
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii 
Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030” 

Na podstawie art. 6 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. 
Dz. U. 2021 r. 1057 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLI/306/202 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022- 2030 oraz 
określenia szczegółowego tryby i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, 
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będą projekty: 

- „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030” oraz 

- „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030”. 

2. Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie 
projektów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. Projekty o których mowa § 1. 1. Niniejszego zarządzenia podlegają konsultacjom: 

1) z mieszkańcami Gminy Gniezno, 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy 
Gniezno organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. 

§ 3. 1. Termin przeprowadzenia konsultacji ustalam od dnia 23.02.2023 r. do dnia 23.03.2023 r. 

2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

§ 4. Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od 
dnia 23 lutego 2023 r.: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/bip.html) 

2) na stronie internetowej Gminy Gniezno http://www.urzadgminy.gniezno.pl/ (zakładka Urząd 
Gminy/Konsultacje społeczne) 

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 
2 pkt. 3-4 

2) pisemnej oraz za pomocą formularza ankiety konsultacji społecznych - poprzez wskazanie uwag i opinii do 
projektu strategii, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia., dostępnego na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej ( http://www.urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/bip.html) oraz na stronie internetowej 
Gminy Gniezno http://www.urzadgminy.gniezno.pl/ (zakładka Urząd Gminy/ Konsultacje społeczne) 
w następujący sposób: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, w której zostanie wyłożony do wglądu wydrukowany projekt strategii, 
w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu; 

b) elektronicznie poprzez formularz ankiety konsultacji społecznych, przesłany na adres e-mail Urzędu Gminy 
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie jej wyników jest Hanna 
Wrzaskowska Sekretarza Gminy Gniezno, tel.: 61 424 57 55, e-mail: h.wrzaskowska@urzadgminy. gniezno.pl 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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1. Wstęp 

Strategia rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 (dalej: Strategia) jest 

kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Gminy. Stanowi długookresowy plan 

działania, określający strategiczne cele rozwoju i przyjmujący takie cele operacyjne  

i kierunki działań, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. 

Konieczność zaktualizowania Strategii Rozwoju Gminy Gniezno wynika z wielu 

przesłanek. Jedną z nich jest rozwój gminy, któremu towarzyszą zmiany w sferze 

społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, a także powinność stworzenia nowego 

dokumentu, który ma odpowiadać oczekiwaniom i wyzwaniom współczesności. Ponadto 

Strategia musi być dostosowana do dokumentów strategicznych wyższego rzędu, jak 

strategia województwa czy krajowa strategia, których czas obowiązywania obejmuje lata 

do 2030 roku. 

Strategia została opracowana z uwzględnieniem nowych przepisów wynikających  

z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które weszły w życie  

z dniem 13 listopada 2020 roku. Zmiany dotyczyły przede wszystkim procedury 

opracowywania strategii. Nowelizacja zdefiniowała nowe obowiązkowe rozdziały: m.in. 

model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, ustalenia i rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, obszary strategicznej interwencji oraz 

ramy finansowe strategii. 

Podstawę prawną do opracowania Strategii rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-

2030 stanowiły przepisy następujących aktów prawnych: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 

583, 1005, 1079), 

• ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079), 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). 
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2. Wnioski z diagnozy 

Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju gminy przygotowuje diagnozę 

sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, co zostało wskazane w ustawie  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wnioski z diagnozy są zawarte w strategii. 

W celu analizy informacji zebranych w diagnozie Gminy Gniezno dokonano 

analizy SWOT. Polega ona na określeniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

mogących wpłynąć na rozwój Gminy. 

Analiza SWOT obejmuje identyfikację i ocenę: 

• mocnych stron, tj, uwarunkowań wewnętrznych o pozytywnym charakterze 

- wszystko, to co stanowi potencjał Gminy Gniezno, 

• słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze - 

wszystko to co, stanowi barierę rozwoju Gminy Gniezno, 

• szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających pozytywny wpływa na 

dalszy rozwój Gminy Gniezno, 

• zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych o charakterze negatywnym dla 

rozwoju Gminy Gniezno. 
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W kolejnych tabelach przedstawiono efekty analizy SWOT dla Gminy Gniezno  

w oparciu o wyniku przeprowadzonej diagnozy jej sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej. 

Tabela 1 Analiza SWOT na podstawie diagnozy Gminy Gniezno dla sfery społecznej 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ wzrost liczby ludności, 

❖ wzrost gęstości zaludnienia, 

❖ wzrost liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym i 

produkcyjnym, 

❖ przewaga liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym nad osobami  

w wieku poprodukcyjnym, 

❖ dodatni przyrost naturalny, 

❖ dodatnie saldo migracji, 

❖ działalność żłobka, 

❖ rozbudowana sieć przedszkoli, 

❖ wzrost liczby dzieci 

uczęszczających do przedszkoli, 

❖ wzrost liczby uczniów szkół 

podstawowych, 

❖ wyniki egzaminów ósmoklasisty 

na poziomie porównywalnym  

z powiatem, 

❖ duży wzrost poziomu wyników 

egzaminu ósmoklasisty  

z j. angielskiego, 

❖ działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 

❖ spadek liczby beneficjentów 

zasiłków: stałego, okresowego, 

celowego, rodzinnego, 

❖ spadek liczby beneficjentów 

pomocy społecznej, 

❖ funkcjonowanie programu 

„Posiłek w szkole i w domu na lata 

2019-2023”, 

❖ działalność prywatnego Domu 

Pomocy Społecznej, 

❖ obowiązywanie Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii, 

❖ funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

❖ wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

❖ niski współczynnik skolaryzacji 

brutto, 

❖ wzrost liczby osób korzystających 

ze wsparcia asystenta rodziny, 

❖ wzrost liczby osób korzystających  

z pomocy w postaci usług 

opiekuńczych, 

❖ brak ośrodka zdrowia na terenie 

Gminy, 

❖ brak apteki na terenie Gminy, 

❖ wzrost liczby akcji ratowniczych 

podejmowanych przez Ochotnicze 

Straże Pożarne, 

❖ wzrost liczby miejscowych 

zagrożeń, 

❖ wzrost liczby fałszywych 

alarmów, 

❖ brak jednostki policyjnej na terenie 

Gminy, 

❖ deficyt budżetowy w ostatnich 

latach, 

❖ zadłużenie Gminy z tytułu 

kredytów i pożyczek, 

❖ wzrost wydatków Gminy, 

❖ zainteresowanie szkołami na 

terenie innych jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym 

głównie na terenie Miasta 

Gniezno, ze względu na 

rozproszony charakter Gminy 

❖ niewystarczająca oferta miejsc w 

przedszkolach zlokalizowanych na 

terenie Gminy Gniezno 

❖ brak obiektów kultury oraz 

zabytków oferujących atrakcyjną 

ofertę turystyczną 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ obowiązywanie Programu na rzecz 

osób starszych, 

❖ działalność trzech Klubów 

Seniora, 

❖ funkcjonowanie projektu 

„Aktywny Senior w gminie 

Gniezno”, 

❖ wzrost liczby budynków 

mieszkalnych i mieszkań, 

❖ wzrost liczby przeciętnej 

powierzchni użytkowej mieszkań, 

❖ duża przewaga przeciętnej 

powierzchni użytkowej mieszkań 

nad wskaźnikami z powiatu, 

województwa i kraju, 

❖ działalność czterech jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, 

❖ spadek liczby pożarów, 

❖ osiem obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków nieruchomych 

województwa wielkopolskiego, 

❖ działalność Gminnej Biblioteki 

Publicznej, 

❖ coroczna organizacja Dożynek 

Gminnych, 

❖ prężnie działające koła gospodyń 

wiejskich, 

❖ duża liczba obiektów sportowych, 

❖ działalność Uczniowskiego Koła 

Sportowego i Koła Szachowego, 

❖ cztery trasy nordic walking, 

❖ przebieg Szlaku Piastowskiego 

przez obszar Gminy, 

❖ frekwencja wyborcza w wyborach 

samorządowych w 2018 r. wyższa 

niż w powiecie, województwie i 

kraju, 

❖ działalność organizacji 

pozarządowych, 

❖ wzrost dochodów, 

❖ dochody własne na poziomie ok. 

50% dochodów ogółem. 

❖ Gmina Gniezno nie jest 

postrzegana jako docelowa 

destynacja turystyczna, nie posiada 

odpowiedniej infrastruktury 

turystycznej 

. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

❖ możliwość skorzystania ze 

świadczeń w ramach Rodzinnego 

Kapitału Opiekuńczego, 

❖ możliwość pozyskiwania środków 

finansowych (w tym funduszy UE) 

na realizację projektów o 

charakterze społecznym, jak na 

przykład MALUCH+, 

❖ zainteresowanie prywatnych 

operatorów budową publicznych 

przedszkoli. 

❖ następstwa związane z pandemią 

koronawirusa, 

❖ następstwa związane z wojną na 

Ukrainie, 

❖ drastyczny wzrost cen, postępująca 

inflacja, groźba hiperinflacji, 

❖ następstwa związane z kryzysem 

energetycznym – trudny do 

przewidzenia wzrost kosztów 

ogrzewania budynków 

użyteczności publicznej Gminy 

Gniezno, 

❖ zbyt kosztowne oferty przetargowe 

uniemożliwiające wykonanie 

zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych, 

❖ wzrost ilości osób ponownie 

korzystających z instrumentów 

pomocy społecznej w momencie 

podniesienia progów 

dochodowych, 

❖ spadek dochodów Gminy, 

❖ spadek wpływów z podatków  

z powodu odgórnych zwolnień  

i zmian w ordynacji podatkowej, 

❖ zwiększająca się luka  

w finansowaniu oświaty – wzrost 

finansowanie oświaty przez budżet 

gminy, 

❖ duża roszczeniowość nowo 

osiadłych mieszkańców Gminy 

Gniezno w obszarze inwestycji 

lokalnych, 

❖ brak dostępnych środków unijnych  

z powodu polityki rządu, 

❖ duża uznaniowość polskich władz  

w zakresie dzielenia środków w 

ramach Polskiego Ładu – duża 

niepewność co do możliwości 

pozyskania środków 
Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 2 Analiza SWOT na podstawie diagnozy Gminy Gniezno dla sfery gospodarczej 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ współpraca ze społecznościami 

samorządowymi, 

❖ wzrost liczby przedsiębiorstw 

zarejestrowanych w Gminie, 

❖ wzrost dochodów własnych, 

❖ spadek bezrobocia do 2019 r., 

❖ udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym 

mniejszy niż w powiecie, 

województwie i kraju 

❖ mała liczba średnich 

przedsiębiorstw 

❖ brak dużych przedsiębiorstw, 

❖ spadek liczby osób pracujących, 

❖ przewaga liczby kobiet 

bezrobotnych w ogólnej liczbie 

osób bezrobotnych, 

❖ wzrost bezrobocia w 2020 r., 

❖ brak dobrze opracowanych ofert 

inwestycyjnych typu greenfield, 

❖ słaba promocja terenów pod 

przemysł, 

❖ słabo rozwinięta infrastruktura pod 

działalność gospodarczą, 

❖ brak zainteresowania ze strony 

inwestorów i tym samym brak 

znaczących wpływów w podatku 

od nieruchomości, na których jest 

prowadzona działalność 

gospodarcza. 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

❖ możliwość rozwoju sektora 

turystycznego, 

❖ tworzenie nowych miejsc pracy, 

❖ rozwój gospodarstw ekologicznych 

oraz specjalistycznych, 

❖ możliwość pozyskania środków 

finansowych (w tym funduszy UE), 

❖ duża dostępność terenów pod 

potencjalne inwestycje przemysłowe, 

możliwość wyznaczenia stref 

przemysłowych, 

❖ opracowanie programu 

zintegrowanego transportu 

publicznego na terenie Gminy 

Gniezno przez wyspecjalizowany 

podmiot, 

❖ dołączenie się do programu 

miejskiego „Bilet za zeta” pod 

warunkiem ujednolicenia połączeń  

komunikacyjnych na terenie Gminy do 

jednego przewoźnika, 

 

❖ wzrost bezrobocia, 

❖ następstwa spowodowane pandemią 

koronawirusa, 

❖ następstwa związane z wojną na 

Ukrainie, 

❖ drastyczny wzrost cen, postępująca 

inflacja, groźba hiperinflacji, 

❖ zbyt kosztowne oferty przetargowe 

uniemożliwiające wykonanie 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych, 

❖ spadek dochodów Gminy, 

❖ spadek wpływów z powodu 

odgórnych zwolnień i zmian  

w ordynacji podatkowej, 

❖ brak dobrych pomysłów na 

wykorzystanie zewnętrznych 

instrumentów wsparcia 

❖ dominująca działalność w zakresie 

pozyskania inwestorów przez Gminę 

Łubowo i Miasto Gniezno 
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Źródło: opracowanie własne  

SZANSE ZAGROŻENIA 

❖ dołączenie do programu pn. 

Gnieźnieński Rower Miejski, 

rozszerzenie stacji rowerowych  

o teren Gminy, 

❖ wyznaczenie priorytetów i ustalenie 

harmonogramu budowy  

i modernizacji dróg gminnych 

❖ chęć przyłączenia przez Miasto 

Gniezno terenów należących do 

Gminy Gniezno, co groziłoby 

marginalizacją rozwojową 

odleglejszych miejscowości lub 

podziałem Gminy na części  

i przyłączeniem ich do sąsiednich jst, 

❖ brak dostępnych środków unijnych  

z powodu polityki rządu, 

❖ duża uznaniowość polskich władz  

w zakresie dzielenia środków  

w ramach Polskiego Ładu – duża 

niepewność co do możliwości 

pozyskania środków, 

❖ konieczność dofinansowania zadań 

niegminnych w celu ich realizacji np. 

dotyczących dróg powiatowych, 

przewozów kolejowych. 
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Tabela 3 Analiza SWOT na podstawie diagnozy Gminy Gniezno dla sfery przestrzennej 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ korzystne położenie 

administracyjne i geograficzne, 

❖ posiadania aktów planistycznych, 

jak studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego (246 planów 

miejscowych), 

❖ wzrost liczby osób korzystających 

z sieci wodociągowej, 

❖ funkcjonowanie kilku stacji 

uzdatniania wody, 

❖ wzrost liczby osób korzystających 

z sieci kanalizacyjnej, 

❖ funkcjonowanie oczyszczalni 

ścieków, 

❖ spory wzrost liczby osób 

korzystających z sieci gazowej 

❖ lokalizacja sieci 

transformatorowych na terenie 

Gminy, 

❖ lokalizacja źródeł energii 

odnawialnej – elektrownia 

wiatrowa i biogazowa, 

❖ osiągnięcie większości 

ustawowych poziomów 

recyklingowych, 

❖ funkcjonowanie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, 

❖ duży odsetek (77%) dróg 

gminnych stanowią drogi 

asfaltowe i betonowe, 

❖ rozwinięta sieć dróg gminnych  

i powiatowych, 

❖ przebieg dróg wojewódzkich  

i krajowych, 

❖ przebieg szlaków kolejowych, 

❖ wysoka jakość gleb, 

❖ rozbudowana sieć hydrograficzna 

– liczne rzeki i jeziora, 

❖ występowanie obszaru Natura 

2000, 

❖ bardzo niski odsetek (6%) objęcia 

powierzchni Gminy planami 

miejscowymi, 

❖ niewielki odsetek osób 

korzystających z sieci 

kanalizacyjnej, 

❖ zanieczyszczanie wód 

powierzchniowych i podziemnych 

przez gospodarstwa domowe i 

rolnicze, 

❖ utrudniony dostęp do komunikacji 

publicznej, 

❖ kilku przewoźników komunikacji 

zbiorowej na terenie Gminy 

Gniezno – duża rozpiętość w 

cenach biletów autobusowych, 

❖ słaba jakość dróg gminnych, 

❖ duża liczba dróg gruntowych, 

❖ brak dróg rowerowych, 

❖ brak wystarczających środków na 

inwestycje drogowe i 

kanalizacyjne, 

❖ mała moc przerobowa niektórych 

stacji uzdatniania wody, 

❖ bardzo duże różnice terenu oraz 

rozpiętości między 

poszczególnymi miejscowościami, 

co wpływa negatywnie na koszty 

związane  

z budową kanalizacji, 

❖ niedostosowany system połączeń 

komunikacyjnych na terenie 

Gminy, duże różnice w kosztach 

przejazdu, 

❖ brak jasnego i dostępnego 

harmonogramu inwestycji 

gminnych, w tym głównie dróg, 

❖ znacząco zwiększająca się liczba 

dróg osiedlowych, 

❖ bariery inwestycyjne w niektórych 

miejscach na terenie Gminy, np. 

brak uzasadnienia dla budowania 

trwalszych bitumicznych 

chodników i dróg rowerowych 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ występowanie pomników 

przyrody, 

❖ posiadanie aktualnego Programu 

Ochrony Środowiska, 

❖ posiadanie Programu oczyszczania 

kraju z azbestu. 

kosztem inwestycji z kostki 

(szybsza degradacja, 

zachwaszczenie itp.), 

❖ zależności Gminy w stosunku do 

sąsiadujących jednostek 

samorządu terytorialnego pod 

względem budowy kanalizacji. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

❖ wzrost znaczenia rolnictwa 

ekologicznego, 

❖ możliwość pozyskania środków 

finansowych (w tym funduszy UE) 

na inwestycje skierowane na 

infrastrukturę techniczną oraz 

ochronę środowiska, np. na 

infrastrukturę drogową czy 

termomodernizację budynków. 

❖ wzrost emisji gazów 

cieplarnianych, 

❖ zmiany klimatu spowodowane 

globalnym ociepleniem, 

❖ masowa budowa farm 

fotowoltaicznych powodujących 

maksymalne wykorzystanie 

wysokości przesyłów kosztem 

inwestorów prywatnych, 

❖ spadek wysokości nakładów na 

inwestycje spowodowany 

wzrostem wydatków bieżących, 

❖ brak dostępnych środków unijnych  

z powodu polityki rządu, 

❖ duża uznaniowość polskich władz  

w zakresie dzielenia środków  

w ramach Polskiego Ładu – duża 

niepewność co do możliwości 

pozyskania środków, 

❖ drastyczny wzrost cen, 

postępująca inflacja, groźba 

hiperinflacji, 

❖ zbyt kosztowne oferty przetargowe 

uniemożliwiające wykonanie 

zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych, 

❖ spadek dochodów Gminy. 

❖ . 
Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy SWOT, należy stwierdzić, że 

niewątpliwym atutem Gminy Gniezno jest jej położenie. Gmina umiejscowiona jest  

w niewielkiej odległości od największych ośrodków miejskich w województwie 

wielkopolskim, takich jak Gniezno i Poznań. Stanowi to atut przy podejmowaniu inicjatyw 

związanych z wykorzystaniem walorów krajoznawczych Gminy.  
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 Gmina Gniezno znajduje się w obrębie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

oraz Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, co stwarza możliwości rozwoju 

społecznego i gospodarczego, w szczególności dzięki powiązaniom funkcjonalnym  

i przestrzennym z miastem Gniezno. Ponadto, gminy objęte GOF oraz pozostałe jednostki 

samorządu terytorialnego powiatu gnieźnieńskiego utworzyły Stowarzyszenie ZIT 

Gniezno, mające na celu wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, 

infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego 

tworzących ZIT oraz współpracę gmin i powiatów w tym zakresie, a w szczególności 

koordynowanie realizacji Strategii ZIT i realizację projektów zintegrowanych. 

Do mocnych stron zalicza się również korzystną i stabilną sytuację demograficzną,  

w tym w szczególności dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji. Wzrost 

liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz przewaga ilości osób  

w wieku przedprodukcyjnym nad osobami w wieku poprodukcyjnym oznacza, że Gmina 

nie wpisuje się w postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego, który prowadzi 

do wielu niekorzystnych konsekwencji. 

W Gminie Gniezno wzrasta systematycznie liczba zarejestrowanych 

przedsiębiorstw, co sprawia, że obszar ten staje się interesujący osadniczo. Do roku 2019 

widoczny był również spadek bezrobocia.  

Przeprowadzona diagnoza ukazała potencjał Gminy Gniezno w zakresie walorów 

krajoznawczych, które opierają się w szczególności na bogactwie zasobów środowiska 

naturalnego. Atrakcyjność przyrodnicza związana jest w szczególności z występowaniem 

form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000 oraz pomników przyrody. Istotne 

znaczenie mają zatem inwestycje skierowane na przyciągnięcie nowych mieszkańców, 

inwestorów oraz osób zainteresowanych krajoznawstwem. Ważne jest zatem podjęcie 

działań w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej Gminy.  

W 2020 roku zauważono wzrost bezrobocia, na co wpływ miała z pewnością 

pandemia koronawirusa. Wśród bezrobotnych uwagę zwraca wysoki udział kobiet. Może 

to wynikać z niskich kwalifikacji zawodowych, braku aktywizacji zawodowej lub być 

związane z wychowaniem dzieci. Ważnym zadaniem dla Gminy jest podjęcie działań 

aktywizujących oraz pomocowych prowadzone we współpracy z powiatem. 
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Istotne jest również skoncentrowanie się na zagrożeniach związanych  

z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego poprzez działania związane z poprawą jego 

stanu i jakości. 
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3. Misja i wizja rozwoju Gminy Gniezno 

W procesie opracowywania i realizacji Strategii rozwoju Gminy Gniezno na lata 

2022-2030 istotne jest wskazanie misji i wizji, których rolą jest uregulowanie przyszłych 

działań, do których zmierza Gmina, wyznaczenie kierunków rozwoju oraz sposobów jej 

postępowania. 

Misja jest określeniem docelowego kierunku rozwoju ze sprecyzowaniem 

nadrzędnych wartości, którymi kieruje się Gmina. 

Misja Gminy Gniezno brzmi następująco: 

 

Misją Gminy Gniezno jest stworzenie warunków do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Gmina Gniezno chcąc zwiększyć poziom swojej atrakcyjności dla mieszkańców, 

turystów i przedsiębiorców, musi podjąć działania ukierunkowane na trzy sfery: społeczną, 

gospodarczą i przestrzenną.  

Wizja sformułowana w Strategii, jest projekcją przyszłości, do jakiej dąży samorząd  

i społeczność lokalna. Opisuje pożądany stan docelowy w perspektywie kilku lat oraz 

odpowiada zamierzeniom i oczekiwaniom, wynikającym z możliwości rozwoju  

i wykorzystania potencjału Gminy. 

Wizja Gminy Gniezno brzmi następująco: 

 

Gmina Gniezno wygodnym, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem 

 do życia, mieszkania i pracy. 

 

 Sformułowana wizja Gminy Gniezno koncentruje się na korzystaniu z potencjałów 

Gminy oraz dbaniu o zasoby przyrodnicze. Istotną kwestią jest poprawa jakości życia 

mieszkańców, co z pewnością będzie miało wpływ na pozytywny odbiór Gminy przez 

społeczność lokalną.   
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4. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym 

Zgodnie z art. 10e ustawy o samorządzie gminnym strategia rozwoju gminy musi 

określać cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym  

i przestrzennym. Ustawodawca ukierunkowuje na zdefiniowanie celów w trzech sferach, 

dla których wcześniej została opracowana diagnoza. 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy Gniezno oraz z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy 

SWOT, wyszczególniono sześć celów strategicznych. Opracowane zostały również cele 

operacyjne, które służą sprecyzowaniu kierunków działań niezbędnych do osiągnięcia 

wyznaczanych celów strategicznych. 

Poniżej zaprezentowano tabele zawierające cele strategiczne i cele operacyjne 

wyznaczające planowany rozwój gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym  

i przestrzennym. 

Tabela 4 Cel strategiczny i cele operacyjne w sferze społecznej 

CEL STRATEGICZNY 1:  

GMINA GNIEZNO ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

Cele operacyjne: 

1. Wzrost integracji społecznej 

2. Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gminy 

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego 

4. Rozbudowa zasobu mieszkaniowego Gminy 

5. Rozwój oferty edukacyjnej 

6. Rozwój oferty kulturalno-sportowej 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina Gniezno, aby stawać się atrakcyjnym miejscem zamieszkania musi stwarzać 

dogodne warunki do rozwoju społecznego. Działania związane z tym celem będą 
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nakierowane na integrację społeczną, poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców, 

inwestycje w bezpieczeństwo publiczne, rozbudowę zasobu mieszkaniowego Gminy oraz 

rozwój oferty edukacyjnej i kulturalno-sportowej. 

Tabela 5 Cel strategiczny i cele operacyjne w sferze społecznej 

CEL STRATEGICZNY 2: 

ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM 

Cele operacyjne: 

1. Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze społecznością lokalną 

2. Wsparcie rodzin zmagających się z problemami 

Źródło: opracowanie własne 

W wymiarze społecznym istotne dla Gminy Gniezno jest zapobieganie 

marginalizacji i wykluczeniom społecznym. Cel ten realizowany będzie poprzez integrację 

osób starszych i niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz wsparcie rodzin 

zmagających się z problemami, w szczególności wychowawczymi i alkoholowymi. 

Ponadto ważne jest podejmowanie działań rozwijających dostępne formy wsparcia dla 

osób potrzebujących pomocy. 

Tabela 6 Cel strategiczny i cele operacyjne w sferze gospodarczej 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cele operacyjne: 

1. Poprawa stanu i jakości środowiska naturalnego 

2. 
Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych mieszkańców Gminy 

Gniezno 

3. Odporność na zmiany klimatu 

4. Rozwój gospodarki komunalnej 

Źródło: opracowanie własne 

Rozwój gospodarczy ukierunkowany na ochronę środowiska stanowi cel 

strategiczny Gminy Gniezno, który zostanie zrealizowany przede wszystkim poprzez 
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inwestycje w rozwój gospodarki komunalnej, działania nakierowane na poprawę stanu  

i jakości środowiska naturalnego oraz wzmacnianie odporności na zmiany klimatu.  

W dokumencie strategicznym ważne miejsce zajmuje dbałość o czystość środowiska i jej 

promowanie. Aby zwiększyć walory przyrodnicze i klimatyczne obszaru Gminy konieczne 

jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problemy związane z ekologią w ich 

codziennym życiu. 

Tabela 7 Cel strategiczny i cel operacyjny w sferze gospodarczej 

CEL STRATEGICZNY 4: 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Cele operacyjne: 

1. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób bezrobotnych 

Źródło: opracowanie własne 

Istotną kwestią dla Gminy Gniezno jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez 

podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Realizacja przedsięwzięć skupionych  

w obrębie tego celu poszerzy ofertę szkoleń zawodowych, doradztwa, pośrednictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy. Powstaną nowe miejsce pracy w ramach organizacji 

pożytku publicznego, prac społecznie użytecznych oraz staży. 

Tabela 8 Cel strategiczny i cele operacyjne w sferze gospodarczej 

CEL STRATEGICZNY 5: 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY 

Cele operacyjne: 

1. Rozwój przedsiębiorczości 

2. Wzrost atrakcyjności gospodarczej Gminy 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina Gniezno od kilku lat podejmuje działania zmierzające do podniesienia 

jakości obszarów inwestycyjnych, a przy tym zwiększenia zainteresowania ze strony 

nowych inwestorów. Pozwoli to jednocześnie stworzyć miejsca pracy, a także zwiększyć 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 18



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GNIEZNO 

NA LATA 2022-2030 

 

19 

 

dochody jednostki. W związku z tym konieczne jest dalsze rozwijanie terenów 

inwestycyjnych oraz zabieganie o wzrost przedsiębiorczości. 

Tabela 9 Cel strategiczny i cele operacyjne w sferze gospodarczej 

CEL STRATEGICZNY 6: 

ROZWÓJ SEKTORA ROLNICTWA 

Cele operacyjne: 

1. Wykorzystanie potencjału rolniczego Gminy Gniezno 

Źródło: opracowanie własne 

Rolnictwo Gminy Gniezno stanowi jeden z jej najważniejszych potencjałów, 

dlatego istotne jest wsparcie działań na rzecz rozwoju lokalnego rolnictwa, a także 

przetwórstwa rolnego. Pozwoli to zwiększyć ich produktywność oraz konkurencyjność. 

 Tabela 10 Cel strategiczny i cele operacyjne w sferze przestrzennej 

CEL STRATEGICZNY 7:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cele operacyjne: 

1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

2. Ograniczenie emisji w transporcie 

3. Rozbudowa sieci wodno-ściekowej 

Źródło: opracowanie własne 

Celem strategicznym w wymiarze przestrzennym jest zrównoważony rozwój 

infrastruktury technicznej. Infrastruktura techniczna jest istotnym czynnikiem 

wpływającym na jakość życia mieszkańców Gminy Gniezno, który powoduje wzrost 

atrakcyjności osadniczej. Powyższy cel realizowany będzie poprzez wzrost dostępności 

komunikacyjnej, działania ograniczające emisję w transporcie oraz rozbudowę gospodarki 

wodno-ściekowej. 
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Tabela 11 Cel strategiczny i cel operacyjny w sferze społecznej 

CEL STRATEGICZNY 8:  

HARMONIJNY STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Cele operacyjne: 

1. Kształtowanie ładu przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne 

Drugim celem strategicznym sformułowanym w wymiarze przestrzennym jest 

harmonijny rozwój stanu zagospodarowania przestrzennego. Istotne w tym zakresie jest 

podejmowanie działań związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 jest zgodna z obecnie 

obowiązującą Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. W Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku wyszczególniono cztery cele 

strategiczne: 

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców; 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu; 

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski; 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem. 

W ramach powyższych celów strategicznych wyodrębniono jedenaście celów 

operacyjnych.  

Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-

2030 kierunki działań są w pełni powiązane z celami strategicznymi i operacyjnymi, 

przyjętymi w Strategii Województwa Wielkopolskiego, w tym także z kluczowymi 

kierunkami działań dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gnieźnieńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 
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5. Kierunki działań podejmowanych do osiągnięcia celów 

strategicznych 

Kierunki działań są podstawą wdrażania strategii. Określenie kierunków działań to 

zdefiniowanie przedsięwzięć, które Gmina musi zrealizować, aby osiągnąć cele 

strategiczne. 

Poniższe tabele przedstawiają kierunki działań umożliwiające osiągnięcie celów 

strategicznych i operacyjnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 

Tabela 12 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze społecznym 

CEL STRATEGICZNY 1: 

GMINA GNIEZNO ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

Cele operacyjne Kierunki działań 

1.1: Wzrost integracji społecznej 

Aktywizacja społeczności lokalnej 

Organizowanie współpracy  

z organizacjami społecznymi  

i zwiększenie ich aktywności na rzecz 

lokalnej społeczności 

1.2: Poprawa sytuacji zdrowotnej 

mieszkańców Gminy 

Propagowanie wśród mieszkańców 

postaw prozdrowotnych, w tym 

aktywności fizycznej i zdrowego trybu 

życia 

1.3: Poprawa stanu bezpieczeństwa 

publicznego 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie 

Gminy 

Montaż sygnalizacji świetlnych oraz 

tworzenie przejść dla pieszych  

w newralgicznych punktach 

Podejmowanie działań w zakresie 

zarządzania kryzysowego 

Działania prewencyjne w zakresie 

zabezpieczenia przed klęskami 

żywiołowymi 

Współpraca z jednostkami 

odpowiedzialnymi za poziom 

bezpieczeństwa publicznego w Gminie 

Gniezno 

Podnoszenie świadomości społeczności 

lokalnej w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 21



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GNIEZNO 

NA LATA 2022-2030 

 

22 

 

CEL STRATEGICZNY 1: 

GMINA GNIEZNO ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

Cele operacyjne Kierunki działań 

Doposażenie jednostek OSP działających 

na terenie Gminy 

Podnoszenie kwalifikacji członków 

jednostek OSP 

1.4: Rozbudowa zasobu mieszkaniowego 

Gminy 
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego 

1.5: Rozwój oferty edukacyjnej 

Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci 

przedszkolnych i szkolnych w obwodzie 

Zespołu Szkół im. ks. Jana 

Twardowskiego w Szczytnikach 

Duchownych 

1.6: Rozwój oferty kulturalno-sportowej 
Organizacja wydarzeń kulturalno-

sportowych 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 13 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze społecznym 

CEL STRATEGICZNY 2:  

ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM 

Cele operacyjne Kierunki działań 

2.1: Integracja osób starszych  

i niepełnosprawnych ze społecznością 

lokalną 

Promocja i wspieranie aktywności 

społecznej osób starszych  

i niepełnosprawnych 

Rozwój sieci placówek wsparcia 

dziennego 

Zwiększanie usług opiekuńczych  

i wolontariatu w zakresie pomocy osobom 

starszym wieku 

Znoszenie barier architektonicznych  

w obiektach użyteczności publicznej oraz 

miejscach zamieszkania osób 

niepełnosprawnych 

2.2: Wsparcie rodzin zmagających się  

z problemami 

Ulgi i zwolnienia dla rodzin 

wielodzietnych  

Przystąpienie do programu Wielkopolska 

Karta Rodziny 
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CEL STRATEGICZNY 2:  

ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM 

Cele operacyjne Kierunki działań 

Realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny 

Organizowanie pomocy dla rodziców 

borykających się z trudnościami 

opiekuńczymi oraz problemami 

wychowawczymi - Asystent Rodziny 

Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin 

borykających się z problemami 

alkoholowymi i stosowania przemocy  

w rodzinie 

Inicjowanie działań mających na celu 

wsparcie dzieci - zajęcia pozaszkolne, 

ferie, półkolonie 

Organizowanie specjalistycznej pomocy 

psychologicznej dla osób wymagających 

wsparcia 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 14 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze gospodarczym 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cele operacyjne Kierunki działań 

3.1: Poprawa stanu i jakości środowiska 

naturalnego 

Inwentaryzacja źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw 

Wymiana źródeł ciepła na instalacje 

wysokosprawnych urządzeń grzewczych 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

oraz ich unieszkodliwianie 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej będących  

w zasobie Gminy Gniezno 

Przeprowadzenie badań w zakresie 

określenia potencjału geotermalnego 

Gminy Gniezno 
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CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cele operacyjne Kierunki działań 

Zwiększenie wykorzystania biomasy na 

cele energetyczne w gospodarstwach 

rolnych 

Instalacja paneli fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej 

3.2: Kształtowanie świadomości i postaw 

ekologicznych mieszkańców Gminy 

Gniezno 

Prowadzenie edukacji ekologicznej  

w zakresie ochrony powietrza 

Edukacja mieszkańców w zakresie 

prawidłowej segregacji odpadów 

3.3: Odporność na zmiany klimatu 

Dokonywanie zadrzewień śródpolnych  

i śródzagrodowych 

Konserwacja urządzeń melioracji 

podstawowych i szczegółowych 

Ochrona hydrologiczna Gminy Gniezno 

3.4: Rozwój gospodarki komunalnej 

Budowa PSZOK wraz ze ścieżką 

edukacyjną 

Budowa Zakładu Komunalnego 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie Gminy 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 15 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze gospodarczym 

CEL STRATEGICZNY 4:  

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Cele operacyjne Kierunki działań 

4.1: Podnoszenie kompetencji 

zawodowych osób bezrobotnych 

Organizacja szkoleń zawodowych, 

doradztwa, poradnictwa zawodowego  

i pośrednictwa pracy 

Tworzenie miejsc pracy w ramach 

organizacji pożytku publicznego, prac 

społecznie użytecznych oraz staży 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 16 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze gospodarczym 

CEL STRATEGICZNY 5:  

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY 

Cele operacyjne Kierunki działań 

5.1: Rozwój przedsiębiorczości 

Wsparcie przedsiębiorców 

Wsparcie osób zainteresowanych 

założeniem działalności gospodarczej 

5.2: Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

Gminy 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy 

Stworzenie lokalnych stref 

ekonomicznych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 17 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze gospodarczym 

CEL STRATEGICZNY 6:  

ROZWÓJ SEKTORA ROLNICTWA 

Cele operacyjne Kierunki działań 

6.1: Wykorzystanie potencjału rolniczego 

Gminy Gniezno 

Wsparcie producentów rolnych 

Wsparcie rolnictwa przy zachowaniu 

założeń zrównoważonego rozwoju 

Promocja rolnictwa ekologicznego  

i zdrowej żywności pochodzącej  

z lokalnych gospodarstw 

Budowanie marki regionalnych 

produktów rolnych 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 18 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze przestrzennym 

CEL STRATEGICZNY 7:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cele operacyjne Kierunki działań 

7.1: Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej 

Budowa nowych dróg na obszarze Gminy 

Modernizacja istniejącej sieci drogowej 

Stworzenie harmonogramu budowy oraz 

modernizacji dróg gminnych  

z uwzględnieniem obiektywnych 

kryteriów 

Opracowanie koncepcji kompleksowej 

siatki połączeń transportu publicznego 

7.2: Ograniczenie emisji w transporcie 
 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

7.3: Rozbudowa sieci wodno-ściekowej 

Budowa sieci wodociągowej na terenie 

Gminy 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy 

Wykonanie infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko 

Wykonanie dokumentacji technicznej 

związanej z modernizacją oczyszczalni 

ścieków 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 19 Planowane kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu 

strategicznego w wymiarze przestrzennym 

CEL STRATEGICZNY 8: 

HARMONIJNY STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Cele operacyjne Kierunki działań 

8.1: Kształtowanie ładu przestrzennego 

Zmiana Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Opracowywanie oraz zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Ochrona gruntów rolnych w zakresie 

zapobiegania nadmiernego ich 

przeznaczania na cele nierolnicze 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich 

osiągnięcia 

Zgodnie z art. 10e ustawy o samorządzie gminnym strategia rozwoju gminy określa 

oczekiwane rezultaty zaplanowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia. 

Oczekiwane rezultaty to wszelkie przewidywalne i niemożliwe do przewidzenia 

skutki realizacji strategii. Istotne jest określenie odpowiednich wskaźników służących 

monitorowaniu postępów realizacji strategii dla wszystkich rezultatów. 

W poniższych tabelach przedstawiono oczekiwane rezultaty wraz ze wskaźnikami 

ich osiągnięcia dla planowanych działań w wymiarze społecznym, gospodarczym  

i przestrzennym. 

Tabela 20 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze społecznym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 1:  

GMINA GNIEZNO ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji społecznej 

Aktywizacja społeczności 

lokalnej 

Wzrost aktywności 

społecznej 

 

Integracja mieszkańców 

Liczba projektów 

obywatelskich 

Organizowanie współpracy 

z organizacjami 

społecznymi i zwiększenie 

ich aktywności na rzecz 

lokalnej społeczności 

Wzrost aktywności 

organizacji społecznych 

Liczba organizacji 

współpracujących 

 

Liczba zorganizowanych 

działań na rzecz lokalnej 

społeczności 

Cel operacyjny 1.2. Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gminy 

Propagowanie wśród 

mieszkańców postaw 

prozdrowotnych, w tym 

aktywności fizycznej  

i zdrowego trybu życia 

Wzrost poziomu zdrowia 

społeczności lokalnej 

Liczba kampanii 

promocyjnych 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego 

Budowa oświetlenia 

drogowego na terenie 

Gminy 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba zbudowanego 

oświetlenia drogowego na 

terenie Gminy 

Montaż sygnalizacji 

świetlnych oraz tworzenie 

przejść dla pieszych  

w newralgicznych 

punktach 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba zamontowanych 

sygnalizacji świetlnych 

 

Liczba utworzonych 

przejść dla pieszych 

Podejmowanie działań  

w zakresie zarządzania 

kryzysowego 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba podjętych działań 

Działania prewencyjne  

w zakresie zabezpieczenia 

przed klęskami 

żywiołowymi 

Zapobieganie skutkom 

klęsk żywiołowych 
Liczba podjętych działań 

Współpraca z jednostkami 

odpowiedzialnymi za 

poziom bezpieczeństwa 

publicznego w Gminie 

Gniezno 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba podjętych 

współprac 

Podnoszenie świadomości 

społeczności lokalnej w 

zakresie bezpieczeństwa 

publicznego 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba podjętych działań 

Doposażenie jednostek 

OSP działających na 

terenie Gminy  

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba doposażonych 

jednostek OSP 

Podnoszenie kwalifikacji 

członków jednostek OSP 

Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba członków  

o wyższych kwalifikacjach  

Cel operacyjny 1.4. Rozbudowa zasobu mieszkaniowego Gminy 

Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego 

Zapewnienie odpowiedniej 

opieki osobom 

potrzebującym wsparcia 

Liczba osób korzystających 

z mieszkań socjalnych 

Cel operacyjny 1.5. Rozwój oferty edukacyjnej 

Zwiększenie liczby miejsc 

dla dzieci przedszkolnych  

i szkolnych w obwodzie 

Wzrost współczynnika 

skolaryzacji 

Liczba utworzonych miejsc 

dla dzieci przedszkolnych 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Zespołu Szkół im. ks. Jana 

Twardowskiego w 

Szczytnikach Duchownych 

Liczba utworzonych miejsc 

dla dzieci szkolnych 

Cel operacyjny 1.6. Rozwój oferty kulturalno-sportowej 

Organizacja wydarzeń 

kulturalno-sportowych 

Wzrost atrakcyjności 

oferty kulturalno-sportowej 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń kulturalno-

sportowych na terenie 

Gminy Gniezno 
Źródło: opracowanie własne 

 Tabela 21 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze społecznym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 2:  

ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM 

Cel operacyjny 2.1. Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z społecznością 

lokalną 

Promocja i wspieranie 

aktywności społecznej 

osób starszych  

i niepełnosprawnych 

 

 

Wzrost aktywności 

społecznej wśród osób 

starszych  

i niepełnosprawnych 

 

Integracja osób starszych  

i niepełnosprawnych ze 

społecznością lokalną 

Liczba działań na rzecz 

promowania aktywności 

 

 

 

Liczba programów 

wsparcia 

Rozwój sieci placówek 

wsparcia dziennego 

Pomoc rodzinom z 

problemami 

Liczba powstałych 

placówek wsparcia 

dziennego 

Zwiększanie usług 

opiekuńczych  

i wolontariatu w zakresie 

pomocy osobom  

w starszym wieku 

Zwiększenie dostępności 

usług opiekuńczych dla 

osób w starszym wieku 

 

Zwiększenie dostępności 

wolontariatu w zakresie 

pomocy osobom  

w starszym wieku 

Liczba osób w starszym 

wieku, które korzystały  

z usług opiekuńczych 

 

Liczba osób w starszym 

wieku, które korzystały  

z pomocy wolontariuszy 

Znoszenie barier 

architektonicznych  

w obiektach użyteczności 

publicznej oraz miejscach 

zamieszkania osób 

niepełnosprawnych 

Zwiększenie dostępności 

przestrzeni publicznej  

i prywatnej dla osób 

niepełnosprawnych 

Liczba zniesionych barier 

architektonicznych  

w obiektach użyteczności 

publicznej 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

 

Liczba zniesionych barier 

architektonicznych  

w miejscach zamieszkania 

osób niepełnosprawnych 

Cel operacyjny 2.2. Wsparcie rodzin zmagających się z problemami 

Ulgi i zwolnienia dla 

rodzin wielodzietnych 

Pomoc rodzinom 

wielodzietnym 

Liczba rodzin 

wielodzietnych, którym 

udzielono ulg 

 

Liczba rodzin 

wielodzietnych, które 

skorzystały ze zwolnień 

Przystąpienie do programu 

Wielkopolska Karta 

Rodziny 

Pomoc rodzinom 

wielodzietnym 

Liczba rodzin 

korzystających z 

Wielkopolskiej Karty 

Rodziny 

Realizacja ogólnopolskiej 

Karty Dużej Rodziny 

Wsparcie rodzin 

wielodzietnych 

Liczba rodzin 

korzystających z Karty 

Dużej Rodziny 

 

Lista partnerów Karty 

Dużej Rodziny na terenie 

Gminy 

Organizowanie pomocy dla 

rodziców borykających się 

z trudnościami 

opiekuńczymi oraz 

problemami 

wychowawczymi - 

Asystent Rodziny 

Pomoc rodzinom  

z problemami 

Liczba osób korzystających 

ze wsparcia Asystenta 

Rodziny 

Rozwijanie systemu 

wsparcia dla rodzin 

borykających się  

z problemami 

alkoholowymi i stosowania 

przemocy w rodzinie 

Pomoc rodzinom  

z problemami 

Liczba rodzin, którym 

udzielono wsparcia 

Inicjowanie działań 

mających na celu wsparcie 

dzieci - zajęcia 

pozaszkolne, ferie, 

półkolonie 

Stworzenie atrakcyjnej 

oferty spędzania czasu 

wolnego dla dzieci 

Liczba dzieci objętych 

wsparciem 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Organizowanie 

specjalistycznej pomocy 

psychologicznej dla osób 

wymagających wsparcia 

Zwiększenie dostępności 

pomocy psychologicznej 

dla osób wymagających 

wsparcia 

Liczba godzin wsparcia 

psychologicznego 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 22 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze gospodarczym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny 3.1. Poprawa stanu i jakości środowiska naturalnego 

Inwentaryzacja źródeł 

ciepła i źródeł spalania 

paliw 

Poprawa jakości ochrony 

środowiska 

Odsetek 

zinwentaryzowanych 

źródeł ciepła 

 

Odsetek 

zinwentaryzowanych 

źródeł spalania paliw 

Wymiana źródeł ciepła na 

instalacje 

wysokosprawnych 

urządzeń grzewczych 

Poprawa efektywności 

energetycznej  

Liczba wymienionych 

źródeł ciepła 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest oraz 

ich unieszkodliwianie 

Poprawa jakości ochrony 

środowiska 
Masa usuniętego azbestu 

Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej będących w 

zasobie Gminy Gniezno 

Poprawa efektywności 

energetycznej 

Liczba obiektów 

poddanych 

termomodernizacji 

Przeprowadzenie badań  

w zakresie określenia 

potencjału geotermalnego 

Gminy Gniezno 

Pozyskiwanie ciepła ze 

źródeł geotermalnych 

Liczba przeprowadzonych 

badań 

Zwiększenie 

wykorzystania biomasy na 

cele energetyczne  

w gospodarstwach rolnych 

Samowystarczalność 

energetyczna gospodarstw 

rolnych 

Liczba gospodarstw 

rolnych korzystających  

z biomasy 

Instalacja paneli 

fotowoltaicznych na 

Zwiększenie wykorzystania 

OZE 

Liczba budynków 

użyteczności publicznej, na 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

budynkach użyteczności 

publicznej 

których zamontowano 

panele fotowoltaiczne 

Cel operacyjny 3.2. Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych mieszkańców 

Gminy Gniezno 

Prowadzenie edukacji 

ekologicznej w zakresie 

ochrony powietrza 

Prowadzenie edukacji 

ekologicznej w zakresie 

ochrony powietrza 

 

 

Wzrost znaczenia ekologii 

 

 

Wzrost znaczenia ekologii 

Liczba przeszkolonych 

osób 

 

Liczba ulotek 

 

Liczba odsłon 

dedykowanej strony 

internetowej 

Edukacja mieszkańców  

w zakresie prawidłowej 

segregacji odpadów 

Wzrost znaczenia ekologii 

Liczba przeszkolonych 

osób 

 

Liczba 

rozpowszechnionych 

ulotek 

 

Liczba odsłon 

dedykowanej strony 

internetowej 

Cel operacyjny 3.3. Odporność na zmiany klimatu 

Dokonywanie zadrzewień 

śródpolnych  

i śródzagrodowych 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 
Liczba nowych nasadzeń 

Konserwacja urządzeń 

melioracji podstawowych  

i szczegółowych 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 

Liczba km urządzeń 

poddanych konserwacji 

Ochrona hydrologiczna 

Gminy Gniezno 
Poprawa stanu wód 

Liczba działań podjętych  

w celu ochrony 

hydrologicznej 

Cel operacyjny 3.4. Rozwój gospodarki komunalnej 

Budowa PSZOK wraz ze 

ścieżką edukacyjną 
Poprawa stanu środowiska 

Liczba zbudowanych 

PSZOK 

 

Liczba zbudowanych 

ścieżek edukacyjnych przy 

PSZOK 

Budowa Zakładu 

Komunalnego 
Poprawa stanu środowiska 

Liczba wybudowanych 

Zakładów Komunalnych 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na 

terenie Gminy 

Poprawa stanu środowiska 

Odsetek 

zinwentaryzowanych 

zbiorników 

bezodpływowych 

 

Odsetek 

zinwentaryzowanych 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
Źródło: opracowanie własne  

Tabela 23 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze gospodarczym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 4:  

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Cel operacyjny 4.1. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób bezrobotnych 

Organizacja szkoleń 

zawodowych, doradztwa, 

poradnictwa zawodowego  

i pośrednictwa pracy 

Spadek bezrobocia 

Liczba zorganizowanych 

szkoleń zawodowych 

 

Tworzenie miejsc pracy  

w ramach organizacji 

pożytku publicznego, prac 

społecznie użytecznych 

oraz staży 

Spadek bezrobocia 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach organizacji 

pożytku publicznego 

 

Liczba osób korzystających 

z prac społecznie 

użytecznych 

 

Liczba osób korzystających 

ze staży 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 24 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze gospodarczym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 5:  

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY 

Cel operacyjny 5.1: Rozwój przedsiębiorczości 

Wsparcie przedsiębiorców 
Rozwój podmiotów 

gospodarczych 

Liczba podmiotów 

gospodarczych, którym 

udzielono wsparcia 

Wsparcie osób 

zainteresowanych 

założeniem działalności 

gospodarczej 

Wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych 

Liczba nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych 

Cel operacyjny 5.2: Wzrost atrakcyjności gospodarczej Gminy 

Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych 

zlokalizowanych na terenie 

Gminy 

Podniesienie jakości 

obszarów inwestycyjnych 

Liczba uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych 

Stworzenie lokalnych stref 

ekonomicznych 

Wzrost zainteresowania ze 

strony inwestorów 

Liczba powstałych stref 

ekonomicznych 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 25 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze gospodarczym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 6:  

ROZWÓJ SEKTORA ROLNICTWA 

Cel operacyjny 6.1. Wykorzystanie potencjału rolniczego Gminy Gniezno 

Wsparcie producentów 

rolnych 

Poprawa warunków 

funkcjonowania 

producentów rolnych 

Liczba producentów 

rolnych, którym udzielono 

wsparcia 

Wsparcie rolnictwa przy 

zachowaniu założeń 

zrównoważonego rozwoju 

Rozwój rolniczego 

charakteru Gminy 

Liczba działań w zakresie 

wsparcia rolnictwa 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Promocja rolnictwa 

ekologicznego i zdrowej 

żywności pochodzącej  

z lokalnych gospodarstw 

Rozwój lokalnych 

gospodarstw 

Liczba działań 

promocyjnych 

Budowanie marki 

regionalnych produktów 

rolnych 

Poszerzenie oferty 

regionalnych produktów 

rolnych 

Liczba regionalnych 

produktów rolnych 

 

Tabela 26 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działań, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze przestrzennym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 7:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cel operacyjny 7.1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

Budowa nowych dróg na 

obszarze Gminy 

Zwiększenie stopnia 

skomunikowania Gminy 

Długość zbudowanych 

dróg 

Modernizacja istniejącej 

sieci drogowej 

Poprawa stanu 

infrastruktury drogowej 

Długość 

zmodernizowanych dróg 

Stworzenie harmonogramu 

budowy oraz modernizacji 

dróg gminnych  

z uwzględnieniem 

obiektywnych kryteriów 

Poprawa stanu dróg 

gminnych 
Utworzenie harmonogramu 

Opracowanie koncepcji 

kompleksowej siatki 

połączeń transportu 

publicznego 

Poprawa transportu 

publicznego 

Liczba opracowanych 

koncepcji 

Cel operacyjny 7.2. Ograniczenie emisji w transporcie 

Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych 

 

Ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza 

 

Zwiększenie komfortu 

pieszych i rowerzystów 

Długość zbudowanych 

ścieżek pieszo-rowerowych 

 

Współpraca z Miastem 

Gnieznem w zakresie 

rozszerzenia programu pn. 

„Rower miejsko-gminny” 

Ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza 

 

 

Liczba działań podjętych 

we współpracy z Miastem 

Gnieznem 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Cel operacyjny 7.3. Rozbudowa sieci wodno-ściekowej 

Budowa sieci 

wodociągowej na terenie 

Gminy 

Poprawa jakości 

infrastruktury 

wodociągowej 

Długość zbudowanej sieci 

wodociągowej 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie 

Gminy 

Poprawa jakości 

infrastruktury 

kanalizacyjnej 

Długość zbudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Wykonanie infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w 

miejscowości Jankówko 

Zwiększenie dostępności 

infrastruktury 

wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

Odsetek gospodarstw 

domowych z dostępem do 

sieci wodno-kanalizacyjnej 

w miejscowości Jankówko 

Wykonanie dokumentacji 

technicznej związanej z 

modernizacją oczyszczalni 

ścieków 

Poprawa jakości 

infrastruktury ściekowej 

Liczba wykonanej 

dokumentacji technicznej 

związanej z modernizacją 

oczyszczalni ścieków 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 27 Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania, oczekiwane 

rezultaty oraz wskaźniki ich osiągnięcia w wymiarze przestrzennym 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 8:  

HARMONIJNY STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Cel operacyjny 8.1. Kształtowanie ładu przestrzennego 

Zmiana Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Uporządkowanie 

przestrzeni 

Liczba zmian Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Opracowywanie oraz 

zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Uporządkowanie 

przestrzeni 

Liczba zmian miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Liczba opracowanych 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Ochrona gruntów rolnych 

w zakresie zapobiegania 

nadmiernego ich 

przeznaczania na cele 

nierolnicze 

Ochrona gruntów rolnych 

Liczba dokumentów, w 

których zostaną 

wprowadzone ograniczenia 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obrazuje kierunki rozwoju 

przestrzennego Gminy, wskazuje obszary istotne z punktu widzenia rozwoju jednostki oraz 

rodzaje powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami, a także ukazuje schematyczne 

rozmieszczenie inwestycji. 

System transportowy 

Składa się na niego sieć dróg krajowych (droga ekspresowa S5 i droga  

nr 15), wojewódzkich (droga nr 190, droga nr 194, droga nr 197), powiatowych i gminnych,  

a także sieć kolejowa, w której skład wchodzą trzy linie kolejowe (linia nr 281, linia nr 353 

oraz linia nr 377). 

Droga ekspresowa S5 zgodnie z zamiarem ma połączyć Olsztyn, autostradę A1 

(węzeł Nowe Marzy) oraz Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Stanowi między innymi 

wschodnią obwodnicę Poznania oraz północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. 

Droga krajowa nr 15 przebiega przez województwa dolnośląskie, wielkopolskie, 

kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Łączy Trzebnicę z Ostródą. 

Droga wojewódzka nr 190 łączy drogę wojewódzką nr 188 w Krajence z Gnieznem. 

Jej długość to 104 km. 

Droga wojewódzka nr 194 prowadzi z Poznania przez Kobylnicę i Pobiedziska do 

drogi S5 na północ od Gniezna. W całości prowadzi starym śladem drogi krajowej nr 5. Jej 

długość to ok. 57 km. 

Droga wojewódzka nr 197 łączy drogę wojewódzką nr 196 koło Sławy 

Wielkopolskiej z Gnieznem. Jej długość to 32 km. 

Linia kolejowa nr 281 jest częściowo zelektryfikowana. Łączy Oleśnicę  

z Chojnicami przez miejscowości: Milicz, Krotoszyn, Jarocin, Września, Gniezno, 

Janowiec Wielkopolski, Nakło nad Notecią i Więcbork. 

Linia kolejowa nr 353 przebiega przez województwa wielopolskie, kujawsko-

pomorskie i warmińsko-mazurskie. Łączy stację Poznań-Wschód ze stacją Skandawa. 

Linia kolejowa nr 377 łączy stację Gniezno Winiary ze stacją Sława Wielkopolska. 
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Mapa przedstawia najważniejsze elementy systemu transportowego w Gminie 

Gniezno. 

 Źródło: opracowanie własne  

Mapa 1 System transportowy w Gminie Gniezno 
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Ponadlokalna infrastruktura techniczna 

Przez obszar Gminy Gniezno przebiegają linie napowietrzne wysokiego napięcia 

110 kV: Poznań – Gniezno Winiary – Trzemeszno Gniezno Winiary – Wągrowiec Gniezno 

Winiary – Gniezno Wschód – Pątnów. Ponadto przez zachodnią część Gminy przechodzi 

gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 150 m, który doprowadza gaz do stacji 

redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej na terenie miasta Gniezno w rejonie  

ul. Żerniki. 

Mapa przedstawia wyżej wspomniane obiekty ponadlokalnej infrastruktury 

technicznej. 
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Mapa 2 Ponadlokalna infrastruktura techniczna w Gminie Gniezno 

Źródło: opracowanie własne 

 

System przyrodniczy 

Na obszarze Gminy Gniezno występują liczne rzeki, jeziora oraz zbiorniki wodne.  

Rzeki zlokalizowane w Gminie to: Wełna, Wełnianka, Wrześnica, Dębina, Struga 

Dębowiecka oraz Struga Sadowiecka. Ponadto Gmina leży w granicach zlewni rzek Wełny, 

Wrześnicy i Noteci 
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Jeziora i zbiorniki wodne stanowią część Pojezierza Gnieźnieńskiego, są to 

następujące jeziora: Wierzbiczańskie, Jankowskie, Strzyżewskie, Piotrowskie, Wełnickie, 

Głęboczek, Pyszczynek, Buczek, Modrze, Mrzygłód, Małe Sykule, Ławiczno i Biskupiec. 

Mapa przedstawia sieć wodną występującą w Gminie Gniezno. 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody na terenie Gminy Gniezno 

występuje Obszar Natura 2000 oraz dwa pomniki przyrody. 

Mapa 3 Sieć wodna na obszarze Gminy Gniezno 
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Obszar Natura 2000 swoim zasięgiem obejmuje jezioro Wierzbiczańskie oraz 

tereny przyległe, a także jeziora Ostrowickie, Skorzęcińskie, Powidzkie, Kosewskie  

i Ostrowskie oraz fragment doliny rzeki Noteci. 

Pomniki przyrody zlokalizowane w Gminie to grupy drzew, w pierwszym 

przypadku są to dwa jarzęby brekinie, a w drugim trzy lipy drobnolistne. Oba pomniki 

znajdują się w Jankowie Dolnym. 

Mapa prezentuje formy ochrony przyrody występujące w Gminie Gniezno. 

Źródło: opracowanie własne 

  

Mapa 4 Formy ochrony przyrody 
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Obszary kluczowe dla interwencji 

Na poziomie regionalnym Gmina Gniezno została zaliczona do Gnieźnieńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego oraz Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Mapa przedstawia 

zakres terytorialny wspomnianych Obszarów Strategicznej Interwencji. 

Źródło: opracowanie własne 

Mapa 5 Obszary Strategicznej Interwencji 
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Na mapie przedstawiono model struktury funkcjonalno-przestrzennej, który został 

opracowany dla Gminy Gniezno. Zaprezentowano na nim część przedsięwzięć 

zaplanowanych przez Gminę w celu realizacji Strategii.  

Mapa 6 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 
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 Źródło: opracowanie własne 

Gmina Gniezno zamierza podjąć więcej działań, jednak na moment sporządzania 

Strategii nie została dokładnie ustalona lub w niektórych przypadkach obejmują swoim 

zakresem cały obszar Gminy. Są to następujące przedsięwzięcia: 

• budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy, 

• montaż sygnalizacji świetlnych oraz tworzenie przejść dla pieszych  

w newralgicznych punktach, 

• rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

• zwiększenie liczby miejsc dla dzieci przedszkolnych i szkolnych  

w obwodzie Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach 

Duchownych 

• rozwój sieci placówek wsparcia dziennego, 

• znoszenie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz 

miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych, 

• wymiana źródeł ciepła na instalacje wysokosprawnych urządzeń grzewczych, 

• usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwianie, 

• termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących w zasobie Gminy 

Gniezno, 

• instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 

• dokonywanie zadrzewień śródpolnych i śródzagrodowych, 

• konserwacja urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych, 

• budowa Zakładu Komunalnego, 

• uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy, 

• uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, 

• stworzenie lokalnych stref ekonomicznych 

• budowa nowych dróg na obszarze Gminy, 

• modernizacja istniejących sieci drogowych, 

• budowa ścieżek pieszo-rowerowych, 

• budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. 
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8. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania  

i prowadzenia polityki przestrzennej 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej stanowią obowiązkowy element Strategii, zgodnie z treścią ustawy  

o samorządzie gminnym. Zostały one określone na podstawie Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu gminnego dotyczącego 

kreowania polityki przestrzennej. 

W Gminie Gniezno obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, które zostało wprowadzone uchwałą 

nr 119/XI/200 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 lutego 2000 r., a następnie zmienione na 

mocy uchwały nr XV/90/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 września 2019 r. 

Obszary chronione przyrodniczo 

Ze względu na swoją wartość wymagają one szczególnej ochrony. Przede 

wszystkim istotne jest podjęcie kompleksowych działań, uwzględniających wszystkie 

elementy środowiska oraz zachodzące między nimi relacje. Przykładowo Gmina Gniezno 

powinna prowadzić monitoring środowiskowy, egzekwować opłaty za korzystanie ze 

środowiska, podjąć działania restytucyjne i ochronne (np. tworzenie odpowiedniej ilości 

korytarzy ekologicznych w układzie komunikacyjnym), wprowadzać zadrzewienia na 

tereny rekreacyjne, dostosować klasy czystości wód powierzchniowych do wymogów 

prawnych, etc. 

Wielkopolska Dolina Kopalna 

Ze względu na ochronę zasobów wód na obszarze zasobowym wód podziemnych 

tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów mogących 

stanowić zagrożenie oraz szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących 

pogorszyć jego stan, jak np. składowisk odpadów, wylewisk, magazynowania chemii 

rolniczej. Ponadto należy dążyć do: uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

uzyskania planowanych klas czystości wód powierzchniowych, ulepszenia lokalnych form 

utylizacji ścieków w rejonach rozproszonego osadnictwa. Wprowadzono również 

maksymalną powierzchnię terenów zielonych wzdłuż drobnych cieków, dróg, granic 

własności, z dużym udziałem zieleni wysokiej. 
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Rzeźba terenu Gminy 

Cała ukształtowana powierzchnia Gminy Gniezno wymaga ochrony. Szczególną 

ochroną powinny zostać objęte narażone na erozję wodną bezdrzewne zbocza dolin wzdłuż 

doliny Wełny, doliny Strugi Gnieźnieńskiej oraz zbocza terenów uprawianych rolniczo. 

Zaleca się stosowanie fitomelioracji w formie dostosowanej do lokalnych warunków 

środowiska na wskazanych wyżej obszarach. 

Tereny lasów, zadrzewień i korytarzy ekologicznych 

Wszystkie naturalne i seminaturalne obszary zielone, będące w użytkowaniu 

leśnym, łąkowym oraz nieużytki, oczka wodne, parki, otoczenia jezior i zadrzewienia 

objęte są ochroną. Ponadto rekomenduje się zwiększenie powierzchni lasów i zadrzewień 

poprzez między innymi wykorzystanie przepuszczalności gleb czy tworzenie zieleni przy 

dolinach, zboczach, polach, użytkach zielonych, ciekach, rowach i drogach. W odniesieniu 

do obrzeży lasów wskazuje się stworzenie tzw. drzwi do lasu oraz utworzenie tzw. 

wododziałowej sieci autonomicznych korytarzy pasowych zieleni wysokiej i krzewiastej. 

Dodatkowo na obszarach leśnych zaleca się wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych, 

wydzielenie parku leśnego, a także wprowadzenie zakazów dotyczących penetracji  

w najcenniejsze rejony lasu.  

Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody. Wskazuje się, że znaczna ilość drzew zlokalizowanych na terenie Gminy 

Gniezno powinna zostać objęta ochroną prawną. 

Ochrona powietrza 

W zakresie ochrony powietrza na obszarach zainwestowanych oraz wskazanych do 

zainwestowania wprowadzono wymóg prowadzenia działań ograniczających zagrożenia 

sanitarno-zdrowotne ze źródeł stałych – kotłowni poprzez skuteczne ograniczenie emisji 

przy źródle lub na drodze stopniowego przechodzenia na źródła niskoemisyjne lub 

zeroemisyjne. 

Ponadto w przypadku inwestycji związanych z infrastrukturą drogową wskazano 

stosowanie odpowiednich pasów zadrzewień w celu ograniczenia zanieczyszczeń oraz 

emisji hałasu. 
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Grunty rolne 

Są to zwarte kompleksy gleb wysokich klas stanowiące rolniczą przestrzeń 

produkcyjną. Ponadto należą do nich tereny o glebach niższych klas, ponieważ ze względu 

na otoczenie gleb cennych dla rolnictwa one również wymagają ochrony i co do zasady nie 

powinny być przeznaczane pod zabudowę. O wyłączeniu tych gruntów z użytkowania 

rolniczego decydują względy społeczne i ekonomiczne. Przeznaczenie ich na cele 

nierolnicze dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy. 

Na gruntach rolnych objętych ochroną prawną przewiduje się: 

• prowadzenie bez ograniczeń produkcji rolnej w rozumieniu gospodarki polowej 

przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

• maksymalne łączenie gospodarstw w celu tworzenia dużych areałów rolnych, 

• zabudowę zagrodową w sytuacjach, gdy wielkość gospodarstwa rolnego 

związanego z tą zabudową przekracza średnią wielkość gospodarstw rolnych  

w Gminie. 

Na terenach tych należy utrzymać i wzbogacić efekty produkcyjne oraz 

podejmować działania w kierunku kształtowania specyficznego krajobrazu rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej i nadania mu cech ekologicznych. 

W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej gospodarczej zalecane jest powielanie 

lokalnych wzorców – zespoły budynków tworzące podwórza, wykorzystywanie 

materiałów rodzimych w przypadku małej architektury (np. drewno jako wypełnienie 

płotów czy podmurówki z kamienia naturalnego) oraz stosowanie indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków. 

W stosunku do obszarów rolnych sugeruje się przede wszystkim: minimum 

jednostronne obsadzenie zielenią (zróżnicowaną pod względem wysokości i doboru 

gatunków) dolinek cieków, wytyczenie ścieżek spacerowych wzdłuż cieków oraz ochronę 

istniejących, naturalnych, drobnych form terenu i obsadzenie ich niedostępną zielenią 

krzewiastą. 
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Tereny osadnicze 

Tereny osadnicze powinny zachować ciągłość przestrzenną oraz ciągłość kulturową  

w stosunku do istniejących terenów zainwestowanych. Ponadto muszą one stanowić 

przestrzeń o wysokich walorach użytkowych i estetycznych. 

Wyznaczono je w szczególności na obszarach południowo-zachodnich oraz 

południowo-wschodnich Gminy, czyli w następujących wsiach: Mnichowo, Dalki, 

Skiereszewo, Piekary, Obora, Pyszczyn, Pyszczynek, Osiniec, Szczytniki Duchowne, 

Wola Skorzęcka, Jankowo Dolne, Lulkowo, Goślinowo. Co istotne tereny osadnicze 

występują również w innych miejscowościach, jednakże ich zasięg przestrzenny zawężony 

jest przez inne funkcje. 

Studium ustala wytyczne w odniesieniu do nowej zabudowy, a mianowicie: 

• preferowany jest zwarty układ osadniczy, który umożliwi lepszą obsługę 

urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• sprecyzowanie lokalnych elementów kompozycji urbanistycznej, które wynikają  

z ukształtowania terenu oraz odziedziczonych idei kształtowania przestrzeni, jak na 

przykład charakterystyczne budynki czy wnętrza ulic i placów, 

• nawiązanie zabudowy projektowanej do zabudowy istniejącej obejmujące  

w szczególności zachowanie linii zabudowy regionalnej, całych obiektów oraz 

detali architektonicznych. 

Tereny posiadające walory krajobrazowe 

Obejmują działki letniskowe, usługi sportu i rekreacji, zieleń związane z rekreacją 

oraz ogrody działkowe. Tereny działek letniskowych należy projektować w formie małych 

zespołów działek, które zostaną oddzielone od siebie pasami leśnymi, a te następnie 

połączone z siecią ekologiczną na zewnątrz układu. Obiekty kubaturowe zlokalizowane na 

terenach turystycznych powinny pod względem architektonicznym nawiązywać do 

tradycyjnych form zabudowy. Na obszary te należy wprowadzić zieleń, na przykład  

w formie zadrzewień wzdłuż cieków i dróg. Ponadto wskazuje się, że wsie wskazane do 

turystyki, czyli przede wszystkim Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Ganina 

Dębowiec, Wełnica, Lulkowo, Jankowo Dolne, Wierzbiczany, powinny być wyposażone 

w obiekty i urządzenia obsługi turystów oraz dobrze przygotowane pod względem 

sanitarnym i estetycznym. 
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Infrastruktura drogowa 

Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogami 

istotne jest uwzględnienie: strefy uciążliwości drogi dla stałych użytkowników 

sąsiadujących obszarów, zagrożenia dla upraw, budowli oraz narażenie na degradację 

stałych elementów środowiska naturalnego. 

Włączenie nowych układów komunikacyjnych powinno odbywać się za pomocą 

projektowanych dróg lokalnych (poza pasem drogowym dróg wojewódzkich oraz 

krajowych) i istniejących skrzyżowań. 

Natomiast w odniesieniu do tras rowerowych biegnących wzdłuż dróg 

powiatowych i gminnych o małym natężeniu wprowadzono jedynie wymóg oznakowania. 

Z kolei przy drogach powiatowych o większym ruchu samochodowym należy 

zabezpieczyć teren w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek 

rowerowych wydzielonych poza jezdnią. 

Sieć elektroenergetyczna 

Na terenie Gminy planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego, 

średniego i wysokiego napięcia wraz z budową nowych stacji transformatorowych. 

W Gminie możliwa jest także budowa farm fotowoltaicznych po spełnieniu 

odpowiednich warunków, jak na przykład lokalizacja poza obszarami zalewowymi czy 

ochrony przyrody, a także ujęcie ich w studium lub miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego w określonych przypadkach. Istotne jest jednak, że 

zaleca się eliminowanie lub ograniczanie lokalizacji inwestycji, które przekraczają skalę 

miejsca i wywierają duży wpływ na krajobraz obszarów cennych kulturowo, w tym właśnie 

farm fotowoltaicznych. 

Sieć gazowa 

Gmina Gniezno posiada dokument dotyczący sieci gazowej pn. „Koncepcja 

programowa gazyfikacji”, który zakłada zasilanie miejscowości na terenie Gminy z dwóch 

stacji oraz doprowadzenie gazu do odbiorców gazociągami średniego ciśnienia  

i zastosowanie indywidualnych reduktorów domowych. Zalecane jest pozostawienie 

miejsca w pasach chodnikowych i pasach zieleni pod gazociągi rozdzielcze. Ponadto 
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wprowadza się nakaz zachowania strefy bezpieczeństwa od gazociągów i stacji 

redukcyjno-pomiarowych. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Zalecane jest podjęcie działań porządkująco-naprawczo-ochronnych dla poprawy 

czystości wód powierzchniowych, które przede wszystkim powinny obejmować: 

wprowadzenie bezwzględnego zakazu odprowadzania zanieczyszczeń wód otwartych  

i gruntu, uregulowanie stanu formalno-prawnego wszystkich jednostek pobierających 

wodę i odprowadzających ścieki, wprowadzenie biologicznych barier ochronnych wzdłuż 

brzegów cieków i jezior oraz dążenie do maksymalnego wykorzystania możliwości 

magazynowania, retencjonowania wody. Ponadto ze względu na ochronę zasobów 

wodnych konieczne jest wprowadzenie ścisłej ochrony terenów źródliskowych wszystkich 

wód powierzchniowych, w szczególności rzek Wełny, Wrześnicy, Wrześnianki oraz 

obszarów bezodpływowych w rejonie wsi Jankówko i Pyszczynek. 

Tereny cenne hydrologicznie należy chronić przed zmianą użytkowania  

i odprowadzaniem do nich zanieczyszczeń, a także przed uszczelnianiem terenu. 
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9. Obszary Strategicznej Interwencji 

Obszary Strategicznej Interwencji (dalej: OSI) to obszary o zidentyfikowanych lub 

potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, 

gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub 

trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do których kierowana 

jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, 

infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł lub rozwiązania 

regulacyjne, co wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako Obszary Strategicznej Interwencji 

wymienia: obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze, wschodnią Polskę oraz Śląsk. 

Gmina Gniezno nie została objęta żadnym z krajowych OSI. 

Możliwe jest także wyznaczenie Obszarów Strategicznej Interwencji na poziomie 

regionalnym, które dokonywane jest przez samorząd wojewódzki. Strategia rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 roku określa następujący katalog wspomnianych 

obszarów: 

• Poznański Obszar Metropolitalny jako Miejski Obszar Funkcjonalny 

Ośrodka Wojewódzkiego, 

• Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Miejski Obszar Funkcjonalny 

Ośrodka Regionalnego, 

• Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny, Koniński Obszar Funkcjonalny, 

Leszczyński Obszar Funkcjonalny, Pilski Obszar Funkcjonalny jako 

Miejskie Obszary Funkcjonalne Ośrodków Subregionalnych, 

• Wschodni Obszar Funkcjonalny, 

• Północno-Zachodni Obszar Funkcjonalny, 

• Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny, 

• Miasta średnie tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

• Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

Gmina Gniezno została zaliczona do Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

oraz Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 
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W obrębie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego znalazły się gminy: 

Czerniejewo, Gniezno, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Witkowo oraz miasto Gniezno, 

które jednocześnie pełni funkcję lidera obszaru.  

Obszar ten charakteryzuje się dużym zasobem dziedzictwa kulturowego, są to m.in. 

obszary i obiekty zabytkowe związane z początkiem państwa polskiego, jak również 

architektura sakralna czy szlaki kulturowe (np. Szlak Piastowski). Ponadto istotnym 

potencjałem są zasoby środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności formy ochrony 

przyrody, które dają możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej czy wodnej. 

Atutem obszaru jest także bogata oferta edukacyjna na poziomie szkolnictwa wyższego. 

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny ma również wysoki potencjał rolniczy. Jedną  

z najważniejszych mocnych stron obszaru stanowi bardzo dobra dostępność 

komunikacyjna (w tym przede wszystkim do głównego ośrodka wojewódzkiego – 

Poznania) oraz funkcjonowanie ważnej linii kolejowej. 

Poza ogromnym potencjałem, Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny posiada też 

pewne bariery rozwojowe. Jedną z nich jest zagrożenie zubożenia zasobów wód 

podziemnych wskutek intensywnej eksploatacji wód. Ponadto pewne ograniczenie 

dotyczące zagospodarowania przestrzennego stanowią obszary cenne przyrodniczo (formy 

ochrony przyrody, tereny łąk, lądowe drogi migracji zwierząt czy grunty orne o najwyższej 

przydatności) oraz obszary cenne kulturowo (związane z początkiem państwa polskiego). 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego w oparciu o wyznaczone cele 

strategiczne określiła kluczowe kierunki działań dla Gnieźnieńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, które przyczynią się do jego rozwoju. 

W wymiarze społecznym istotne są następujące kierunki działań: 

• poprawa dostępu do wysokiej jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej, 

• wsparcie rozwoju funkcji turystycznej z poszanowaniem zasobów przyrodniczych 

i kulturowych, 

• zapobieganie marginalizacji mieszkańców. 

W zakresie rozwoju gospodarczego kluczową rolę odgrywają działania: 

• rozwój terenów inwestycyjnych, 

• rozwój wyspecjalizowanego rolnictwa i towarzyszącego mu przemysłu rolno-

spożywczego, 
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• rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

• wzrost kompetencji mieszkańców i umiejętności oczekiwanych przez 

pracodawców. 

W odniesieniu do polityki przestrzennej najważniejsze są: 

• rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, transportu niskoemisyjnego, tworzenie 

sieci ścieżek rowerowych, 

• ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, przeciwdziałanie suszy 

hydrologicznej, 

• prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej. 

Dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego opracowano Koncepcję rozwoju 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Gniezna. Na podstawie 

powyższego dokumentu dla Gminy Gniezno istotne są działania dotyczące  

w szczególności:  

• wzmacniania i wykorzystania walorów kulturowych jako stymulatorów rozwoju 

społeczno-gospodarczego (w tym zwiększanie i rozprzestrzenianie potencjału 

Szlaku Piastowskiego, rozwijanie i promocja stref aktywności kulturowo-

turystycznych oraz rozwijanie turystyki pielgrzymkowej), 

• rozwoju turystyki aktywnej i wypoczynkowej (obejmuje on: kształtowanie 

przestrzeni turystycznych, wzmacnianie oferty aktywnego wypoczynku, bazy 

noclegowej i gastronomicznej, rozwijanie turystyki rowerowej, wodnej, konnej  

i kolejowej), 

• zapewnienia wysokiej jakości środowiska (poprzez ochronę walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi oraz przeciwdziałanie pogorszeniu jakości środowiska), 

• konsolidacji i współpracy w dążeniu do rozwoju gospodarczego (polegające na 

wzmacnianiu atrakcyjności inwestycyjnej miasta Gniezna i pozostałych jednostek 

osadniczych oraz wykorzystaniu potencjału terenów wiejskich), 

• kształtowania ładu przestrzennego (za pomocą regulowania procesów 

urbanizacyjnych, kształtowania zielonego pierścienia, kreowania wysokiej jakości 

przestrzeni publicznych, rewitalizację obszarów zdegradowanych, 

przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom), 
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• kształtowania efektywnej i sprawnej obsługi komunikacyjnej (za sprawą budowy, 

rozbudowy i modernizacji dróg oraz rozwoju zintegrowanego transportu 

zbiorowego). 

Poznański Obszar Metropolitalny położony jest w centralnej części Wielkopolski  

i ze względu na swoje położenie skupia największą część potencjału rozwojowego 

województwa. Atutami Obszaru jest dobra dostępność komunikacyjna, potencjał 

gospodarczy, kulturowy i turystyczny, a także niski poziom bezrobocia.  

Na podstawie celów strategicznych wyznaczonych w Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego możliwe jest określenie następujących kierunków działań 

w odniesieniu do Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego: 

• ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, 

• rozwój turystyki, 

• zwiększenie dostępności do usług społecznych, 

• podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej, 

• zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, 

• przeciwdziałanie emigracji zarobkowej, 

• podniesienie jakości kształcenia, 

• podnoszenie jakości życia ludzi młodych, 

• poprawa dostępności komunikacyjnej, 

• wytyczanie ścieżek rowerowych, 

• działania na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami, 

• zagospodarowanie wód opadowych, 

• rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 

Wielkopolska 2020+ poza trzema miejskimi obszarami funkcjonalnymi wymienia także 

wiejski obszar funkcjonalny oraz określa granice obszarów interwencji. Dla Gminy 

Gniezno istotne znaczenie mają: 

• obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych 

• obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej 

• obszary cenne przyrodniczo 

• obszary ochrony krajobrazów kulturowych 
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• obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

Obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych 

Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju Wielkopolski oraz najważniejszych 

miast w województwie. Gminy wchodzące w ich skład znajdują się w strefie 

bezpośredniego oddziaływania ze strony najważniejszych ośrodków rozwojowych regionu, 

co przynosi zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Zauważalne jest tam 

przede wszystkim silne zjawisko suburbanizacji oraz zjawisko kongestii. 

Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej 

Obszar ten dotyczy gleb wysokiej jakości, które wymagają zapewnienia oraz 

zachowania charakteru rolniczego, co jest istotne ze względu na tzw. „bezpieczeństwo 

żywnościowe” rejonu Wielkopolski oraz całego kraju, ale również na wpływ na 

gospodarkę oraz środowisko. Kluczowe jest przede wszystkim przeciwdziałanie presji 

inwestycyjnej na tereny rolnicze oraz wspieranie działań służących ochronie środowiska, 

ochronie gleb. 

Obszary cenne przyrodniczo 

Obejmuje on wszystkie gminy położone na terenie województwa wielkopolskiego. 

Priorytetowe znaczenie ma w tym przypadku prawidłowe funkcjonowanie środowiska oraz 

zachowanie różnorodności biologicznej.  

Obszary ochrony krajobrazów kulturowych 

Ochrona dziedzictwa kulturowego umożliwia zrównoważony rozwój i wpływa na 

rozpoznawalność oraz atrakcyjność miast i obszarów wiejskich. Ze względu na specyfikę 

przedmiotów ochrony dokonano podziału obszaru na cztery typy: 

• gminy, w granicach których zlokalizowane są obiekty o najważniejszych 

wartościach, 

• gminy, w granicach których znajdują się historyczne układy przestrzenne miast  

i wsi, 

• gminy, w granicach których występują obszary cenne kulturowo, 

• gminy, w granicach których przebiegają szlaki kulturowe o znaczeniu 

ponadregionalnym i regionalnym. 
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Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

W granicach obszaru znajdują się wszystkie gminy położone na terenie 

województwa wielkopolskiego. Zgodnie z raportami Systemu Monitoringu Suszy 

Rolniczej w Polsce, Wielkopolska należy do regionów zagrożonych występowaniem 

suszy. Istotne są w związku z tym przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę zasobów 

wód. 
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10. System realizacji strategii, w tym wytyczne do 

sporządzenia dokumentów wykonawczych 

System realizacji strategii określa przede wszystkim: 

• podmioty zaangażowane w realizację strategii, 

• podział zadań, 

• zasady współpracy, 

• proponowane mechanizmy i narzędzia wdrażania strategii, 

• wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, 

• sposób monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz jej aktualizacji. 

W odniesieniu do podmiotów odpowiedzialnych za realizację strategii najbardziej 

istotna jest zasada „trójkąta współpracy”, która oznacza prowadzenie wspólnych działań 

na rzecz społeczności lokalnej gminy reprezentantów trzech sektorów: publicznego, 

społecznego i biznesowego.  

Sektor publiczny jest reprezentowany przez organy władzy gminy, a także przez 

urząd gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz przez administrację rządową. 

Sektor społeczny obejmuje przede wszystkim mieszkańców gminy, organizacje 

pozarządowe, liderów społecznych i osoby publiczne oraz reprezentantów młodzieży  

i seniorów. 

Sektor biznesowy uwzględnia natomiast przedsiębiorców, kluczowych 

pracodawców oraz zrzeszenia gospodarcze.  

W procesie realizacji strategii największą rolę odgrywają następujące podmioty: 

• wójt – jako organ wykonawczy zarządza realizacją podejmowanych działań przez 

wyznaczone podmioty, 

• rada gminy – jako organ uchwałodawczy jest wsparciem merytorycznym  

w zakresie osiągnięcia zamierzonych celów, 

• podmiot zarządzający wdrażaniem strategii – może być to osoba, zespół lub 

komórka w ramach urzędu gminy, który za koordynację całego procesu, 

• komórki w ramach urzędu gminy oraz jednostki gminne, 

• wykonawcy i partnerzy realizacyjni. 
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Współpraca powyższych podmiotów powinna przede wszystkim opierać się na 

zasadach partnerstwa, otwartości, zintegrowanej aktywności, transparentności czy 

efektywności. 

Istotne jest także określenie mechanizmów oraz narzędzi służących realizacji 

strategii, które mogą w szczególności przyjąć charakter: 

• wdrożeniowy – np. gminne strategii, plany, projekty; 

• organizacyjno-zarządczy – np. regulaminy wydziałów, jednostek organizacyjnych; 

• finansowy – np. uchwały budżetowe i inne dokumenty finansowe; 

• prawny – np. odpowiednie uchwały rady, akty prawa miejscowego; 

• dotyczący planowania przestrzennego – np. plany miejscowe; 

• społeczny – np. konsultacje społeczne; 

• kadrowy – np. dobre praktyki; 

• koordynacyjny – np. ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym; 

• kontrolny – np. aktualizacja ewidencji i rejestrów. 

Dobór odpowiedniego narzędzia powinien być dopasowany do potrzeb danej gminy 

oraz wynikać z doświadczenia jego wykorzystania, w tym również przez inne jednostki 

samorządowe. 

Obowiązkowym elementem są wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych, czyli obligatoryjnych oraz fakultatywnych planów i programów 

funkcjonujących w gminie. Tabela przedstawia dokumenty wykonawcze obowiązujące  

w Gminie Gniezno razem z odniesieniem do ich aktualności. 
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Tabela 28 Dokumenty wykonawcze obowiązujące w Gminie Gniezno 

Obszar tematyczny Nazwa dokumentu Szczegóły 

Planowanie przestrzenne 

Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Gniezno 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr 119/XI/200 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 28 lutego 

2000 r., a następnie 

zmieniony na mocy 

uchwały nr XV/90/2019 

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 26 września 2019 r. 

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Na terenie Gminy Gniezno 

obowiązuje 249 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gospodarka komunalna 

 

Wieloletni program 

gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Gniezno 

obejmujący lata 2020-2024 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XXVII/193/2020  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Koncepcja rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Gniezno 

Dokument w opracowaniu, 

istotny dla rozwoju Gminy 

Ochrona środowiska i 

adaptacja do zmian 

klimatu 

Program ochrony 

środowiska dla Gminy 

Gniezno na lata 2019-2022 

z perspektywą  

do roku 2026 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XXVIII/202/2020  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 24 września 2020 r. 

Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy 

Gniezno 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XXVII/197/2016  
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Obszar tematyczny Nazwa dokumentu Szczegóły 

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 29 listopada 2016 r., 

następnie zmieniony 

uchwałą nr XLV/356/2022 

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Program usuwania 

wyrobów zawierających 

azbest z tereny Gminy 

Gniezno na lata 2021-2032 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XLVI/368/2022  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 24 lutego 2022 r. 

Polityka społeczna 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Gniezno na lata 

2021-2028 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XLIV/346/2021  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Gminny program na rzecz 

osób starszych na lata 

2022-2028 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XLIII/222/2021  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Gminny Program 

Profilaktyki, 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XLIV/345.2021  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Program działań na rzecz 

rodzin wielodzietnych pn. 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XIX/126/29 Rady 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 62



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GNIEZNO 

NA LATA 2022-2030 

 

63 

 

Obszar tematyczny Nazwa dokumentu Szczegóły 

„Gmina Gniezno przyjazna 

rodzinom 3+” 

Gminy Gniezno z dnia 30 

grudnia 2019 r. 

Oświata 

Strategia Rozwoju Oświaty 

Gminy Gniezno na lata 

2020-2025 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XX/133/2020  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Rozwój lokalny 

Program współpracy 

Gminy Gniezno  

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie  

na 2022 rok 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XLIII/329/2021  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Finanse publiczne 

Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Gniezno 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwałą  

nr XLIV/341/2021  

Rady Gminy Gniezno  

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Uchwała budżetowa na 

2022 rok 

Dokument obowiązujący 

przyjęty uchwała  

nr XLV/343/2021 Rady 

Gminy Gniezno  

z dnia 21 grudnia 2021 r. 
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System monitorowania i ewaluacji polega na systematycznym gromadzeniu danych 

dotyczących stopnia realizacji poszczególnych celów. Obejmuje także dokonywanie analiz  

i wyciąganie wniosków, które mogą stanowić podstawę do aktualizacji Strategii.  

Monitoringowi podlegają konkretne działania podejmowane i realizowane przez 

Gminę Gniezno w odniesieniu do przyjętych celów, oczekiwanych rezultatów oraz 

wskaźników ich osiągnięcia. 

W celu określenia efektywności działań zostaną porównane wartości bazowe 

(określone na moment poprzedzający rozpoczęcie wdrażania Strategii) z wartościami 

docelowymi (wyznaczone jako pożądane wartości osiągnięte w wyniku realizacji 

Strategii). Informacje te będą pozyskiwane z poszczególnych referatów Urzędu Gminy 

Gniezno oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację Strategii. 

Jedną z form monitorowania Strategii jest Raport o stanie gminy, który zgodnie  

z ustawą o samorządzie gminnym jest dokumentem obligatoryjnym. Obejmuje on 

podsumowanie działalności władz samorządowych w roku poprzednim, w szczególności 

realizację strategii, programów, planów i uchwał rady gminy. 

Z kolei ewaluacja prowadzona jest w celu oceny jakości i efektów podejmowanych 

działań. Dokonywana jest przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów, w tym przede 

wszystkim brana jest pod uwagę: skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość  

i trafność. 

Możemy wyróżnić między innymi następujące rodzaje ewaluacji: 

• ex-ante – która jest dokonywana przed uchwaleniem ostatecznej wersji strategii, 

• on-going, która jest przeprowadzana w trakcie wdrażania strategii, 

• ex-post – która jest realizowana po zakończeniu realizacji strategii, 

• mid-term, która może być wykonana w połowie realizacji strategii. 
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11. Ramy finansowe i źródła finansowania 

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategia rozwoju 

gminy musi określać ramy finansowe i źródła finansowania. 

Podczas tworzenia ram finansowych Strategii Rozwoju Gminy Gniezno wzięto pod 

uwagę analizę dochodów i wydatków Gminy w ostatnich kilku latach, zadłużenia Gminy 

oraz zapisy wieloletniej prognozy finansowej. 

Gmina Gniezno w ostatnich latach (okres badawczy obejmował lata 2015-2020) 

notowała systematyczny wzrost dochodów, co można uznać za bardzo pozytywną sytuację. 

Ponadto ze względu na stały wzrost wydatków i ich przewagę nad ilością dochodów  

w Gminie występował deficyt. Jest to zjawisko negatywne i wymaga poprawy. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Gniezno posiadała zadłużenie z tytułu 

kredytów, pożyczek i obligacji  w wysokości 28 301 000,00 zł. 

Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno przyjętej 

uchwałą nr XLIV/341/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021 r. zarówno 

dochody, jak i wydatki Gminy Gniezno mają stopniowo rosnąć. Ponadto co bardzo istotne 

sytuacja finansowa Gminy zdecydowanie się polepszy i w każdym roku objętym Prognozą 

Gmina powinna notować dodatnie saldo. 

W zakresie oszacowania możliwości realizacji strategii istotne jest określenie 

potencjalnych źródeł finansowania, które Gmina Gniezno ma możliwość wykorzystać 

podczas podejmowania konkretnych działań. Na podstawie zaplanowanych przedsięwzięć 

wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Gniezno można wskazać następujące 

potencjalne źródła finansowania: 

• środki własne Gminy Gniezno, 

• środki krajowe, 

• środki funduszy celowych, np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, 

• dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, np. 

tarczy antykryzysowych, 
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• fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Inicjatyw Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej, 

• fundusze norweskie oraz fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

• kredyty bankowe, pożyczki, obligacje. 

Środki finansowe mogą być pozyskane z budżetu państwa w ramach programów 

opracowywanych przez poszczególne ministerstwa. Są to przykładowo programy 

„Senior+” czy „Dostępność+”. 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 umożliwia otrzymanie wsparcia 

finansowego na realizację zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia i zapewnienia 

miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+” (są to Dzienne Domy „Senior+” oraz Kluby 

„Senior+”). Najważniejszym celem Programu jest wzrost aktywności seniorów, czyli osób 

nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, w funkcjonowanie społeczności lokalnej. 

Jednostki samorządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu 

ofert. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na utworzenie i/lub wyposażenie 

ośrodka wsparcia, a także zapewnienie odpowiedniej działalności już istniejących 

ośrodków wsparcia „Senior+”. 

Natomiast najważniejszym celem Programu „Dostępność+” jest wzrost jakości 

życia oraz zapewnienie niezależności dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób 

starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub 

percepcji. Obejmuje on działania dokonywane w ośmiu obszarach: architektura, transport, 

edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Budżet 

Programu wynosi ok. 23 miliardy złotych w okresie realizacji, czyli w latach 2018-2025. 

Gmina Gniezno zamierza podjąć działania dotyczące infrastruktury drogowej,  

w związku z czym może skorzystać ze wsparcia finansowego udzielanego przez Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg. Jego celem jest utworzenie nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg 

na poziomie lokalnym, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

parametrów technicznych infrastruktury drogowej, a przy tym poprawa i wzrost 

atrakcyjności oraz dostępności terenów inwestycyjnych. Dofinansowanie udzielane jest 

między innymi na: 

• budowę, przebudowę i remont dróg gminnych oraz powiatowych, 
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• poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych, 

• budowę mostów zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych, powiatowych oraz 

wojewódzkich. 

W przypadku przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki 

wodnej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego udzielanego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki finansowe mogą 

być przeznaczane w szczególności na inwestycje o charakterze ponadregionalnym, które 

mają kluczowe znaczenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim na zadania  

w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, przeciwdziałania 

zagrożeniom środowiska; ochrony przyrody i leśnictwa; edukacji ekologicznej. 

Beneficjentami wsparcia są między innymi jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa, 

podmioty publiczne, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie może 

mieć formę pożyczki, dotacji lub innej formy dofinansowania. 

Ponadto podczas realizacji działań w zakresie ochrony środowiska Gmina Gniezno 

może pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. Wsparcie finansowe udzielanie jest przede wszystkim na inwestycje 

ukierunkowane na: 

• ochronę wód i gospodarki wodnej, 

• ochronę powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, 

• ochronę atmosfery, 

• ochronę przyrody i krajobrazu, 

• monitoring środowiska, 

• zapobieganie i likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

• wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, 

• edukację ekologiczną. 

Pandemia koronawirusa stanowiła wyzwanie dla samorządów, które przede 

wszystkim muszą mierzyć się z jej następstwami społecznymi i gospodarczymi. Jednostki 

samorządów terytorialnych mogą skorzystać z programów realizowanych przez państwo  

w celu zniwelowania negatywnych skutków Covida. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 67



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GNIEZNO 

NA LATA 2022-2030 

 

68 

 

Przede wszystkim w ramach Polskiego Ładu działa Program Inwestycji 

Strategicznych, dzięki któremu gminy, miasta, powiaty oraz województwa w całej Polsce 

mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację inwestycji publicznych. Program 

obejmuje aż 30 obszarów gospodarki, w tym w szczególności działania dotyczące 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, modernizacji źródeł ciepła na zeroemisyjne, 

tworzenia żłobków oraz przedszkoli. 

Ponadto kluczowe znaczenie odgrywa w tym miejscu Fundusz Odbudowy, który 

oferuje środki finansowe w formie bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych 

pożyczek. Budżet wynosi ponad 723,8 mld euro, a Polska ma otrzymać do dyspozycji ok. 

58 mld euro, z czego prawie 24 mld euro dotacji i ok. 34 mld euro pożyczki. Podstawę do 

przyznania dofinansowania stanowi Krajowy Plan Odbudowy, zgodnie z którym Polska 

zamierza przeznaczyć wsparcie na inwestycje w obszarach: 

• transformacji cyfrowej, 

• odporności i konkurencyjności gospodarki, 

• energii i zmniejszenie energochłonności, 

• dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia, 

• zielonej i inteligentnej mobilności, 

• infrastruktury drogowej, 

Istotne jest, że do Planu mogą zostać włączone reformy i inwestycje rozpoczęte  

1 lutego 2020 r., ale ich realizacja musi zakończyć się w 31 sierpniu 2026 r. 

Gmina Gniezno może pozyskać fundusze również w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, którego celami są m.in.: integracja społeczności 

wiejskiej, pobudzanie aktywności mieszkańców sołectw, zakładanie stowarzyszeń 

wiejskich czy kształtowanie i modernizacja wiejskiej przestrzeni publicznej.  

Ponadto co istotne w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2023-2027 kontynuowana będzie inicjatywa LEADER, która ma charakter oddolny  

i służy przede wszystkim aktywizacji mieszkańców oraz poprawie jakości życia na 

obszarach wiejskich. Interwencja ta skupia się m.in. na rozwoju: przedsiębiorczości, 

sektora usług czasu wolnego czy inteligentnych wiosek. Program realizowany będzie przez 

lokalne grupy działania w oparciu o lokalne strategie rozwoju. 
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Gmina Gniezno ma szansę korzystać również ze środków Unii Europejskiej dzięki 

programom regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. W perspektywie na lata 

2021-2027 przewidziane są środki w wysokości około 76 mld euro. 

Polityka spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności fundusze: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma łagodzić 

dysproporcje regionów europejskich oraz zmniejszać ograniczenia rozwoju 

regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji, 

• Fundusz Spójności (FS), który ma służyć redukowaniu dysproporcji społecznych 

i gospodarczych oraz promowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, 

• Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+), który ma zwiększać spójność społeczną 

i gospodarczą, opowiadać na wyzwania rynku pracy oraz wyzwania społeczne,  

a także stymulować zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez inwestycje  

w kapitał ludzki, 

W celu realizacji założeń Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu określającego cele  

i sposób inwestowania funduszy unijnych, zawartego pomiędzy Polską a Unią Europejską, 

najważniejsze jest wyznaczenie programów regionalnych oraz krajowych. Wśród 

krajowych programów możemy przede wszystkim wyróżnić: 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKs), który 

ma wpłynąć na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska oraz 

przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, a także wspierać inwestycje 

obejmujące transport, służbę zdrowia i dziedzictwo kulturowe; planowany budżet 

to ponad 25 mld euro, 

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego 

założeniem jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz 

zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki; planowany budżet to 7,9 

mld euro, 

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), który ma 

przyczynić się do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności 

dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, 

podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju 

usług społecznych czy ochrony zdrowia; planowany budżet to ponad 4 mld euro, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 69



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GNIEZNO 

NA LATA 2022-2030 

 

70 

 

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), którego celem jest wsparcie 

cyfryzacji w zakresie zwiększenia dostępności e-usług oraz zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa; planowany budżet to 2 mld euro, 

• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE), który zostanie 

przeznaczony na szkolenia dla beneficjentów programów, rozwój krajowego 

systemu informatycznego dotyczącego projektów unijnych oraz działania 

informacyjno-promocyjne; planowany budżet to 0,5 mld euro, 

• Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ), którego celem jest 

zapewnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych lub posiłków 

oraz podjęcie działań zmierzających do włączenia społecznego osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza określonego procentowo 

kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej; planowany budżet 

to 0,475 mld euro, 

• Fundusze Europejskie dla Rybactwa, którego zadaniem jest przede wszystkim 

promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, 

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozwój zrównoważonej niebieskiej 

gospodarki, a także zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz 

oraz oceanów; planowany budżet to 0,5 mld euro, 

• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach którego wsparcie 

otrzymają projekty realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów Europy 

(co najmniej dwa państwa Unii Europejskiej); planowany budżet to 0,56 mld euro. 

Dokonano również podziału funduszy na programy regionalne, w ramach, których 

województwo wielkopolskie, na którego obszarze zlokalizowana jest Gmina Gniezno, 

otrzyma środki w wysokości 1,67 mld euro. Ponadto sześć regionów, w tym województwo 

wielkopolskie, otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki 

spójności. 

Inną bezzwrotną pomoc finansową są fundusze europejskie – Mechanizm 

Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. 

Ich podstawowym celem jest zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych w obrębie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także wzmocnienie stosunków pomiędzy 

państwami-darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzieloną pomoc 

państwa-darczyńcy mają możliwość korzystania z rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, 

pomimo braku członkostwa. 
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Gmina Gniezno może również pozyskać środki w postaci kredytów, pożyczek oraz 

emisji obligacji, które oferowane są przykładowo przez Bank Światowy, Bank Rozwoju 

Rady Europy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego,  

a także banki komercyjne. W przypadku korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania 

istotne jest wzięcie pod uwagę kosztów pozyskania środków oraz warunków współpracy  

z daną instytucją finansową. 

Wspomniane potencjalne źródła finansowania to jedynie przykładowe sposoby 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gniezno. Należy zaznaczyć, że władze samorządowe 

powinny corocznie dopasowywać konkretne możliwości wsparcia finansowego do działań 

przewidzianych w Strategii, by móc jak najlepiej zrealizować założone cele. 
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 Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania 

 

Podstawą prawną sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii 

Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030” jest art. 46 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia  

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.). Artykuł ten zobowiązuje organy administracji 

opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych 

dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień 

Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko.  

Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, 

jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Strategii, jak również sformułowanie zaleceń 

o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych 

oddziaływań. Prognoza winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji 

ingerujących w stan środowiska.  

Prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z Art. 51 ust 2. ww. ustawy winna 

określać , analizować i oceniać wpływ danego dokumentu na środowisko. Wieloaspektowa 

analiza pozwala na dokładne określenie potencjalnych skutków oddziaływania na 

środowisko. 

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa  

w art.51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 

oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu w procesie  opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym 

dokumentem. 

W prognozie oddziaływania na środowisko o której mowa w art. 51 ust. 1, 

uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko 

sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem 

dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 
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Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie 

oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  

w Poznaniu. 

Podsumowując, głównym celem opracowywanej prognozy jest identyfikacja i ocena 

najbardziej prawdopodobnych wpływów realizacji rozwiązań prognozowanego dokumentu 

na środowisko naturalne. 

 

1.2 Cel prognozy 

 

Celem wykonania prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na 

środowisko będących wynikiem realizacji zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy 

Gniezno na lata 2022-2030” oraz ocena natężenia tych oddziaływań. 

 

1.3 Zakres prognozy 

 

Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko winna zawierać informacje zawarte w 

art. 51 ust. 2 ww. ustawy. 

W Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030, zawarte są zarówno 

zadania i zamierzenia inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne planowane do realizacji przez 

Urząd Gminy.  

Zakres odnosi się obszaru Gminy Gniezno. Nie planuje się przedsięwzięć mogących 

negatywnie oddziaływać na środowisko poza obszarami gminy. 

1.3 Metodyka opracowania prognozy 

 

Przeprowadzono analizę dostępnych materiałów i opracowań odnoszących się do 

analizowanego obszaru oraz problematyki poruszanej w prognozie. Dokonano analizy 

materiałów kartograficznych. W tym celu zebrano dane z serwisów mapowych związanych 
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z ochroną przyrody, ochroną dziedzictwa narodowego czy zasobami wód. Do analizy 

wykorzystano ortofotomapy, bazę danych obiektów topograficznych, model terenu. 

Wykorzystano opracowania dotyczące jakości środowiska szczególnie z uwzględnieniem 

jakości powietrza. Przeanalizowano Gminną ewidencję zabytków oraz inne dane 

szczegółowe będące w zasobach własnych urzędu gminy.  

Powyższe dane pozyskiwano przede wszystkim w formie elektronicznej, następnie 

wykonywano odpowiednie obliczenia oraz analizy przestrzenne. Do przygotowania analiz 

wykorzystano narzędzia Quantum GIS, SAGA GIS. 

Na podstawie zebranego materiału powstało podsumowanie. Są to wnioski 

końcowe, określające natężenie i zasięg przestrzenny prawdopodobnych zmian  

w środowisku, spowodowanych wprowadzeniem zmian. 

Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań została przeprowadzona w oparciu o:  

• sprawdzenie zgodności głównych celów (założeń) z celami przyjętymi  

w dokumentach strategicznych oraz z celami przyjętymi w międzynarodowych, 

krajowych i regionalnych dokumentach środowiskowych; 

• identyfikację i ocenę skutków oddziaływania proponowanych kierunków działań 

(nowe inwestycje liniowe, kubaturowe); 

• określenie negatywnych i niekorzystnych skutków oddziaływania oraz sposobu ich 

eliminacji bądź możliwości ich uniknięcia; 

• ocenie potencjalnych źródeł konfliktów. 

2. Analiza zgodności projektowanego dokumentu z innymi 

dokumentami 

 Podejście do planowania rozwoju gminy wyznaczają dokumenty o charakterze 

ponadregionalnym (w tym na szczeblu Unii Europejskiej), dokumenty na poziomie 

województwa oraz dokumenty gminne. Analiza poniższych dokumentów pozwoliła 

utrzymać w ramach innych dokumentów niniejsze opracowanie, co zapobiegło 

wytworzeniu sprzecznych, niespójnych lub zbyt ambitnych założeń. Podstawę do 

opracowania strategii ogólnej przyjętej dla opracowania i jej wdrażania stanowią 

następujące dokumenty: 
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2.1 Dokumenty o charakterze ponadregionalnym: 

 

Na szczeblu unijnym najważniejszym dokumentem jest Strategia UE Europa 2030. Celem 

dokumentu jest rozwój Unii Europejskiej poprzez koordynację na szczeblu zarówno 

unijnym, jak i krajowym. Obecnie Komisja Europejska przedstawiła Agendę na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zawarte są w niej następujące priorytety: 

• Praca, Rozwój i Inwestycje, 

• Jednolity rynek treści cyfrowych, 

• Unia energetyczna i klimat, 

• Rynek wewnętrzny, 

• Unia ekonomiczna i monetarna, 

• Wolny handel między EU-USA, 

• Sprawiedliwość i Prawa Podstawowe, 

• Migracja, 

• UE jako agent na arenie międzynarodowej, 

• Zmiany demokratyczne. 

Spójność dokumentu Strategii Rozwoju Gminy musi również dotyczyć Założeń Umowy 

Partnerstwa (ZUP), które określają wszelkie kierunki wykorzystania środków polityki 

spójności i koordynacji w zakresie wielu obszarów wsparcia. ZUP na lata 2021–2027 nie 

zawierają tak dokładnych informacji, jakie wymagane w ostatecznej wersji UP, ale 

pokazują kontekst i uzasadnienie dla przyszłej interwencji. ZUP stanowią podstawę do 

negocjacji z Komisją Europejską o ostatecznym kształcie UP. Nowy dokument sporządzony 

na lata 2021-2027 został poddany konsultacjom z ministerstwami, samorządami, 

środowiskiem naukowym, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także innymi 

instytucjami odpowiedzialnymi za wykorzystywanie środków unijnych. Rozwój epidemii 

COVID-19 spowodował opóźnienia w postępie prac nad powyższym dokumentem. 

Dodatkowo do projektu zasadne było wprowadzenie zmian, które wynikają z 

konieczności reagowania na bieżące problemy w zakresie rozprzestrzeniania się epidemii. 

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach przygotowanych na koleją perspektywę 

finansową polityka spójności na lata 2021-2027 obejmować 

będzie następujące fundusze: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
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• Fundusz Spójności (FS), 

• Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+), 

• Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 

Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

(EFMR). Powyższe fundusze stanowią wzajemne uzupełnienie.  

 

2.2 Dokumenty o charakterze krajowym: 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 

2030 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ stworzenie warunków, dzięki którym wzrośnie zamożność mieszkańców Polski, a co za 

tym idzie zmniejszy się liczba osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

→ rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 

→ skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 

gospodarczemu, 

→ trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ osiągnięcie zrównoważonego rozwoju kraju poprzez skuteczne wykorzystanie 

wewnętrznych możliwości danego terytorium oraz ich specjalizacji. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

→ wzmocnienie regionalnych przewag konkurencyjnych, 

→ eskalacja spoistości rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym, środowiskowym, 

gospodarczym i społecznym, 

→ poprawa jakości zarządzania oraz wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie. 
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Polityka Ekologiczna Państwa 2030 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ rozwój potencjału związanego ze środowiskiem na rzecz obywateli i przedsiębiorców. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

→ gospodarowanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony, 

→ podejmowanie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatu, 

→ poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 

Strategia Produktywności 2030 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ wzrost produktywności w warunkach gospodarki niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym 

i opartej na danych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

→ wzrost wydajności surowcowej gospodarki, 

→ wzrost wykorzystania surowców odnawialnych i biomasy w gospodarce, 

→ szybki rozwój praktycznego kształcenia przez całe życie,  

→ przygotowanie kompetentnych kadr na potrzeby scyfryzowanej gospodarki, 

→ trwałe zwiększenie stopy inwestycji prywatnych, 

→ automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw, 

→ podniesienie jakości zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, 

→ stymulowanie mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, 

→ wzrost intensywności wykorzystania wiedzy i nowych technologii w gospodarce, 

→ szybki rozwój algorytmicznej gospodarki opartej na danych, 

→ zwiększenie liczby eksporterów, w szczególności na rynki pozaeuropejskie, 

→ zwiększenie eksportu towarów w obszarze wysokich technologii i kanałami e-

commerce. 
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Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, 

efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na 

środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

→ optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, 

→ rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, 

→ dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy 

naftowej i paliw ciekłych, 

→ rozwój rynków energii, 

→ wdrożenie energetyki jądrowej, 

→ rozwój odnawialnych źródeł energii, 

→ rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, 

→ poprawa efektywności energetycznej. 

 

Strategia Rozwoju Zrównoważonego Transportu do 2030 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, 

zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu 

transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

WYZNACZONE DZIAŁANIA: 

→ poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, 

→ poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów, 

→ budowa zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej, służącej 

konkurencyjnej gospodarce, 

→ zmiana w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu 

zbiorowego), 

→  ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 
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→ poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia 

transportowe. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 

 

CEL GŁÓWNY: 

→ wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

→ zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, 

→ wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich, 

→ zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego dla rozwoju. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 jest spójna z wymienionymi 

dokumentami na poziomie regionalnym. Zakłada ona bowiem rozwój w każdej sferze – 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, a jej działania mają służyć przede wszystkim 

poprawie warunków życia mieszkańców, a także wzrostowi potencjału gospodarczego 

gminy oraz rozwojowi infrastruktury technicznej przy zachowaniu zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

 

2.3 Dokumenty o charakterze regionalnym: 

 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 

 

Cel Ogólny: 

Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

Cele szczegółowe: 

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

Wielkopolska 2020+ 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Kształtowanie spójnej przestrzeni osadniczej  

2. Ochrona walorów przyrodniczych 

3. Kształtowanie i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego 

4. Ochrona potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwój konkurencyjnych form 

turystyki i rekreacji 

5. Zrównoważony rozwój rolnictwa 

6. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa 

7. Rozwój efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom  

 

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

 

Program ochrony powietrza jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) 

wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do ww. zanieczyszczeń w 

strefie wielkopolskiej oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których 

wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.z 2012 r., poz. 1031 z późn. zm.). Opracowany 

przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza 

powinien określać działania naprawcze, tak aby okresy, w których nie są dotrzymane 

poziomy dopuszczalne lub docelowe, były jak najkrótsze. 

Poprawa jakości powietrza jest niezbędna dla poprawy jakości życia i zdrowia 

mieszkańców  województwa wielkopolskiego. 
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Uchwała antysmogowa dla województwa wielkopolskiego 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”). 

W celu ograniczenia spalania paliw złej jakości oraz ograniczenia powstawania źródeł 

emisji niespełniających wymagań ww. uchwały wprowadzono odpowiednie terminy, do 

których będzie czas na dostosowanie źródeł ogrzewania do odpowiednich norm. Uchwała 

określa również jakość paliw stosowanych w źródłach ciepła. 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 odpowiada na podobne 

zidentyfikowane problemy i potrzeby jak na poziomie regionalnym. Strategia zakłada 

rozwój Gminy, w tym przede wszystkim skupiony na poprawie jakości środowiska, 

wzroście jakości życia mieszkańców oraz rozwojowi gospodarczemu przy uwzględnieniu 

zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

2.4 Dokumenty o charakterze lokalnym: 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 

2021-2028 

CEL STRATEGICZNY I: 

Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz wzmacniania ich aktywności 

społecznej 

CEL STRATEGICZNY II: 

Wzmacnianie rodzin przeżywających trudności w wyniku ubóstwa, bezrobocia, 

występujących zjawisk uzależnień itp. oraz stwarzania dzieciom i młodzieży odpowiednich 

warunków do rozwoju 

CEL STRATEGICZNY III: 

Wspieranie osób nieaktywnych zawodowo i rozwój przedsiębiorczości lokalnej 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 14



Program ochrony środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2019-2022  

z perspektywą do roku 2026 

Głównym celem jest zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska oraz poprawa 

stanu środowiska gminy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu 

Ochrona przed ponadnormatywnym poziomem hałasu 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 

Ochrona przed podtopieniami 

Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków 

Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami 

Oczyszczenie tereny gminy z wyrobów zawierających azbest 

Minimalizacja składowanych odpadów 

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

Przeciwdziałanie awariom 

 

Założeniem Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 jest rozwój Gminy  

w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W zakresie sformułowanych celów jest 

ona zatem spójna z dokumentami na poziomie lokalnym, ponieważ jej realizacja ma 

między innymi przyczynić się do wzrostu atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej, a także 

poprawy jakości środowiska naturalnego. 
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2.5 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu 

 

2.5.1 Cele ochrony środowiska na poziomie międzynarodowym 

 

Ramy rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym wyznacza Agenda na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030, która zawiera ambitny plan służący poprawie życia ludzi 

w każdym miejscu na świecie i definiuje 17 celów zrównoważonego rozwoju. W zakresie 

ochrony środowiska zakłada m.in.:  

- zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez 

zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;  

- zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;  

- podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;  

- ochronę oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób 

zrównoważony;  

- ochronę, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów 

lądowych, zrównoważonego gospodarowania lasami, zwalczanie pustynnienia, 

powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty 

różnorodności biologicznej.  

Niniejsza Strategia odnosi się przede wszystkim do punktów związanych z dostępem do 

wody, oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. 

2.5.2  Cele ochrony środowiska na poziomie wspólnotowym 

 

W obszarze wspólnotowym już w Traktatacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

oraz Traktatacie o Unii Europejskiej (TUE) znajdują się działania, które odnoszą się do 

działań w zakresie ochrony środowiska w takich obszarach jak: racjonalne 

wykorzystywanie zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska, zarządzanie 
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zasobami wodnymi, czy rozwiązywanie problemów, w szczególności dotyczących zmian 

klimatu.  

W dokumencie Biała Księga „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” 

określone zostały podstawy do przygotowania w sposób najbardziej efektywny  

i ekonomicznie uzasadniony kompleksowej strategii UE ułatwiającej dostosowanie 

gospodarki i społeczeństwa krajów członkowskich do aktualnych i oczekiwanych zmian 

klimatu. Wyznaczone zostały priorytety polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz 

zalecenia w obszarach: zdrowie i polityka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, różnorodność 

biologiczna, ekosystemy i gospodarka wodna, obszary morskie oraz infrastruktura. 

Przyjęta w kwietniu 2013 roku Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany 

klimatu ma na celu budowanie odporności terytorium UE poprzez lepsze przygotowanie 

na skutki zmian klimatu i zwiększanie zdolności do reagowania na te zmiany na wszystkich 

poziomach: unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Strategia wyznacza trzy cele: wspieranie działań państw członkowskich, ulepszanie 

procesu decyzyjnego oraz uodparnianie się na zmiany klimatu w skali UE (wspieranie 

przystosowania w kluczowych sektorach podatnych na zagrożenia).  

Europejski Zielony Ład. Celem dokumentu, stanowiącego europejską strategię wzrostu 

gospodarczego, jest transformacja gospodarcza krajów członkowskich, która ma 

przekształcić Europę w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo  

o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. Nawiązuje do koncepcji 

zrównoważonego rozwoju, wg założeń przebudowa gospodarki UE pozwoli najpóźniej do 

2050 r. zredukować emisje gazów cieplarnianych w Europie do poziomu zero netto. Plan 

zawiera szereg działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki 

przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie 

różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w tym:  przejście na 

czystą, przystępną cenowo, bezpieczną energię;  produkcja podporządkowana zasadom 

gospodarki cyrkularnej;  promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie przy jednoczesnej 

ochronie i odtwarzaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej;  zrównoważone 

rolnictwo przy minimalizacji jego negatywnego wpływu na środowisko oraz opracowanie 

sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego,  zerowy 

poziom zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska;  budowanie i remontowanie 
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w sposób oszczędzający energię i zasoby;  przyspieszenie przejścia na zrównoważoną  

i inteligentną mobilność;  włączenie finansowania i inwestycji do głównego nurtu polityki 

oraz zapewnienie sprawiedliwej transformacji.  

Ważnymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie przyrody i bioróżnorodności w Unii 

Europejskiej są: dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa, które stanowią podstawę 

tworzenia europejskiej sieci Natura 2000. Tworzą one bardziej szczegółowe i formalne 

ramy ochrony cennych przyrodniczo obszarów w Europie, niż wcześniejsze konwencje 

międzynarodowe (globalne i europejskie) dotyczące ochrony przyrody. Tym samym 

wdrażanie sieci Natura 2000 jest nie tylko najważniejszym na terenie UE narzędziem do 

osiągania celów zapisanych w tych konwencjach, ale służy także realizacji celów Strategii 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Unijna strategia jest odpowiedzią 

na zobowiązania podjęte przez przywódców europejskich, dotyczące powstrzymania 

utraty różnorodności biologicznej w UE do 2020 r. oraz ochrony, oceny i przywrócenia 

różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE do 2050 r. Wyznacza cele, których 

realizacja ograniczy presję na środowisko przyrodnicze i wyeliminuje przyczyny utraty 

różnorodności biologicznej.  

Niniejsza strategia odnosi się przede wszystkim do punktów związanych z dostępem do 

wody, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego. 

2.5.3 Cele ochrony na poziomie krajowym 

 

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) - przyjęta przez Radę Ministrów  

14 lutego 2017 r., jest aktualizacją Strategii Rozwoju Kraju 2020. To obowiązujący, 

kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki 

gospodarczej. Celem polityki państwa zawartej w SOR jest rozwinięcie potencjału 

własnego dla odpowiedzialnego rozwoju kraju i podniesienia jakości życia jego 

mieszkańców. Strategia określa nowy model rozwoju, tj. suwerenną wizję strategiczną, 

zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym  

i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Wyznacza trzy cele szczegółowe, 

jednym z obszarów wpływających na osiągnięcie celów jest środowisko. SOR zakłada 

następujące kierunki interwencji w tym obszarze:  
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- zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód;  

- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania;  

- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego;  

- ochrona gleb przed degradacją;  

- zarządzanie zasobami geologicznymi;  

- gospodarka odpadami;  

- oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól 

elektromagnetycznych.  

W Polsce wyznacza Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przyjęta uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. Jest to strategia rozwoju sektora paliwowo-

energetycznego, która zawiera przesądzenia w zakresie doboru technologii służących 

budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. Głównym celem polityki 

energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu 

konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania 

sektora energii na środowisko.  

Na trzech filarach (sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny, dobra 

jakość powietrza) oparto osiem celów szczegółowych: optymalne wykorzystanie własnych 

zasobów energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii 

elektrycznej, dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw ciekłych, rozwój rynków energii, wdrożenie energetyki jądrowej, 

rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz poprawa 

efektywności energetycznej. W związku z koniecznością zwiększenia wykorzystania OZE, 

realizacja indykatywnych celów w tym zakresie przebiegać będzie w trzech podstawowych 

obszarach: elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie. Do 

wzrostu udziału OZE przyczyni się wykorzystanie: energii słonecznej (fotowoltaika), 

energii wiatru na morzu i w ograniczony sposób na lądzie, energii z biomasy i biogazu, 

głównie w kogeneracji oraz hydroenergii.  
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) - przyjęty przez Radę Ministrów w dniu  

29 października 2013 r., wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy 

podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach, tj. m.in.: gospodarce wodnej, 

rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej, obszarach prawnie chronionych, 

zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, gospodarce przestrzennej i obszarach 

zurbanizowanych. Cel główny dokumentu został określony jako: zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 

w warunkach zmian klimatu. Jest on realizowany poprzez:  

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska,  

- skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich,  

- rozwój transportu w warunkach zmian klimatu,  

- zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu,  

- stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu,  

- kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz  

z Planem działań na lata 2015-2020 przyjęty uchwałą Nr 213 Rady Ministrów z dnia  

6 listopada 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1207), zakłada, że cel główny dokumentu: 

Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem 

społecznym i gospodarczym kraju, realizowany będzie poprzez:  

- podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań 

na rzecz ochrony różnorodności biologicznej,  

- doskonalenie systemu ochrony przyrody,  

- zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków,  

- utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka,  
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- zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony różnorodności 

biologicznej,  

- ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz presji ze strony gatunków 

inwazyjnych,  

- zwiększenie udziału Polski na forum międzynarodowym w zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej.  

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (projekt z października 2020 r., po strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko, podlegający procedurze legislacyjnej) to pierwszy  

w Polsce dokument planistyczny o zasięgu krajowym, dotyczący zjawiska suszy. 

Dokument, którego obowiązek opracowania wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) określa, w jaki sposób w najbliższych 

latach podejmowane będą działania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi kraju, 

zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. W dokumencie 

zdefiniowano cztery cele szczegółowe: skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla 

zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarach dorzeczy, zwiększanie 

retencji na obszarach dorzeczy, edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy oraz formalizacja  

i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Cele te 

będą realizowane poprzez zaplanowanie działania, zarówno techniczne (inwestycyjne), 

jak i nietechniczne (w tym edukację społeczną), służące ograniczeniu negatywnego 

wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.  

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – aktualizacja przyjęty został 

Rozporządzeniem Rady Ministrów. Jest głównym dokumentem planistycznymi  

w dziedzinie polityki wodnej. Stanowi podstawę podejmowania decyzji w zakresie 

kształtowania stanu zasobów wodnych oraz określa zasady gospodarowania nimi, służy 

także realizacji nadrzędnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), tj. osiągnięcia 

dobrego stanu wszystkich wód w Europie. Ustala on cele środowiskowe dla 

poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), uwzględniając wartości 

graniczne elementów oceny stanu zależnego od typu części wód oraz aktualny stan danej 

JCWP. Cele środowiskowe respektują również uwarunkowania wynikające z występowania 

obszarów chronionych, w obrębie których położona jest jednolita część wód. Krajowy plan 
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gospodarki odpadami 2022 (KPGO 2022) przyjęty został przez Radę Ministrów Uchwałą 

nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r. (MP z 2016, poz.784). Głównym celem dokumentu jest 

określenie krajowej polityki gospodarki odpadami w stosunku do wszystkich 

wytwarzanych odpadów (w tym wytwarzanych w: gospodarstwach domowych, 

przedsiębiorstwach i przemyśle), wpisującej się w działania gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Przewiduje realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami tj. wg kolejności: zapobieganie powstawania 

odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia (realizacja niezbędnej infrastruktury do 

selektywnego zbierania odpadów u źródła), recykling i inne procesy odzysku,  

a w następnej kolejności unieszkodliwianie.  

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno uwzględnia cele powyższych dokumentów  

w szczególności te, które dotyczą zaopatrzenia w wodę, poprawy jakości wód, zwiększenia 

ilości odnawialnych źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza atmosferycznego. 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono główne cele oraz działania wynikające ze strategii, które 

będą pozytywnie wpływały na jakość środowiska. 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cele operacyjne Kierunki działań 

3.1: Poprawa stanu 
i jakości środowiska 

naturalnego 

Inwentaryzacja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

Wymiana źródeł ciepła na instalacje wysokosprawnych 
urządzeń grzewczych 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz ich 
unieszkodliwianie 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
będących w zasobie Gminy Gniezno 

Przeprowadzenie badań w zakresie określenia potencjału 
geotermalnego Gminy Gniezno 

Zwiększenie wykorzystania biomasy na cele energetyczne w 

gospodarstwach rolnych 

Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej 
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3.2: Kształtowanie 

świadomości i 
postaw 

ekologicznych 

mieszkańców 
Gminy Gniezno 

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony 

powietrza 

Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji 
odpadów 

3.3: Odporność na 
zmiany klimatu 

Dokonywanie zadrzewień śródpolnych i śródzagrodowych  
Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych i 

szczegółowych 

Ochrona hydrologiczna Gminy Gniezno 

3.4: Rozwój 
gospodarki 

komunalnej 

Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną 

Budowa Zakładu Komunalnego 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

CEL STRATEGICZNY 7:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cele operacyjne Kierunki działań 

7.1: Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej 

Budowa nowych dróg na obszarze Gminy 

Modernizacja istniejącej sieci drogowej 

Stworzenie harmonogramu budowy oraz 
modernizacji dróg gminnych z uwzględnieniem 

obiektywnych kryteriów 

Opracowanie koncepcji kompleksowej siatki 
połączeń transportu publicznego 

7.2: Ograniczenie emisji w 
transporcie 

  

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

7.3: Rozbudowa sieci wodno-
ściekowej 

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy 

Wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
w miejscowości Jankówko 

Wykonanie dokumentacji technicznej związanej 

z modernizacją oczyszczalni ścieków 
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3. Charakterystyka stanu środowiska 

 

3.1 Położenie geograficzne: 

Gmina Gniezno umiejscowiona jest w wschodniej części województwa wielkopolskiego,  

w powiecie gnieźnieńskim (patrz. poniższa mapa). Sąsiaduje ona z gminami: Czerniejewo, 

Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo (województwo 

wielkopolskie), Rogowo (województwo kujawsko-pomorskie). Gmina otacza od północy, 

wschodu i zachodu miasto Gniezno. Główną rzeką zbierającą wody z terenu Gminy jest 

Wielka Wełna, przepływająca przez 6 jezior: Biskupiec, Łowiczno, Piotrowskie, 

Strzyżewskie, Jankowskie, Wierzbiańskie. Gmina geograficznie należy do Wysoczyzny 

Gnieźnieńskiej. 

Mapa 1 Położenie gminy na mapie Polski.  

Źródło: PGN dla gminy Gniezno 

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg. J. Kondrackiego 

(1994) obszar gminy dzieli się na dwa mezoregiony: Równinę Wrzesińską oraz Pojezierze 

Gnieźnieńskie. 
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Największa część gminy leży na ternie Pojezierza Gnieźnieńskiego. Pojezierze 

Gnieźnieńskie leży we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. W przybliżeniu 

zajmuje trójkąt wyznaczony przez Poznań, Inowrocław i Konin. Głównym miastem jest 

Gniezno. Pojezierze Gnieźnieńskie charakteryzuje się młodo glacjalną rzeźbą terenu: 

rynny polodowcowe, morena czołowa, morena denna, równina sandrowa. Znajduje się tu 

kompleks jezior głównie rynnowych. Przez obszar przechodzi dział wodny III rzędu, 

rozdzielający zlewnię Noteci i Warty. Swoje źródła mają tu następujące rzeki: Wełna, 

Noteć Zach., Meszna. Obszar ma duże znaczenie w skali Wielkopolski dla zachowania 

zbiorowisk łąkowych wykształconych na pokładach wapna łąkowego, torfowisk oraz 

leśnych zbiorowisk, zwłaszcza łęgów. W lasach przeważają drzewostany mieszane. 

 

Mapa 2 Położenie gminy na tle mezoregionów geograficznych 

3.2 Warunki klimatyczne: 

Ocena warunków klimatycznych jest niższa od średniej dla województwa. Według danych 

ze stacji Gniezno region ten ma najniższe temperatury powietrza. Szczególnie istotne 

znaczenie mają niższe temperatury w marcu i kwietniu, które wpływają na skrócenie 

okresu wegetacyjnego. W rejonie tym najdłużej utrzymują się wiosenne przymrozki. 
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Zmienność urzeźbienia sąsiedztwo jezior, pokrycie szatą roślinną różnicują warunki 

klimatu lokalnego. Wyraźny wpływ na stagnację mas powietrznych, inwersję temperatur 

i lokalne kierunki nawietrzania mają wklęsłe formy terenu, które stanowią kanały spływu 

mas wychłodzonego powietrza. 

Na wysoczyźnie przeważają wiatry z sektora południowo-zachodniego i zachodniego. 

Odrębność mezoklimatyczną związaną z powierzchnia wodną stanowią obszary otaczające 

jeziora i doliny. Posiadają większą pojemność cieplną co wpływa na stosunki termiczne; 

niższe temperatury w dzień i wyższe w nocy. Złagodzone są również skrajne temperatury 

letnie. 

Pod względem klimatycznym obszar Gminy Gniezno należy do Regionu 

Środkowowielkopolskiego, który charakteryzowany jest przez dominację mas powietrza 

polarnomorskiego, średnie temperatury roczne w przedziale 6,40°C - 9,40°C oraz 

niewielka ilość opadów (500-550 mm rocznie).  

Gmina Gniezno położona jest w strefie klimatycznej „Krainy Wielkich Dolin”. Obszar ten 

charakteryzuje się uprzywilejowanymi warunkami termicznymi i niskimi opadami. 

Notowane opady w wysokości około 500 mm/rok są niższe od średnich opadów w kraju. 

Maksymalne opady przypadają na miesiące letnie: lipiec-sierpień, minimalne zaś na 

miesiące zimowe: styczeń-marzec. W okresie roku występuje średnio około 50 dni 

pogodnych. Przeważający kierunek wiatru zachodni i północno-zachodni. Średnia 

temperatura roczna dla obszaru gminy Gniezna wynosi 80C, a roczna amplituda 

temperatur 19,80 C. Najchłodniejszym miesiącem w roku jest styczeń. W ostatnich latach 

najniższą chwilową temperaturę wynoszącą około -280 C zanotowano w roku 1985.  

Z drugiej strony w ciągu ostatnich 20 lat było aż siedem lat kiedy to nie zanotowano 

spadku temperatury poniżej – 150 C.  

Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd 

najczęściej obserwowane wiatry pochodzą z W i SW, stosunkowo rzadziej pojawiają się 

wiatry N i NE. Ich średnia roczna występowania nie przekracza 10 %. Niewielkie różnice 

we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy poszczególnymi 

porami roku. W zimie wiatry z W i SW pojawiają się na całym obszarze z częstością około 

lub ponad 20 %, w porze letniej frekwencja wiatrów wynosi 25 % (dane dla stacji Poznań). 
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Średnia roczna prędkość wiatru, określona na podstawie wieloletnich badań, wynosi około 

2,9 m/s. 

3.3 Jakość powietrza: 

 

Ze względu na źródła zanieczyszczenia powietrza wyróżnia się następujące rodzaje emisji:  

● emisja powierzchniowa – niska emisja związana z wykorzystywaniem paliw stałych 

do celów grzewczych w kotłowniach i paleniskach domowych.  

● emisja liniowa – związana z zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy 

samochodowe. Komunikacji towarzyszy także emisja wtórna pyłów z nawierzchni 

dróg. 

● emisja ze źródeł punktowych – wynikająca z energetycznego spalania paliw 

i procesów technologicznych.  

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie wielkopolskim jest emisja 

antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), 

mniejszy udział stanowią emisje z transportu (emisja liniowa) oraz działalności 

przemysłowej (emisja punktowa). Znaczący udział w stężeniach substancji na obszarze 

województwa ma napływ zanieczyszczeń z pozostałego obszaru Polski oraz z Europy. 

Dodatkowo wpływ na stan czystości powietrza na terenie gminy Gniezno ma kilka 

czynników: 

● stosunkowa nie wielka liczba ludności i niski stopień zurbanizowania gminy. 

● struktura zabudowy to przede wszystkim domu jednorodzinne opalane paliwami 

stałymi.  

● emisje związane z ruchem pojazdów są wysokie z uwagi na stosunkowo duże 

natężenie ruchu na drodze 15 od 7852 do 14619 poj/dobę oraz S5 od 11929 do 

14118 poj/dobę. 
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Mapa 3 Natężenie ruchu w gminie Gniezno 

Ze względu na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi  

i kondycję ekosystemów, co roku jest dokonywana ocena jakości powietrza. Województwo 

wielkopolskie podzielone zostało na trzy strefy: Aglomeracja Poznańska - miasto Poznań 

w granicach administracyjnych miasta;  miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców 

powyżej 100 tysięcy, strefa wielkopolska – pozostały obszar województwa 

wielkopolskiego. 

Gmina Gniezno leży w strefie podkarpackiej oceny jakości powietrza. Ze względu na źródła 

zanieczyszczenia powietrza wyróżnia się następujące rodzaje emisji:  

● emisja powierzchniowa – niska emisja związana z wykorzystywaniem paliw stałych 

do celów grzewczych w kotłowniach i paleniskach domowych.  
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● emisja liniowa – związana z zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy 

samochodowe. Komunikacji towarzyszy także emisja wtórna pyłów z nawierzchni 

dróg. 

● emisja ze źródeł punktowych – wynikająca z energetycznego spalania paliw 

i procesów technologicznych.  

Zanieczyszczenie Normowany 

poziom 

Czas 

uśredniania 

Klasa A  Klasa C 

dwutlenek siarki  dopuszczalny  1-godz.  nie więcej niż 

24 stężenia 
1-godz. 
S1 > 350 

µg/m3 

więcej niż 24 

stężenia 1-
godz. 
S1 > 350 

µg/m3 

dwutlenek siarki  dopuszczalny  24-godz.  nie więcej niż 
3 stężenia 

24-godz. S24 
> 125 µg/m3 

więcej niż 3 
stężenia 24-

godz. 
S24 > 125 

µg/m3 

dwutlenek azotu  dopuszczalny  1-godz.  nie więcej niż 
18 stężeń 1-

godz. 
S1 > 200 
µg/m3 

więcej niż 18 
stężeń 1-godz. 

S1 > 200 
µg/m3 

dwutlenek azotu  dopuszczalny  rok  Sa <= 40 
µg/m3  

Sa > 40 µg/m3 

tlenek węgla  dopuszczalny  8-godz.  S8max <= 
10 mg/m3  

S8max > 10 
mg/m3 

pył zawieszony 
PM10  

dopuszczalny  24-godz.  nie 

S24więcej > 
50 µg/m niż 

35 3 stężeń 
24-godz.  

więcej S24 > 

50 niż µg/m 35 
stężeń 3 24-

godz 

pył zawieszony 
PM10  

dopuszczalny  rok  Sa <= 40 

µg/m3  

Sa > 40 µg/m3 

pył zawieszony 
PM2,5  

dopuszczalny  rok  Sa <= 25 

µg/m3  

Sa > 25 µg/m3 

benzo(a)piren  docelowy  rok  Sa <= 1 

ng/m3  

Sa > 1 ng/m3 
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Zanieczyszczenie Normowany 

poziom 

Czas 

uśredniania 

Klasa A  Klasa C 

ozon  docelowy  8-godz. nie więcej niż 

25 dni ze 
stężeniem 
S8max_d > 

120 µg/m3 
(średnia dla 
ostatnich 3 

lat) 

więcej niż 25 

dni ze 
stężeniem 
S8max_d > 

120 µg/m3 
(średnia dla 
ostatnich 3 lat) 

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń  

(Źródło: roczna ocena jakości powietrza w województwie Wielkopolskim Raport Wojewódzki za rok 2020) 

Klasa A oznacza iż poziom zanieczyszczeń jest w normie zaś klasa C oznacza iż poziom 

zanieczyszczeń stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Najbardziej aktualne dane związane 

z badaniem jakości powietrza dla gminy Gniezno przedstawia poniższa tabela. 

Lp.  Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy  

SO2  NO2  PM10  B(a)P  PM2,5 

1  Strefa 
wielkopolska 

PL1801 A  A A C  C1 

Tabela 2 Zanieczyszczenie powietrza w podziale na strefy 

(Źródło: roczna ocena jakości powietrza w województwie Wielkopolskim Raport Wojewódzki za rok 2021) 

Z powyższej tabeli wynika iż obszar gminy narażony jest przede wszystkim na zwiększoną 

emisję benzo-alfa-pirenu pyłu PM 2,5. Oba zanieczyszczenia powodują choroby układu 

oddechowego oraz krwionośnego. W przypadku gminy Gniezno niekorzystne skutki mogą 

być mniejsze ze względu na rozproszoną zabudowę. Źródłem zanieczyszczeń jest przede 

wszystkim spalanie paliw stałych. Ocena roczna dla 2020 wykonana pod kątem ochrony 

zdrowia odniesiona do roku poprzedniego wykazała zdecydowaną poprawę jakości 

powietrza w zakresie pyłu PM10. Warto pamiętać, że rok 2020 był kolejnym najcieplejszym 

rokiem od czasu prowadzenia pomiarów meteorologicznych w regionie. W żadnym 

miesiącu zimowym średnia temperatura nie spadła poniżej zera. Wyższe niż  

w poprzednich latach temperatury w okresie zimowym wpłynęły na mniejsze 

zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym obniżenie emisji do powietrza. Aby zlikwidować 

zanieczyszczenie powietrza ze źródeł bytowych należy wymienić źródła ciepła  

 
1 Nie osiągnięto poziomu docelowego dla I fazy tj. 20 µg/m3 zanieczyszczenia. 
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w budownictwie mieszkaniowym na niskoemisyjne najlepiej w połączeniu z ociepleniem 

budynków i montażem odnawialnych źródeł energii. 

3.4 Wody powierzchniowe i podziemne: 

 

3.4.1 Wody powierzchniowe: 

Na terenie gminy Gniezno położone są częściowo obszary zlewni następujących 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych: RW6000251866539 Mała Wełna do 

wypływu z Jez. Gorzuchowskiego, RW600025186339 Bug od Kan. Świerżowskiego do 

Uherki, RW60001718389 Wrześnica. Wody powierzchniowe znajdujące się na terenie 

gminy są częścią Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 

Tabela 3 San cieków wodnych na terenie gminy Gniezno 

Jak wynika z powyższej tabeli większość cieków na terenie gminy posiada zły stan 

wód. Z pośród głównych przyczyn złego stanu tych wód wymienia się stan chemiczny wód 

poniżej dobrego. W części przypadków stan chemiczny jest dobry. 

Zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy są ścieki 

gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, które często są nieszczelne lub wylewanie 

ścieków w przypadkowe miejsca. 

Do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przyczyniają się także 

nawozy stosowane w rolnictwie, a także chemiczne środki ochrony roślin. Dużym 

zagrożeniem są również niewłaściwie stosowane nawozy, głównie naturalne, takie jak 

Lp KOD Nazwa 
Klasyfikacja stanu / 

potencjału ekologicznego 

Klasyfik
acja 

stanu 
chemic
znego 

 

Ocena 
stanu 
jcwp  

1 RW600025
1866539 

Mała Wełna do wypływu z 
Jez. Gorzuchowskiego  

umiarkowany stan ekologiczny stan 
chemicz
ny dobry 
 

zły stan 
wód 

2 RW600025
186339 

Wełna do Lutomni słaby potencjał ekologiczny b.d. zły stan 
wód 

3 RW600017
18389 

Wrześnica słaby stan ekologiczny  stan 
chemicz
ny 
poniżej 
dobrego 

zły stan 
wód 
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gnojowica, gnojówka, obornik. Następuje wtedy zanieczyszczenie wód gruntowych 

znacznie stężonymi składnikami nawozu oddziaływującymi przez dłuższy okres czasu na 

środowisko.  

 

Do głównych przyczyn należy zaliczyć źródła: 

 - punktowe – głównie ścieki komunalne odprowadzane przez indywidualnych wytwórców 

ścieków, a także ścieki przemysłowe; 

 - powierzchniowe – zanieczyszczenia spłukiwane przez opady atmosferyczne z pól, łąk, 

pastwisk, obszarów leśnych i terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów 

kanalizacyjnych; 

 - liniowe – zanieczyszczenia komunikacyjne, wytwarzane przez środki transportu 

drogowego, spłukiwane z nawierzchni dróg oraz zanieczyszczenia przenikające do wód 

gruntowych z rurociągów, kanałów ściekowych lub osadowych. 

 

3.4.1 Wody podziemne:  

Gmina Gniezno położona jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) 

nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno i GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. 

Pierwszy poziom wód podziemnych występuje najczęściej na głębokościach nie większych 

niż 2 - 3 m ppt. W obszarach pagórków czołowo-morenowych głębokie zalegania wód 

podziemnych zwiększa się do 5 m ppt i więcej (strefa marginalna). 

Podstawowe zasilanie wód podziemnych odbywa się w okresie roztopów wiosennych.  

 

Według aktualnie obowiązującego podziału Polski na 172 JCWPd obszar Gminy Gniezno 

znajduje się w kilku JCWPd, jednak zdecydowana jej większość mieści się w JCWPd 42 

(skąd też pobierana jest woda), a jedynie niewielkie części zahaczają o JCWPd 43 (od 

wschodu) i JCWPd 61 (od południa). 
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Mapa 4 Wody podziemne Gmina Gniezno 

3.5 Powierzchnia ziemi: 

 

Użytki rolne w gminie Gniezno zajmują 76,4 % powierzchni terenu. Charakterystyczny 

układ gleb uzależniony jest od budowy geologicznej podłoża i dzieli obszar gminy na dwie 

różne części pod względem przydatności rolniczej. W gruntach ornych przeważają gleby 

pseudobielicowe wytworzone z glin zwałowych, płytko lub średnio głęboko spiaszczonych 

a towarzyszą im większe obszary gleb brunatnych wyługowanych, wytworzonych głównie 

z glin i piasków zwałowych. Na terenie gminy występują gleby brunatne, czarne ziemie, 

gleby wytworzone z piasków zwałowych, podzielonych gliną lub piaskami gliniastymi.  

W części południowo-zachodniej i zachodniej przeważają gleby dobre klasy II do IV b. 

Część wschodnia i południowa gminy posiada przewagę gleb słabych klasy V i VI 

należących do kompleksów glebowych żytnio-ziemniaczanych wytworzonych na piaskach 

słabogliniastych i piaskach luźnych rozwiewanych. Cechuje je duża przepuszczalność oraz 

stały niedobór wilgoci. Posiadają niską produkcyjność i przydatne są dla roślin o małych 

wymaganiach glebowych lub pod zalesienie. W obniżeniach terenowych i obszarach 

przydolinnych na wysoczyźnie występują gleby organiczne i mursze. 
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Dna dolin zajęte są przez gleby hydromorfologiczne tworzone w warunkach nadmiernego 

uwilgotnienia przy wysokim stanie wody gruntowej. Zaliczone są do kompleksów 

zielonych. 

Obserwuje się postępującą erozję wietrzną i wodną. Przyczynia się do tego niewielka ilość 

ogrodów oraz niedostatecznie osłonięcie od wiatrów powierzchni gruntów pozbawionych 

wysokiej zieleni śródpolnej, przywodnej i przydrożnej. 

 

3.6 Surowce mineralne: 

 

Gmina posiada wstępne rozpoznanie występowania torfu, które zakwalifikowano jako 

złoża o zasobach szacunkowych. Uruchomienie eksploatacji doprowadziłoby do 

przekształcenia geokompleksu doliny w formie zanikania naturalnej zdolności 

samooczyszczania się i przede wszystkim retencji wód przez pokłady torfu. Nastąpiłoby 

zwiększenie odpływu wody z terenu doliny a przez nią z całej zlewni. 

Na obszarze gminy brak surowców mineralnych o znaczeniu przemysłowym. Piaski i żwiry 

występują w Pustachowej, Pawłowie, Lulkowie, Lubochni i Nowoszkach stanowią surowce 

niskiej jakości bez większych perspektyw. Przeprowadzone badania poszukiwawcze za 

surowcem na terenie gminy dały wynik negatywny. Surowców energetycznych i innych 

gmina nie posiada. Natomiast jest w posiadaniu złoża kredy jeziornej w dolinie Wełny  

w rejonie Jeziora Strzyżewskiego. 

3.7 Klimat akustyczny: 

 

Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim 

przez źródła hałasu takie, jak: 

• komunikacja samochodowa i kolejowa, 

• zakłady: przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, emitujące hałas na zewnątrz,  

• obiekty użyteczności publicznej związane z hałaśliwą działalnością, np. stadiony, 

lokale rozrywkowe, 

• transport dostawczy i komunalny, maszyny budowlane. 
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Podstawowym wskaźnikiem technicznym poziomu hałasu, jest tzw. Równoważny poziom 

hałasu wyrażany w decybelach (dB).  

Na terenie gminy Gniezno uciążliwości hałasowe związane z działalnością produkcyjną są 

stosunkowo niewielkie i mają charakter lokalny. Pewnym problemem jest hałas 

generowany przez szlaki transportowe. Przez teren gminy przebiega droga krajowa 15 

oraz S%. Jak pokazano na mapie nr 3 na dobę tymi trasami przejeżdża między 7 a 14 tys. 

pojazdów. 

Przez gminę przebiega komunikacja kolejowa: 

- Poznań Wschód – Korsze, linia dwutorowa zelektryfikowana, 

- Chojnice – Olesznica, linia jednotorowa, niezelektryfikowana 

Na terenie gminy brak dużych przemysłowych emiterów hałasu. 

Jak wspomniano wyżej na klimat akustyczny wpływa przede wszystkim hałas pochodzący 

ze źródeł komunikacyjnych.  

Dlatego też w newralgicznych punktach stosuje się różnego rodzaju metody ograniczające 

wnikanie hałasu, np. wykorzystywanie eksploatowanej skarpy jako ekranu, tworzenie 

ekranujących skarp zwałowych, wprowadzanie zieleni ochronnej – pasów 

dźwiękochłonnych. 

3.8 Obszary chronione: 

 

Na terenie gminy znajduje się jeden obszar specjalnej ochrony. Gmina graniczy  

z Powidzko-Boniszewskim obszarem chronionego krajobrazu . 

Obszar NATURA 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 15922,1 ha, 

wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska.   

Opisywany obszar charakteryzuje się młodo glacjalną rzeźbą terenu: rynny polodowcowe, 

morena czołowa, morena denna, równina sandrowa. Znajduje się tu kompleks jezior 

głównie rynnowych. Przez obszar przechodzi dział wodny III rzędu, rozdzielający zlewnię 
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Noteci i Warty. Swoje źródła mają tu następujące rzeki: Wełna, Noteć Zachodnia, Meszna. 

Obszar ma duże znaczenie w skali Wielkopolski dla zachowania zbiorowisk łąkowych 

wykształconych na pokładach wapna łąkowego, torfowisk oraz leśnych zbiorowisk, 

zwłaszcza łęgów. W lasach przeważają drzewostany mieszane. Do najlepiej zachowanych 

kompleksów leśnych należą lasy miradzkie i skorzęcińskie z dobrze zachowanymi 

fitocenozami świetlistej dąbrowy, gradów środkowoeuropejskich i kwaśnej dąbrowy. Na 

dnie rynien, wzdłuż jezior, oraz w bezodpływowych zagłębieniach zachowały się 

fragmenty łęgów olszowo-jesionowych i olsów. W zarastającej misie Jeziora Czarnego  

i Salomonowskiego wykształciły się zbiorowiska roślinności torfowiska niskiego  

i przejściowego. W granicach obszaru występują jeziora, w których występują najlepiej 

zachowane w tej części kraju formacje podwodnych łąk ramienicowych Charetea. Jeziora: 

Niedzięgiel, Budzisławskie i Czarne są jedynymi ostojami niektórych gatunków ramienic  

w skali Polski a nawet Europy. Jeziora ramienicowe stanowią aż 14,3% powierzchni ostoi. 

W obszarze znajdują się wyspowe, najdalej na wschód wysunięte i bardzo bogate 

stanowiska selerów błotnych, a także znajdują się stanowiska aldrowandy 

pęcherzykowatej i lipiennika Loesela. Średnia wysokość od 100 do 125 metrów. Najwyższy 

punkt położony 167 m n.p.m. to Wał Wydartowski. Do największych jezior należą Gopło, 

Powidzkie oraz Popielewskie. 
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Mapa 5 Tereny specjalnej ochrony w pobliżu gminy Gniezno 

 

3.9 Pole elektromagnetyczne: 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje 

się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Prawo ochrony środowiska 

zobowiązuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do prowadzenia okresowych 

badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

aktualizowanego corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych 

pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności. Obowiązek ten dotyczy 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska od dnia 8 grudnia 2003 r., to jest od 

momentu wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

Na terenie gminy Gniezno nie przeprowadzono dotychczas badań natężenia pól 

elektromagnetycznych. Na podstawie pomiarów w innych lokalizacja przeprowadzonych 
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przez WIOŚ w Poznaniu można stwierdzić, że na terenie gminy nie występują 

przekroczenia natężenia pól elektromagnetycznych. 

3.10 Opis szaty roślinnej, zwierząt oraz gatunki chronione na ternie 

gminy: 

Teren Gminy Gniezno jest terenem rolniczym. Większość obszarów gminy związana jest  

z produkcją rolną. Są to albo grunty rolne lub użytki zielone, Łąki czy pastwiska.  

Obszar Gminy to głównie użytki rolne, które stanowią 66,86% powierzchni gminy oraz 

obszary leśne 14,89% powierzchni.  

L.p. Rodzaj terenu Powierzchnia 

[m2] 

Udział [%] 

1 las 26,5104 14,89% 

2 zagajnik 1,6364 0,92% 

3 zadrzewienie 0,6567 0,37% 

4 roślinność trawiasta 14,8604 8,35% 

5 uprawa na gruntach ornych 119,0103 66,86% 

6 ogród działkowy 0,3606 0,20% 

7 plantacja 0,3187 0,18% 

8 sad 0,3121 0,18% 

9 woda płynąca 0,0711 0,04% 

10 woda stojąca 4,9038 2,76% 

11 zabudowa wielorodzinna 0,1449 0,08% 

12 zabudowa jednorodzinna 5,1506 2,89% 

13 zabudowa przemysłowo-składowa 0,2956 0,17% 

14 zabudowa handlowo-usługowa 0,0861 0,05% 

15 pozostała zabudowa 0,4873 0,27% 

16 teren pozostały 3,185 1,79%  
SUMA 177,99 100,00% 

Tabela 4 Zestawienie typów powierzchni na terenie gminy 
(Źródło: PGN Gminy Gniezno) 

 

Tereny rolniczem pod względem florystycznym charakteryzują się monokulturowymi 

zbiorowiskami. Z uwagi na znaczne wykorzystanie nawozów sztucznych występują tu 

zbiorowiska nitrofilne. Do typowych przedstawicieli flory tego terenu można zaliczyć takie 

gatunki jak: perz właściwy (Elymus repens), przytulia czepna (Galium aparine), Rżniączka 

pospolita (Dactylis glomerata), Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), Miotła 

zbożowa (Apera spica-venti), chaber bławatek (Centaurea cyanus), Mak polny (Papaver 

rhoeas), Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), Komosa biała (Chenopodium album), 

Rumian polny (Anthemis arvensis), Gorczyca polna (Sinapis arvensis), Tobołki 

polne (Thlaspi arvense), Oset (Carduus), poziewnik szorstki (Galeposis tetrahit). Tereny 
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niezagospodarowane prze uprawy zwykle utrzymywane są jako łaki i pastwiska. Pomiędzy 

granicami nieruchomości czy wzdłuż dróg śródpolnych można spotkać typowe gatunki  

z zespołu Artemisio-Tanacetetum vulgaris przede wszystkim Linaria vulgaris (lnica 

pospolita), Artemisia vulgaris (bylica pospolita)[optimum], Tanacetum vulgare (wrotycz 

zwyczajny) oraz zespołu Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis tj. Bromus inermis 

(stokłosa bezostna), Equisetum arvense (skrzyp polny), Cerastium arvense (rogownica 

polna), Convolvulus arvensis (powój polny), Elymus repens (perz właściwy). Typowymi 

przedstawicielami flory jest też Tymotka łąkowa (Phleum pratense), Wiechlina łąkowa 

(Poa pratensis), Życica trwała (Lolium perenne), Życica wielokwiatowa (Lolium 

multifiorum), Życica mieszańcowa (Lolium x boucheanum), Kostrzewa czerwona (Fesfuca 

rubra).  

Cechą charakterystyczna krajobrazu polnego są zadrzewienia śródpolne, śródzagrodowe 

czy aleje drzew. Są to przede wszystkim Ulmus minor (wiąz pospolity), Acer platanoides 

(klon pospolity), Corylus avellana (leszczyna pospolita), Fraxinus excelsior (jesion 

wyniosły), Acer campestre (klon polny), Sorbus aucuparia (jarząb pospolity), Fagus 

sylvatica (buk zwyczajny), Carpinus betulus (grab pospolity), lipa drobnolistna (Tilia 

cordata), dąb szypułkowy (Quercus robur). Na obszarze miedz oprócz wyżej wymieninych 

gatunków znaleźć można: Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy), Crataegus monogyna 

(głóg jednoszyjkowy), Prunus spinosa (śliwa tarnina), Rosa canina (róża dzika), Acer 

campestre (klon polny) – w formie zarośli.  

 

Tereny rolnicze nie cechują się zbytnią różnorodnością biologiczną. Krajobraz rolniczy jest 

co prawda miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt w szczególności awifauny jednak 

są to z reguły gatunki pospolite: myszołów zwyczajny (Buteo buteo), skowronek polny 

(Alauda arvensis), jaskółka dymówka (Hirundo rustica), wróbel domowy (Passer 

domesticus), kopciuszek (Phoenicurus ochruros), kos zwyczajny (Turdus merula), 

pokrzewka cierniówka (Curruca communis), trznadel żółtobrzuch (Emberiza citrinella), 

sroka pospolita (Pica pica), szczygieł (Carduelis carduelis), sójka (Garrulus glandarius), 

szpak (Sturnus vulgaris), gołąb grzywacz (Columba palumbus), synogarlica turecka 

(Streptopelia decaocto), kukułka (Cuculus canorus). Oprócz wyżej wymienionych 

gatunków z wysokim prawdopodobieństwem może odwiedzać ten teren żuraw (Grus grus) 
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oraz bocian biały (Ciconia ciconia), kruk (Corvus corax), słonka (Scolopax rusticola), 

przepiórka (Coturnix coturnix), kuropatwa (Perdix perdix), bażant (Phasianus colchicus).  

W okresie wędrówkowym nad samym terenem gminy, prawdopodobnie migruje 

wiele gatunków ptaków. Do takich gatunków można z całą pewnością zaliczyć gęś 

zbożową (Anser fabalis), żurawia szarego (Grus grus).  

W sezonie zimowym, ze względu na bardzo ubogie warunki pokarmowe na 

uprawnych polach oraz użytkach zielonych, żerują: trznadel (Emberiza citrinella), kruk 

(Corvus corax), myszołów (Buteo buteo), wróbel (Passer domesticus). 

Na poniższej mapie zaznaczono podstawowe rodzaje pokrycia terenu na obszarze 

gminy Gniezno. 

 

Mapa 6 Pokrycie terenu 

Na podstawie Banku Danych o Lasach zidentyfikowano obszary, które należą typów 

siedlisk przyrodniczych wpisanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia z dnia 16 maja 

2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. 
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Kod 
typu 
siedliska 

Nazwa siedliska przyrodniczego Powierzchnia 
na terenie 
gminy [m2] 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion                                       

545604,6 

6510 Niżowe i górskie świeże Łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris)                                                  

57140,28 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)                                                  

221609,7 

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino mug                             

112205,8 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion gl                             

216644,7 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)                                                                           0,061 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*                                                                           7563,563 

Tabela 5 Typy siedlisk na terenie gminy [źródło: Bank Danych o Lasach] 

Na podstawie Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gniezno w poniższej tabeli przedstawiono 

tabele inwentaryzacyjne dla obszarów leśnych. 

Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 

dyrektywy 
ptasiej 

Bezkręgowce 

1  pijawka 
lekarska  

Hirudo 
medicinalis  

częściowa  Zbiorniki wodne  VU  - 

2  ślimak winni 
czek  

Helix pomatia  częściowa  Lasy, parki, 
ogrody.  

-  - 

3  Zatoczek 
łamliwy  

Anisus 
vorticulus  

ścisła  Okolice wód.  -  Tak 

4  Zalotka 
większa 

Leucorrhinia 
pectora 
lis  

ścisła Okolice wód 
stojących, nie 
zbyt żyznych 
(Śczka wŚdne, 
jeziorka, torfianki). 

-  Tak 

5  biegacz 
zielonozłoty  

Carabus 
auronitens  

częściowa  Tereny leśne.  -  - 

6  pachnica 
dębowa  

Osmoderma 
eremita  

ścisła Tereny leśne, 
okazałe drzewa 
z próchnowiskami i 
dziuplami. 

VU  Tak 

7  trzmiel 

ogrodowy  
Bombus 
hortorum  

częściowa  Łąki, Ogrody, 

Obrzeża lasów.  
-  - 

8  trzmiel ziemny  Bombus 
terrestris  

częściowa  Łąki, Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

9  trzmiel gajowy  Bombus 
lucorum  

częściowa  Łąki, Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

10  trzmiel leśny  Bombus 
pratorum  

częściowa  Łąki, Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

11  trzmiel 
kamiennik  

Bombus 
lapidarius  

częściowa  Łąki, Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

12  trzmiel rudy  Bombus 
pascuorum  

częściowa  Łąki, Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

13  czerwończyk 
nieparek  

Lycaena dispar  ścisła  Wilgotne Łąki.  -  Tak 

14  mrówka 
rudnica*  

Formica rufa  częściowa  Tereny leśne.  -  - 

Ryby 

15  piskorz  Misgurnus 
fossilis  

częściowa  Wody płynące  NT  Tak 

Płazy 

16  traszka 
grzebieniasta  

Triturus 
cristatus  

ścisła Wody stojące, 
często niewielkie 
oczka wodne; 
tereny w 
otoczeniu 
zbiorników 
wodnych. 

NT  Tak 

17  traszka 
zwyczajna  

Lissotriton 
vulgaris  

częściowa  -  - 
 

18  kumak nizinny  Bombina 
bombina  

ścisła  -  Tak 
 

19  grzebiuszka 
ziemna  

Pelobates 
fuscus  

ścisła  -  - 
 

20  ropucha szara  Bufo bufo  częściowa  -  - 
 

21  ropucha 
zielona 

Pseudepidalea 
viridis  

ścisła  -  - 
 

22  ropucha 
paskówka  

Epidalea 
calamita  

ścisła  -  - 
 

23  żaba trawna  Rana 
temporaria  

częściowa  -  - 
 

24  żaba 
moczarowa 

Rana arvalis  ścisła  -  - 
 

25  żaba wodna  Pelophylax 
esculen 
tus 

częściowa  -  - 
 

26  żaba 
jeziorkowa 

Pelophylax 
lessonae  

częściowa  -  - 

27  żaba śmieszka  Pelophylax 
ridibun 
dus  

częściowa  -  - 

28  rzekotka 
drzewna*  

Hyla arborea  ścisła  -  - 

Gady 

29  żmija 
zygzakowata*  

Vipera berus  częściowa  Obrzeża lasów 
Wilgotne Łąki, 
polany śródleśne.  

-  - 

30  zaskroniec 
zwyczajny  

Natrix natrix  częściowa  Okolice zbiŚrników 
wŚ nych, Obszary 
podmokłe. d-  

-  - 

31  jaszczurka 
żyworodna*  

Zootoca 
vivipara  

częściowa Różne środowiska, 
szczególnie 
wilgotne (Łąki, 
torfowiska, 

-  - 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

także Wilgotne 
lasy). 

32  jaszczurka 
zwinka*  

Lacerta agilis  częściowa Różne środowiska, 
ciepłe i 
nasłonecznione, 

zwykle trawiaste, 
także Obrzeża 
lasów i 
prześwietlone lasy; 
gatunek 
ciepłolubny. 

-  - 

33  padalec zwy 
czajny*  

Anguis fragilis  częściowa  Różne środowiska, 
w tym lasy i ich 
Obrzeża.  

-  - 

Ptaki 

34  perkozek  Tachybaptus 
rufico lis l-  

ścisła  Różnego rodzaju 
Wody stojące, w 
tym niewielkie 
zbiorniki i stawy. 

-  - 

35  perkoz dwu 
czuby  

Podiceps 
cristatus  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

36  perkoz 
rdzawoszyi  

Podiceps 
grisegena  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

37  zausznik  Podiceps 
nigricollis  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

38  kormoran  Phalacrocorax 
carbo  

częściowa  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

39  bąk  Botaurus 
stellaris  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 

wodne, pasy 
trzcinowisk.  

LC  Tak 

40  bączek  Ixobrychus 
minutus  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne, pasy 
trzcinowisk.  

VU  Tak 

41  czapla siwa  Ardea cinerea  częściowa  Zadrzewienia w 

otoczeniu wód.  
-  - 

42  czaśla biała  Egretta alba  ścisła Różnego rodzaju 
Wody, spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  Tak 

43  bocian czarny*  Ciconia nigra  ścisła Lasy, często o 
charakterze 
podmokłym, z 
Obecnością 
starych drzew. 

-  Tak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 43



Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

44  bocian biały  Ciconia ciconia  ścisła  Tereny otwarte w 
otoczeniu 
obszarów 
zabudowanych.  

-  Tak 

45  łabędź niemy  Cygnus olor  ścisła  Różnego rodzaju 

środowiska 
wodne.  

-  - 

46  łabędź 
krzykliwy  

Cygnus cygnus  ścisła Różnego rodzaju 
Wody, spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  Tak 

47  łabędź 
czarnodzioby  

Cygnus 
columbianus  

ścisła Różnego rodzaju 
Wody, spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  Tak 

48  podgorzałka  Aythya nyroca  ścisła Różnego rodzaju 
Wody, spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

EN  - 

49  cyranka  Anas 
querquedula  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

50  krakwa  Anas strepera  ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

51  rożeniec  Anas acuta  ścisła Różnego rodzaju 
Wody, spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

EN  - 

52  płaskonos  Anas clypeata  ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

53  świstun  Anas penelope  ścisła Różnego rodzaju 

środowiska 
wodne, spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

CR  - 

54  gągoł*  Bucephala 
clangula  

ścisła Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne oraz lasy w 

ich sąsiedztwie. 

-  - 

55  nurogęś*  Mergus 
merganser  

ścisła Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne oraz lasy w 
ich sąsiedztwie. 

-  - 

56  bielik*  Haliaeetus 
albicilla  

ścisła Starsze lasy 
znajdujące się w 
sąsiedztwie 
środowisk 
wodnych. 

LC  Tak 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

57  rybołów*  Pandion 
haliaetus  

ścisła Okolice zbiorników 
wodnych, 
spotykany poza 
sezonem 
lęgowym. 

VU  Tak 

58  myszołów 
zwyczajny*  

Buteo buteo  ścisła Zróznicowane 
dzewostany z 
obecnością drzew, 
na których 
może założyć 
gniazdo, często 
w sąsiedztwie 

terenów 
otwartych. 

-  - 

59  myszołów 
włochaty  

Buteo lagopus  ścisła  Tereny otwarte, 
spotykany poza 
sezonem 
lęgowym.  

-  - 

60  trzmielojad*  Pernis apivorus  ścisła Różnego typu lasy, 
zwłaszcza 
stare, świetliste 
dzewostany 
liściaste i 
mieszane, chętnie 
w 
sąsiedztwie 
terenów 
otwartych. 

-  - 

61  kania czarna*  Milvus migrans  ścisła Różnego typu lasy, 
zwłaszcza 
stare, świetliste 
dzewostany 
liściaste i 
mieszane, chętnie 
w 
sąsiedztwie 
terenów 
otwartych. 

NT  Tak 

62  kania ruda*  Milvus milvus  ścisła Różnego typu lasy, 
zwłaszcza 
stare, świetliste 
dzewostany 
liściaste i 
mieszane, chętnie 
w 
sąsiedztwie 
terenów 
otwartych. 

NT  Tak 

63  błotniak 
stawowy 

Circus 
aeruginosus  

ścisła Różnego rodzaju 
środowiska 
wód stojących, 

-  Tak 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

pasy trzcino 
wisk. 

64  błotniak 
łąkowy  

Circus pygargus  ścisła  Tereny otwarte, 
uprawy zbożowe, 
Łąki. o-  

-  Tak 

65  błotniak 
zbożowy  

Circus cyaneus  ścisła  Tereny otwarte, 
spotykany poza 
sezonem 
lęgowym.  

VU  Tak 

66  jastrząb*  Accipiter 
gentilis  

ścisła Różne typy lasów, 
preferuje 
mniejsze 
kompleksy iglaste 
z 
dostępem do 
terenów 
otwartych. 

-  - 

67  krogulec*  Accipiter nisus  ścisła  Drągowiny i 
młodsze 
drzewostany 
sosnowe. 

-  - 

68  kobuz  Falco subbuteo  ścisła  Obrzeża lasów, 
zadrzewienia 
pośród terenów 
Otwartych.  

-  - 

69  kobczyk  Falco 
vespertinus  

ścisła Obszary o 
mozaikowym 
charakterze, 
spotykany poza 
sezonem 
lęgowym. 

-  - 

70  pustułka  Falco 
tinnunculus  

ścisła Starsze 
zadrzewienia w 
krajobrazie 
rolniczym, obszary 
zabudowane 

-  - 

71  przepiórka  Coturnix 
coturnix  

ścisła  Tereny rolnicze, 
pola uprawne. 

-  - 

72  derkacz  Crex crex  ścisła  Tereny Otwarte, 
łąkowe, w 

dolinach 
rzecznych.  

-  Tak 

73  wodnik  Rallus aquaticus  ścisła Różnego rodzaju 
Wody stojące, z 
dobrze 
rozbudowanym 
pasem trzcin i 

szuwarów. 

-  - 

74  zielonka  Porzana parva  ścisła Różnego rodzaju 
Wody stojące, z 
dobrze 

NT  Tak 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

rozbudowanym 
pasem trzcin i 
szuwarów. 

75  kropiatka  Porzana 
porzana  

ścisła Zarośnięte 
zbiorniki wodne, 

podmokłe Łąki i 
turzycowiska, 
rozlewiska. 

-  Tak 

76  kokoszka 
wodna  

Gallinula 
chloropus  

ścisła Różnego rodzaju 
Wody stojące, w 
tym niewielkie 
zbiorniki 
i stawy. 

-  - 

77  żuraw*  Grus grus  ścisła  Wilgotne i 
bagienne lasy, 
olsy, 
łęgi, Łąki 
bagienne.  

-  Tak 

78  sieweczka 
rzeczna 

Charadrius 
dubius  

ścisła  Obrzeża wód, 
wyspy rzeczne.  

-  - 

79  czajka  Vanellus 
vanellus  

ścisła  Tereny otwarte, 
łąkowe, w 
dolinach 
rzecznych.  

-  - 

80  siewka złota  Pluvialis 
apricaria  

ścisła  Obszary 
podmokłe, 
spotykany poza 
sezonem 
lęgowym.  

EXP  Tak 

81  brodziec 
piskliwy  

Actitis 
hypoleucos  

ścisła  Obrzeża wód, 
wyspy rzeczne.  

-  - 

82  kszyk  Gallinago 
gallinago  

ścisła Tereny Otwarte, 
Łąki, turzycowiska, 
o wysokim stopniu 
uwilgotnienia. 

-  - 

83  kulik wielki  Numenius 
arquata  

ścisła  Tereny otwarte, 
łąkowe, w 
dolinach 
rzecznych.  

VU  - 

84  krwawŚdziób  Tringa totanus  ścisła  Tereny otwarte, 

łąkowe, w 
dolinach 
rzecznych.  

-  - 

85  rycyk  Limosa limosa  ścisła  Tereny otwarte, 
łąkowe, w 
dolinach 
rzecznych.  

-  - 

86  samotnik*  Tringa ochropus  ścisła Lasy o wysokim 
stopniu 
uwilgotnienia, 
zwłaszcza olsy 

-  - 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

i łęgi, Obrzeża 
środowisk 
bagiennych i 
wodnych. 

87  łęczak  Tringa glareola  ścisła Obszary 

podmokłe, 
Różnego 
rodzaju wody, 
spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

CR  Tak 

88  śmieszka  Chroicocephalus 
ridibundus  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

89  mewa siwa  Larus canus  ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  - 

90  mewa 
srebrzysta 

Larus 
argentatus  

częściowa Obszary 
podmokłe, 
Różnego 
rodzaju wody, 
spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  - 

91  mewa biało 
głowa  

Larus 
cachinnans  

częściowa Obszary 
podmokłe, 
Różnego 
rodzaju wody, 
spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  - 

92  rybitwa 
rzeczna 

Sterna hirundo  ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  Tak 

93  rybitwa 
białowąsa 

Chlidonias 
hybrida  

ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

LC  Tak 

94  rybitwa czarna  Chlidonias niger  ścisła  Różnego rodzaju 
środowiska 
wodne.  

-  Tak 

95  gołąb miejski  Columba livia f. 
urbana  

częściowa  Osiedla ludzkie.  -  - 

96  siniak*  Columba oenas  ścisła Starsze lasy 
liściaste i 
mieszane, czasem 
starodrzewy 
sosnowe, w 

sąsiedztwie 
terenów 
otwartych. 

-  - 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

97  sierpówka  Streptopelia 
decaocto  

ścisła  Otoczenie osad 
ludzkich.  

-  - 

98  turkawka*  Streptopelia 
turtur  

ścisła Lasy liściaste i 
mieszane i ich 
Obrzeża, 

zadrzewienia śród 
polne. 

-  - 

99  kukułka*  Cuculus 
canorus  

ścisła Niewielkie 
kompleksy leśne, 
zróżnicowane pod 
względem 
składu 
gatunkowego. 

-  - 

100  płomykówka  Tyto alba  ścisła  Budynki w 
otoczeniu terenów 
rolniczych  

-  - 

101  pójdźka  Athene noctua  ścisła  Budynki w 
otoczeniu terenów 
rolniczych, wierzby 
głowiaste.  

-  - 

102  puszczyk 
zwyczajny*  

Strix aluco  ścisła Stare lasy liściaste 
i mieszane, 
z Obecnością 
drzew dziupla 
stych. 

-  - 

103  uszatka*  Asio otus  ścisła  Starodrzewy 
sosnowe i 
mieszane, Obrzeża 
lasów.  

-  - 

104  lelek*  Caprimulgus 
euro 
paeus 

ścisła Ubogie bory 
sosnowe, zręby, 
uprawy, szkółki 
leśne, suche 
polany. 

-  Tak 

105  jerzyk  Apus apus  ścisła Obszary 
antropogeniczne 
(budynki), rzadko 
gniazduje 
na stanowiskach 
naturalnych. 

-  - 

106  dudek  Upupa epops  ścisła Obrzeża lasów, 
okolice osad 
leśnych, miejsca 
ze starymi 
wierzbami, 
suchymi 
murawami. 

-  - 

107  zimorodek  Alcedo atthis  ścisła  Skarpy 
nadrzeczne.  

-  Tak 
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108  dzięcioł 
czarny*  

Dryocopus 
martius  

ścisła  Różnorodne, 
głównie starsze 
lasy.  

-  Tak 

109  dzięcioł duży*  Dendrocopos 
major  

ścisła  Wszelkiego typu 
lasy i zarośla  

-  - 

110  dzięcioł 
średni*  

Leiopicus 
medius  

ścisła  Starsze lasy 
liściaste, zwłaszcza 
dębowe.  

-  Tak 

111  dzięciołek*  Dendrocopos 
minor  

ścisła  Różnorodne 
środowiska leśne i 
zadrzewione.  

-  - 

112  dzięcioł 
zielony*  

Picus viridis  ścisła Obrzeża starszych, 
wilgotnych lasów 
łęgowych i 
olsowych, 
zadrzewienia. 

-  - 

113  krętogłów*  Jynx torquilla  ścisła Niezbyt zwarte 
lasy liściaste i 
mieszane a 
zwłaszcza ich 
skraje. 

-  - 

114  lerka*  Lullula arborea  ścisła Ubogie bory 
sosnowe, zręby, 
uprawy, szkółki 
leśne, suche 
polany. 

-  Tak 

115  skowronek  Alauda arvensis  ścisła  Otwarte tereny 
rolnicze.  

-  - 

116  dymówka  Hirundo rustica  ścisła  Budynki 
mieszkalne i 
gospdarcze.  

-  - 

117  oknówka  Delichon 
urbicum  

ścisła  Budynki 
mieszkalne i 

gospodarcze.  

-  - 

118  świergotek 
łąkowy  

Anthus 
pratensis  

ścisła  Podmokłe i 
Wilgotne tereny 
łąkowe.  

-  - 

119  świergotek 
drzewny*  

Anthus trivialis  ścisła  Obrzeża widnych 
lasów i borów.  

-  - 

120  świergotek 
polny  

Anthus 
campestris  

ścisła  Otwarte tereny 
rolnicze.  

-  Tak 

121  pliszka siwa  Motacilla alba  ścisła Różnorodne 
środowiska 
nieleśne, często 
Obszary 
zurbanizowane, 
Obrzeża lasów. 

-  - 

122  pliszka żółta  Motacilla flava  ścisła  Tereny otwarte, 
uprawne i 
łąkowe.  

-  - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 50



Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

123  strzyżyk*  Troglodytes 
troglody 
tes 

ścisła Wilgotne lasy 
liściaste i mieszane 
z bujnym 
podszytem; 
często gnieździ się 

w stertach 
chrustu. 

-  - 

124  jemiełuszka  Bombycilla 
garrulus  

ścisła Lasy i 
zakrzewienia, 
często w 
miastach i 
terenach 

wiejskich, 
spotykany w 
okresie zimo 
wym. 

-  - 

125  pokrzywnica*  Prunella 
modularis  

ścisła Różnorodne lasy z 
gęstym 
podszytem 
gatunków 
iglastych. 

-  - 

126  rudzik*  Erithacus 
rubecula  

ścisła Różnorodne lasy z 
dobrze 
rozbudowaną 
warstwą podszytu. 

-  - 

127  słowik szary*  Luscinia luscinia  ścisła Zadrzewienia i 
zakrzaczenia , 
Obrzeża lasów, 
często na 
terenach 
wilgotnych. 

-  - 

128  słowik 
rdzawy* 

Luscinia 
megaryn 
chos  

ścisła Zadrzewienia i 
zakrzaczenia , 
Obrzeża lasów, 
często na 
terenach 
wilgotnych. 

-  - 

129  podróżniczek*  Luscinia svecica  ścisła Zakrzaczenia w 
dolinach 
rzecznych, luźne 
lasy liściaste 
o wysokim stopniu 
uwilgotnienia 
(Olsy, łęgi). 

NT  Tak 

130  kopciuszek  Phoenicurus 
ochruros  

ścisła  Obszary 
zabudowane 
otoczone terenami 
otwartymi.  

-  - 

131  pleszka*  Phoenicurus 
phoeni 
curus 

ścisła Różnorodne lasy z 
obecnością 
starszych, 

-  - 
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dziuplastych 
drzew, także 
tereny 
zadrzewione w 
obszarach 

zurbanizowanych. 

132  białorzytka  Oenanthe 
oenanthe  

ścisła  Tereny otwarte, 
często kamieniste, 
z niską 
roślinnością.  

-  - 

133  pokląskwa  Saxicola rubetra  ścisła Wilgotne tereny 
otwarte z 
wyższą 
roślinnością leśną i 
kępami krzewów. 

-  - 

134  kląskawka  Saxicola 
rubicola  

ścisła  Łąki, wrzosowiska, 
ugory.  

-  - 

135  kos*  Turdus merula  ścisła  Różnorodne typy 
lasów z 
bujnym 
podszytem.  

-  - 

136  śpiewak*  Turdus 
philomelos  

ścisła  Różnorodne 
środowiska leśne.  

-  - 

137  paszkot*  Turdus 
viscivorus  

ścisła  Starsze lasy iglaste 
i mieszane.  

-  - 

138  kwiczoł  Turdus pilaris  ścisła  Różnorodne 
środowiska 
leśne, Obrzeża 
lasów.  

-  - 

139  droździk  Turdus iliacus  ścisła Lasy na siedliskach 
wilgotnych i 
podmokłych, 
spotykany głównie 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  - 

140  jarzębatka  Sylvia nisoria  ścisła Skupiska krzewów 
na terenach 
półotwartych, 
zwykle 
podmokłych. 

-  Tak 

141  gajówka*  Sylvia borin  ścisła  Łęgi i olsy oraz 
inne lasy 
liściaste z bujnym 
podszytem.  

-  - 

142  kapturka*  Sylvia atricapilla  ścisła  Różne typy lasów 
z bogatym 
podszytem.  

-  - 

143  piegża  Sylvia curruca  ścisła  Różnorodne 
zadrzewienia, 
parki i Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9855CC7E-865D-4E3C-892D-E0B9F812A00A. Uchwalony Strona 52



Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

144  cierniówka  Sylvia 
communis  

ścisła  Zakrzaczenia na 
terenach 
otwartych.  

-  - 

145  rokitniczka  Acrocephalus 
schoe 
nobaenus  

ścisła  Trzcinowiska, 
zarośla na wodne.  

-  - 

146  świerszczak  Locustella 
naevia  

ścisła Podmokłe tereny 
trawiaste z 
fragmentami 
wyższej 
roślinności, 
torfowiska. 

-  - 

147  strumieniówka  Locustella 
fluviatilis  

ścisła Tereny 
zakrzewione w 
otoczeniu wód, 
zwłaszcza 
słynących. 

-  - 

148  brzęczka  Locustella 
luscinioi 
des  

ścisła  Trzcinowiska, 
zarośla na 
rzeczne.  

-  - 

149  trzcinniczek  Acrocephalus 
scirpa 
ceus 

ścisła  Trzcinowiska, 
zarośla nad 
wodne.  

-  - 

150  trzciniak  Acrocephalus 
arun 
dinaceus  

ścisła  Trzcinowiska, 
zarośla na wodne.  

-  - 

151  łozówka  Acrocephalus 
palu 
stris  

ścisła  Zarośla wierzbowe 
na podmokłych 
terenach 
otwartych. d-  

-  - 

152  zaganiacz*  Hippolais 
icterina  

ścisła Wilgotne, widne 
lasy liściaste 
lub mieszane z 
bujnym 
podszytem, 
zadrzewienia. 

-  - 

153  piecuszek*  Phylloscopus 
troch lus i-  

ścisła  Lasy liściaste i 
mieszane z 
bujnym 
podszytem.  

-  - 

154  pierwiosnek*  Phylloscopus 
collybita  

ścisła  Lasy liściaste i 
mieszane z 
bujnym 
podszytem.  

-  - 

155  świstunka 
leśna* 

Phylloscopus 
sibila 
trix  

ścisła Ciepłe i widne lasy 
liściaste i 
mieszane ze słabo 
rozwiniętym 
podszytem. 

-  - 

156  mysikrólik*  Regulus regulus  ścisła Bory iglaste i 
mieszane, 

-  - 
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zwłaszcza 
świerkowe lub z 
podrostami 
świerkowymi. 

157  zniczek*  Regulus 
ignicapillus  

ścisła Bory iglaste i 

mieszane, 
zwłaszcza 
świerkowe lub z 
podrostami 
świerkowymi. 

-  - 

158  muchołówka 
szara*  

Muscicapa 
striata  

ścisła  Obrzeża 
prześwietlonych 
lasów i polan, 
stare parki.  

-  - 

159  muchołówka 
żałobna*  

Ficedula 
hypoleuca  

ścisła  Stare lasy liści 
świetliste, 
zadrzewienia.  

-  - 

160  muchołówka 
mała*  

Ficedula parva  ścisła Cieniste 
starodrzewy 
liściaste 
i mieszane z 
obecnością mar 
twego drewna. 

-  Tak 

161  czarnogłówka*  Poecile 
montanus  

ścisła  Wilgotne i 
bagienne lasy 
liściaste.  

-  - 

162  sikora uboga*  Poecile palustris  ścisła  Lasy liściaste i 
mieszane z 
bujnym 
podszytem.  

-  - 

163  czubatka*  Lophophanes 
cristatus 

ścisła  Starsze bory 
sosnowe i 
świerkowe.  

-  - 

164  modraszka*  Cyanistes 
caeruleus  

ścisła Widne lasy 
liściaste i 
mieszane, 
zwłaszcza starsze 
z udziałem drzew 
dziuplastych. 

-  - 

165  bogatka*  Parus major  ścisła Wszelkie typy 

lasów, zwłaszcza 
starsze 
zmudziałem drzew 
dziuplastych. 

-  - 

166  sosnówka*  Periparus ater  ścisła  Starsze bory 
sosnowe.  

-  - 

167  raniuszek*  Aegithalos 
caudatus  

ścisła Lasy liściaste i 
mieszane, 
często Wilgotne i z 
udziałem 
brzóz. 

-  - 
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168  remiz  Remiz 
pendulinus  

ścisła  Zadrzewienia i 
zakrzaczenia w 
okolicach wód.  

-  - 

169  kowalik*  Sitta europaea  ścisła  Starsze lasy 
liściaste i 

mieszane. 

-  - 

170  pełzacz leśny*  Certhia 
familiaris  

ścisła  Różnorodne lasy, 
zwłaszcza 
starsze. 

-  - 

171  pełzacz 
ogrodowy 

Certhia 
brachydacty 
la  

ścisła  Różnorodne 
zadrzewienia, 
parki, Obrzeża 
lasów.  

-  - 

172  gąsiorek*  Lanius collurio  ścisła Zakrzaczenia na 
terenach 
Otwartych, 
Obrzeża lasów, 
zręby i uprawy. 

-  Tak 

173  srokosz  Lanius 
excubitor  

ścisła  Zakrzaczenia na 
terenach 
otwartych.  

-  - 

174  sroka  Pica pica  częściowa Zadrzewienia w 
krajobrazie 
rolniczym, terenu 
zurbanizowane. 

-  - 

175  sójka*  Garrulus 
glandarius  

ścisła  Różnorodne lasy, 
zwłaszcza 
mieszane.  

-  - 

176  orzechówka*  Nucifraga 
caryoca 
tactes 

ścisła  Drzewostany 
iglaste, głównie 
świerkowe i 
jodłowe.  

-  - 

177  kawka  Corvus 
monedula  

ścisła Drzewa dziuplaste 

na obrzeżach 
lasów, parki, 
terenu 
zurbanizowane. 

-  - 

178  gawron  Corvus 
frugilegus  

ścisła Zadrzewienia w 
krajobrazie 
rolniczym i 

antropogenicznym. 

-  - 

179  wrona siwa  Corvus cornix  częściowa Zadrzewienia w 
dolinach 
rzecznych, 
Obrzeża lasów, 
terenu 
zurbanizowane. 

-  - 

180  kruk*  Corvus corax  częściowa Różne lasy z 
udziałem star 
szych drzew, a 

-  - 
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także ich 
Obrzeża. 

181  szpak*  Sturnus vulgaris  ścisła RóżnŚrŚdne 
środowiska 
leśne, ale 

zazwyczaj widne 
lasy; częściej na 
terenach 
nieleśnych. 

-  - 

182  wilga*  Oriolus oriolus  ścisła Wilgotne lasy 
liściaste, zazwy 
czaj niewielkie 
kompleksy 
leśne. 

-  - 

183  wróbel do 
mowy 

Passer 
domesticus  

ścisła  Osiedla ludzkie.  -  - 

184  mazurek  Passer 
montanus  

ścisła  Tereny otwarte, 
zadrzewienia, 
luźne lasy i ich 
Obrzeża.  

-  - 

185  zięba*  Fringilla coelebs  ścisła  Wszelkie typy 
lasów.  

-  - 

186  jer  Fringilla 
montifrin 
gilla  

ścisła  Różne typy lasów, 
spotykany poza 
sezonem 
lęgowym.  

-  - 

187  czeczotka  Carduelis 
flammea  

ścisła  Gatunek 
lasotundry, 
spotyka 
ny poza sezonem 
lęgowym.  

LC  - 

188  szczygieł  Carduelis 
carduelis  

ścisła Zadrzewienia, 
parki i ogrody, 
Obrzeża lasów 
liściastych i 
mieszanych. 

-  - 

189  dzwoniec  Chloris chloris  ścisła Zadrzewienia, 
parki i ogrody, 
Obrzeża lasów 
liściastych i 

mieszanych. 

-  - 

190  makolągwa  Carduelis 
cannabina  

ścisła  Śródpolne 
zadrzewienia, 
parki, Ogrody, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

191  czyż*  Carduelis spinus  ścisła Bory iglaste i 
mieszane z 
udziałem przede 
wszystkim 
świerka. 

-  - 
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192  kulczyk  Serinus serinus  ścisła  Obrzeża borów i 
lasów mieszanych, 
zadrzewienia, 
parki.  

-  - 

193  gil*  Pyrrhula 
pyrrhula  

ścisła Różnorodne lasy 

liściaste i 
mieszane z gęstym 
podszytem. 

-  - 

194  grubodziób*  Coccothraustes 
coccothraustes  

ścisła  Lasy liściaste i 
mieszane, 
zazwyczaj nieco 
prześwietlone. 

-  - 

195  krzyżodziób 
świerkowy*  

Loxia 
curvirostra  

ścisła  Lasy iglaste, 
głównie 
świerkowe.  

-  - 

196  dziwonia  Carpodacus 
erythri 
nus 

ścisła Zarośla wierzbowe 
nad rzekami i 
zbiornikami 
wodnymi, 
obrzeża 
podmokłych 
lasów. 

-  - 

197  rzepołuch  Carduelis 
flavirostris  

ścisła Obszary bagienne, 
łąkowe, 
wrzosowiska, 
spotykany 
poza sezonem 
lęgowym. 

-  - 

198  potrzos  Emberiza 
schoeniclus  

ścisła  Zakrzaczenia i 
trzcinowiska 
na terenach 
podmokłych.  

-  - 

199  ortolan  Emberiza 
hortulana  

ścisła Otoczenie 
zadrzewień i 
zakrzewień w 
terenach 
otwartych, obrzeża 
lasów. 

-  - 

200  trznadel  Emberiza 
citrinella  

ścisła  Tereny Otwarte z 
Obecnością 

zakrzaczeń, 
Obrzeża lasów.  

-  - 

201  potrzeszcz  Emberiza 
calandra  

ścisła  Tereny uprawne z 
Obecnością 
krzewów.  

-  - 

Ssaki 

202  kret  Talpa europaea  częściowa  Tereny łąkowe, 
Ogrody, Obrzeża 
lasów.  

-  - 

203  ryjówka 
aksamitna*  

Sorex araneus  częściowa  Lasy liściaste i 
mieszane, 

-  - 
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zadrzewienia, 
ogrody.  

204  jeż zachodni*  Erinaceus 
europaeus  

częściowa  Różnorodne tereny 
leśne.  

-  - 

205  nocek duży  Myotis myotis  ścisła Lasy i tereny 

Otwarte; kryjówki 
w budynkach, 
często na 
strychach. 

-  Tak 

206  nocek rudy*  Myotis 
daubentonii  

ścisła Tereny leśne i 
Obszary wód; 
kryjówki w 
dziuplach i 
skrzynkach 
lęgowych, rzadziej 
w budynkach 

-  - 

207  mroczek 
późny 

Eptesicus 
serotinus  

ścisła Obrzeża lasów, 
zadrzewienia, 
tereny otwarte i 
zabudowane; 
kryjówki w 
budynkach. 

-  - 

208  karlik większy  Pipistrellus 
nathusii  

ścisła  Różnorodne lasy, 
obrzeża 
lasów, osady  

-  - 

209  borowiec 
wielki*  

Nyctalus 
noctula  

ścisła Tereny leśne i 
obszary wód; 
kryjówki w 
dziuplach i 
skrzynkach 
lęgowych. 

-  - 

210  gacek 
brunatny*  

Plecotus auritus  ścisła Różnorodne tereny 
leśne; 
kryjówki w 
dziuplach i 
skrzynkach 
lęgowych oraz 
budynkach 

-  - 

211  mopek za 
chodni* 

Barbastella 
barba 
stellus  

ścisła Tereny leśne, 
zadrzewienia; 

kryjówki w 
dziuplach i 
skrzynkach 
lęgowych, a także 
w budynkach. 

-  Tak 

212  wiewiórka*  Sciurus vulgaris  częściowa  Różnorodne lasy.  -  - 

213  bóbr*  Castor fiber  częściowa  Wody 

powierzchniowe, 
stojce i płynące.  

-  Tak 

214  karczownik 
ziemnowodny  

Arvicola 
amphibius  

częściowa  Otoczenie wód.  -  - 
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Lp.  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Kategoria 
ochronna  

Występowanie  PCzKZ1 Zał. II 
dyrektywy 
siedliskowej 
lub zał. I 
dyrektywy 
ptasiej 

215  badylarka 
pospolita  

Micromys 
minutus  

częściowa  Tereny trawiaste, 
zarośla  

-  - 

216  mysz 
zaroślowa*  

Apodemus 
sylvaticus  

częściowa  Obrzeża lasów i 
polany, parki  

-  - 

217  wydra  Lutra lutra  częściowa  Wody 

powierzchniowe, 
stojące i płynące.  

-  Tak 

218  gronostaj 
europejski  

Mustela 
erminea  

częściowa  Obrzeża lasów, 
zarośla.  

-  - 

219  łasica*  Mustela nivalis  częściowa  Obrzeża lasów, 
zarośla.  

-  - 

Tabela 6 Gatunki występujące na terenach leśnych [źródło: Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwo Gniezno] 

Objaśnienia: 

1 Polska Czerwona Księga Zwierząt (Głowaciński 2001, Głowaciński i Nowacki 2004): 

Bezkręgowce: 

VU - gatunki wysokiego ryzyka 

Kręgowce: 

EX - gatunki wymarłe 

EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce 

CR - gatunki skrajnie zagrożone 

EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone 

VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie 

NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia 

LC - gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi 

 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do 

dyrektywy 92I43IEWG znajdują się na ternie obszarów Natura 2000.  
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4. Charakterystyka działań ujętych w projekcie Strategii Gminy Gniezno 

na lata 2022-2030 

Strategia rozwoju jest dokumentem określającym wizje oraz cele strategiczne oraz 

operacyjne, które będą służyć zrealizowania tej wizji. Podczas prac nad strategią została 

sformułowana następująca wizja.  

„Gmina Gniezno to miejsce atrakcyjne dla społeczności lokalnej, wykorzystujące w pełni 

swoje walory przyrodnicze, dbające o poprawę jakości życia mieszkańców poprzez 

inwestycje w infrastrukturę, ochronę środowiska oraz rozwój przedsiębiorczości”. 

Pierwszym celem strategicznym opracowanym na potrzeby niniejszej strategii jest „GMINA 

GNIEZNO ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA”. Działania związane z tym celem 

będą nakierowane na niwelowanie zróżnicowań rozwojowych, integrację działań na rzecz 

rozwoju infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, komunalnej i wspieranie powstania 

atrakcyjnych terenów mieszkaniowych, prowadzenie skutecznej rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych, w tym wypracowania modelowych działań zapobiegania i niwelowania 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych  

i infrastrukturalnych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym  

i traceniu funkcji społeczno-gospodarczych. 

Drugim celem strategicznym w sferze społecznej jest „ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI 

I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM”. Dla powyższego celu wskazano dwa cele operacyjne - 

„Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze społecznością lokalną” oraz „Wsparcie 

rodzin zmagających się z problemami”. Istotną kwestią dla Gminy Gniezno jest wsparcie 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Aldrowanda pęcherzykowata 
Aldrovanda 

 

vesiculosa 

Zatoczek łamliwy 
Anisus 

 

vorticulus 

Pęczyna błotna Apium repens 

Kumak nizinny 
Bombina 

 

bombina 

Haczykowiec błyszczący 
Hamatocaulis 

 

vernicosus 

Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Wydra europejska Lutra lutra 

Piskorz 
Misgurnus 

 

fossilis 

Traszka grzebieniasta 
Triturus 

 

cristatus 
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rodzin zmagających się z problemami, w szczególności przemocą domową, ubóstwem, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto ważne jest również podejmowanie 

działań rozwijających dostępne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych.  

Trzecim celem strategicznym jest „GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA”. Ten cel odnosi się do poprawy jakości powietrza, poprzez walkę z niską 

emisją oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Ważnym aspektem będą również 

działania adaptacyjne zmierzające do przystosowania się do nieregularnych opadów oraz 

wzrostu temperatury powietrza. W obszarze ochrony wód powierzchniowych  

i podziemnych gmina planuje inwestowanie sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz planuje 

przygotowanie dokumentacji dla modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Kolejny cel to AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH. Zaplanowane działania odnoszą się 

w tym celu do aktywizowania osób pozostających bez pracy poprzez podnoszenie ich 

kompetencji oraz tworzenie staży czy współpracy w ramach wolontariatu. 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY dotyczy wyznaczenia stref do 

inwestycji w tym również budowo i rozbudowa infrastruktury liniowej (drogowej, wod-

kan, energetycznej i innej). 

ROZWÓJ SEKTORA ROLNICTWA wiąże się ze wsparciem producentów rolnych poprzez 

dedykowane szkolenia, promocję czy budowanie marki produktów rolnych. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ skupia się przede 

wszystkim na poprawie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej. 

Dodatkowo planuje się podjęcie działań zmierzających do wykonania dokumentacji 

modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Na podstawie danych zawartych w strategii dokonano oceny czy dane działanie wpisuje 

się w możliwość choćby potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. W tym 

celu zebrano bardziej szczegółowe dane dot. zamierzeń inwestycyjnych oraz 

przeanalizowano pod tym kątem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyniki analizy 

przedstawia poniższa tabela. 
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CEL STRATEGICZNY 1: 

GMINA GNIEZNO ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ zadania wraz z 

krótkim opisem 

1.1: Wzrost integracji 

społecznej 

Aktywizacja społeczności lokalnej nie inwestycyjny 

Organizowanie współpracy z 
organizacjami społecznymi i 

zwiększenie ich aktywności na 
rzecz lokalnej społeczności 

nie inwestycyjny 

1.2: Poprawa sytuacji 
zdrowotnej 

mieszkańców Gminy 

Propagowanie wśród mieszkańców 
postaw prozdrowotnych, w tym 

aktywności fizycznej i zdrowego 
trybu życia 

nie inwestycyjny 

1.3: Poprawa stanu 
bezpieczeństwa 

publicznego 

Budowa oświetlenia drogowego na 

terenie Gminy 

Wraz z budową 
oświetlenia plnuje się 
budowę kablowych 

lub napowietrznych 
linii energetycznych o 

napięciu 0,4 kV. 

Montaż sygnalizacji świetlnych 

oraz tworzenie przejść dla 
pieszych w newralgicznych 

punktach 

Przedsięwzięcie nie 
ingeruje znacząco ani 

potencjalnie znacząco 
w środowisko. Ze 

względu na niewielką 

skalę oddziaływania. 

Podejmowanie działań w zakresie 
zarządzania kryzysowego 

nie inwestycyjny 

Działania prewencyjne w zakresie 
zabezpieczenia przed klęskami 

żywiołowymi 
nie inwestycyjny 

Współpraca z jednostkami 
odpowiedzialnymi za poziom 

bezpieczeństwa publicznego w 
Gminie Gniezno 

nie inwestycyjny 

Podnoszenie świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego 
nie inwestycyjny 

Doposażenie jednostek OSP 
działających na terenie Gminy 

nie inwestycyjny 
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Podnoszenie kwalifikacji członków 
jednostek OSP 

nie inwestycyjny 

1.4: Rozbudowa zasobu 
mieszkaniowego Gminy 

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego 

Zadanie polegające na 

stworzeniu warunków 
zabudowy i budowie 
mieszkań socjalnych. 

Planowane działania o 
powierzchni zabudowy 

poniżej 0,5 ha. 

1.5: Rozwój oferty 
edukacyjnej 

Zwiększenie liczby miejsc dla 
dzieci przedszkolnych i szkolnych 
w obwodzie Zespołu Szkół im. ks. 

Jana Twardowskiego w 
Szczytnikach Duchownych 

Zadanie polegjące na 

inwestycji wewnątrz 
istniejących obiektów 

lub dobudowie 

nowych obiektów do 
istniejących już 

placówek 

edukacyjnych. 
Planowan 

powierzchnia 

zabudowy pojedynczej 
placów poniżej 0,5 ha. 

1.6: Rozwój oferty 
kulturalno-sportowej 

Organizacja wydarzeń kulturalno-
sportowych 

nie inwestycyjny 

 

CEL STRATEGICZNY 2:  

ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ zadania wraz z 

krótkim opisem  

2.1: Integracja osób 
starszych i 

niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną 

Promocja i wspieranie aktywności 
społecznej osób starszych i 

niepełnosprawnych 
nie inwestycyjny 

Rozwój sieci placówek wsparcia 
dziennego 

nie inwestycyjny - 
wykorzystanie 
istniejących 

budynków gminnych 

Zwiększanie usług opiekuńczych i 
wolontariatu w zakresie pomocy 

osobom starszym wieku 

nie inwestycyjny 

Znoszenie barier 
architektonicznych w obiektach 

użyteczności publicznej oraz 

Zadanie nie 
wpływająco w 

sposób znaczący lub 
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miejscach zamieszkania osób 

niepełnosprawnych 

potencjalnie 

znaczący na 
środowisko. Zadanie 
polegać będzie na 

wykonywaniu 
podjazdów, wind, 

wykonywaniu 

specjalnego 
oznakowania itd. 

2.2: Wsparcie rodzin 

zmagających się z 
problemami 

Ulgi i zwolnienia dla rodzin 
wielodzietnych 

nie inwestycyjny 

Przystąpienie do programu 
Wielkopolska Karta Rodziny 

nie inwestycyjny 

Realizacja ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny 
nie inwestycyjny 

Organizowanie pomocy dla 

rodziców borykających się z 
trudnościami opiekuńczymi oraz 
problemami wychowawczymi - 

Asystent Rodziny 

nie inwestycyjny 

Rozwijanie systemu wsparcia dla 

rodzin borykających się z 
problemami alkoholowymi i 

stosowania przemocy w rodzinie 

nie inwestycyjny 

Inicjowanie działań mających na 
celu wsparcie dzieci - zajęcia 

pozaszkolne, ferie, półkolonie 

nie inwestycyjny 

Organizowanie specjalistycznej 
pomocy psychologicznej dla osób 

wymagających wsparcia 

nie inwestycyjny 

 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cele 
operacyjne 

Kierunki działań Typ zadania wraz z krótkim opisem  

3.1: Poprawa 
stanu i jakości 

Inwentaryzacja 
źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw 

nie inwestycyjny 
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środowiska 

naturalnego 

Wymiana źródeł 

ciepła na instalacje 
wysokosprawnych 

urządzeń 

grzewczych 

Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne 
źródła ciepła o mocy do 300 kW. 

Usuwanie wyrobów 

zawierających 
azbest oraz ich 

unieszkodliwianie 

Zadanie inwestycyjne nie wpływające w 

sposób znaczący lub potencjalnie znaczący 
na środowisko. Zadanie polega na remoncie 

istniejących budynków zawierających 

szkodliwe substancje. 

Termomodernizacja 
obiektów 

użyteczności 

publicznej będących 
w zasobie Gminy 

Gniezno 

Zadanie polegające na wykonaniu ocieplanie 

przegród budowlanych, wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej, montażu OZE oraz 

innym modernizacjom przyczyniającym się 

do oszczędności energii. Do zastosowania 
działania minimalizujące oddziaływania na 
środowisko w szczególności na siedliska 

nietoperzy i ptaków. 

Przeprowadzenie 
badań w zakresie 

określenia 
potencjału 

geotermalnego 
Gminy Gniezno 

Zadanie polegające na wykonaniu odwiertów 

próbnych w celu zabadania zasobności 
terenów gminy w ciepło geotermalne. 
Głębokość odwiertu do 6000 m ppg. 

Odwierty mają za zadanie zbadnie 
potencjału zasilenia w ciepło. Charakter 

odwiertu nie będzie związany z 

wydobywaniem kopalin. Zadanie nie będzie 
realizowane: – w strefach ochronnych ujęć 

wody, – na obszarach ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych, – na 
obszarach objętych formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1–3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy 

Zwiększenie 

wykorzystania 
biomasy na cele 
energetyczne w 

gospodarstwach 
rolnych 

Zadanie polegające na zachęcaniu 
producentów rolnych do wykorzystawnia 

biomasy na cele energetyczne. Instalacje o 

mocy do 0,5 MW 

Instalacja paneli 

fotowoltaicznych na 
budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Budowa mikro i małych instalacji. 
Powierzchnia zabudowy do 0,5 ha 
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3.2: 
Kształtowanie 

świadomości i 
postaw 

ekologicznych 

mieszkańców 
Gminy Gniezno 

Prowadzenie 

edukacji 
ekologicznej w 

zakresie ochrony 

powietrza 

nie inwestycyjny 

Edukacja 

mieszkańców w 
zakresie 

prawidłowej 

segregacji odpadów 

nie inwestycyjny 

3.3: Odporność 

na zmiany 
klimatu 

Dokonywanie 

zadrzewień 
śródpolnych i 

śródzagrodowych 

Działanie prośrodowiskowe, nie będą 

prowadzone na obszarach narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, nieużytkach na 

glebach bagiennych, nasadzenia o 

powierzchnicha poniżej 20 ha. 
  

 

Konserwacja 
urządzeń melioracji 

podstawowych i 

szczegółowych 

Remont isniejącej infrastruktury. 

Ochrona 

hydrologiczna Gminy 
Gniezno 

Inwestycje w zielono niebieską 
infrastrukturę. Budowa zbiorników 

czasowego retencjonowania wody o 
powierchni poniżej 0,5 ha.  

3.4: Rozwój 
gospodarki 

komunalnej 

Budowa PSZOK wraz 
ze ścieżką 
edukacyjną 

Obszar zabudowy poniżej 0,5 ha 

Budowa Zakładu 
Komunalnego 

Obszar zabudowy poniżej 0,5 ha 

Uporządkowanie 
gospodarki 

ściekowej na terenie 
Gminy 

Zadanie polegające na budowie kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Rozdzielenie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Potencjalnie znacząco oddziałuje na 
środowisko 
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CEL STRATEGICZNY 4:  

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ zadania wraz z 

krótkim opisem  

4.1: Podnoszenie 
kompetencji zawodowych 

osób bezrobotnych 

Organizacja szkoleń 

zawodowych, doradztwa, 
poradnictwa zawodowego 

nie inwestycyjny 

i pośrednictwa pracy 

Tworzenie miejsc pracy w 
ramach organizacji pożytku 
publicznego, prac społecznie 

użytecznych oraz staży 

nie inwestycyjny 

 

CEL STRATEGICZNY 5:  

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ działania wraz z 

krótkim opisem  

5.1: Rozwój 

przedsiębiorczości 

Wsparcie przedsiębiorców nie inwestycyjne 

Wsparcie osób zainteresowanych 

założeniem działalności gospodarczej 
nie inwestycyjne 

5.2: Wzrost 

atrakcyjności 

gospodarczej Gminy 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy 

Zadanie potencjalnie 

znacząco oddziałujące na 

środowisko. Zadanie polega 

na budowie dróg 

wewnętrznych, zapewnieniu 

dostępu do infrastruktury 

liniowej. 

Stworzenie lokalnych stref 

ekonomicznych 

Zadanie potencjalnie 

znacząco oddziałujące na 

środowisko. Zadanie polega 

na budowie dróg 

wewnętrznych, zapewnieniu 

dostępu do infrastruktury 

liniowej. 
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CEL STRATEGICZNY 6:  

ROZWÓJ SEKTORA ROLNICTWA 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ działania wraz z 

krótkim opisem  

6.1: Wykorzystanie 

potencjału rolniczego 

Gminy Gniezno 

Wsparcie producentów rolnych nie inwestycyjny 

Wsparcie rolnictwa przy 

zachowaniu założeń 

zrównoważonego rozwoju 

nie inwestycyjny 

Promocja rolnictwa ekologicznego i 

zdrowej żywności pochodzącej z 

lokalnych gospodarstw 

nie inwestycyjny 

Budowanie marki regionalnych 

produktów rolnych 
nie inwestycyjny 

 

CEL STRATEGICZNY 7:  

  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ działania wraz z krótkim 

opisem  

7.1: Zwiększenie 

dostępności 

komunikacyjnej 

Budowa nowych dróg na 

obszarze Gminy 

Zadanie potencjalnie znacząco 

oddziałujące na środowisko. 

Budowa nowych dróg lub 

zmiana parametrów 

istniejących dróg poprzez 

dodanie ścieżki rowerowej, 

chodnika lub inne poszerzenie 

istniejącej zabudowy. Długości 

odcinków powyżej 1 km. 

Modernizacja istniejącej sieci 

drogowej 

Zadanie polegające na 

remontach bez zmiany 

parametrów dróg utwardzonych 

Stworzenie harmonogramu 

budowy oraz modernizacji dróg 

gminnych z uwzględnieniem 

obiektywnych kryteriów 

nie inwestycyjny 

Opracowanie koncepcji 

kompleksowej siatki połączeń 

transportu publicznego 

nie inwestycyjny 
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7.2: Ograniczenie emisji 

w transporcie 

    

Potencjalnie znacząco 

oddziałujące na środowisko 

planowane odcinki powyżej 1 

km. 

Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych 

7.3: Rozbudowa sieci 

wodno-ściekowej 

Budowa sieci wodociągowej na 

terenie Gminy 

Zadanie potencjalnie znacząco 

oddziałujące na środowisko, 

budowa wodociągów o 

długości przekraczającej 1 km. 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy 

Zadanie potencjalnie znacząco 

oddziałujące na środowisko, 

budowa kanalizacji sanitarnej o 

długości powyżej 1 km. 

Wykonanie infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w 

miejscowości Jankówko 

Zadanie potencjalnie znacząco 

oddziałujące na środowisko 

polegające na budowie systemu 

wod-kan wraz z przyłączami. 

Długość pojedynczej inwestycji 

może przekroczyć 1 km. 

Wykonanie dokumentacji 

technicznej związanej z 

modernizacją oczyszczalni 

ścieków 

nie inwestycyjny 

 

CEL STRATEGICZNY 8: 

HARMONIJNY STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Cele operacyjne Kierunki działań 
Typ działania wraz z 

krótkim opisem  

8.1: Kształtowanie ładu 

przestrzennego 

Zmiana Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

nie inwestycyjny 

Opracowywanie oraz zmiany 

miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

nie inwestycyjny 
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Ochrona gruntów rolnych w 

zakresie zapobiegania nadmiernego 

ich przeznaczania na cele 

nierolnicze 

nie inwestycyjny 

 

Z powyższego wynika iż jedynie nieliczne zamierzenia inwestycyjne należą do zamierzeń 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z powyższej analizy wynika 

również iż nie przewiduje się na chwilę obecną inwestycji mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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5. Potencjalne skutki w przypadku braku realizacji programu 

 

Wskazano powyżej szereg działań, które pogrupować można w następujący sposób 

biorąc pod uwagę wpływ na środowisko: 

• Działania wpływające na ochronę powietrza atmosferycznego.  

• Działania wpływające na zapobieganie zmian klimatycznych.  

• Działania mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.  

• Działania mające na celu zbudowanie zasobooszczędnej gospodarki.  

Brak realizacji strategii i planowanych zamierzeń będzie skutkowała negatywnymi 

konsekwencjami szczególnie w obszarze ochrony wód, adaptacji do zmian klimatu oraz 

poprawy jakości powietrza. 

Skutkiem rezygnacji z realizacji zadań będzie mniejsze tempo poprawy jakości 

powietrza. Brak realizacji celów środowiskowych związanych z ochroną wód 

powierzchniowych.  

Poniżej zaprezentowano tabelę wg, której usystematyzowano zadania według 

obszaru na środowiska na który oddziaływają w sposób pozytywny. W tabeli uwzględniono 

jedynie działania inwestycyjne. W kolumnie obszar oddziaływania określono zakres 

tematyczny, który potencjalnie w wyniku zaniechania działania zostanie pozbawiony 

pozytywnego wpływu. 

 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cele operacyjne Kierunki działań Pozytywny wpływ na środowisko 

  

Wymiana źródeł 
ciepła na instalacje 
wysokosprawnych 

urządzeń grzewczych 

Przewiduje się pozytywne wpływ w 

obszarze powietrze atmosferyczne. 
Wymiana źródeł ciepła będzie 

skutkowała ograniczeniem emisji 

pyłowej i gazowej szkodliwej dla 
zdrowia i życia ludzi. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

oraz ich 

unieszkodliwianie 

Zadanie polega na eliminacji 
elementów azbestowych z budynków i 

innej infrastruktury. Elementy te 

zawierają  substancje kancerogenne.  
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Termomodernizacja 

obiektów 
użyteczności 

publicznej będących 
w zasobie Gminy 

Gniezno 

Zadanie polegające na zmniejszeniu 
zapotrzebowania na energie w 

budynkach. Skutkować to będzie 
zmniejszeniem emisji substancji 

szkodliwych dla środowiska poprzez 

równoczesne zmniejszenia 
zapotrzebowania na paliwo do 

ogrzewania czy przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. 

Przeprowadzenie 

badań w zakresie 
określenia potencjału 

geotermalnego 

Gminy Gniezno 

Zadanie badawcze. Skutkiem zadania 
może być rozpoczęcie wykorzystania 

źródeł geotermalnych na cele 
ogrzewania lub przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Dzięki temu możliwe 

będzie zmniejsenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery. 

Zwiększenie 
wykorzystania 

biomasy na cele 
energetyczne w 
gospodarstwach 

rolnych 

Zadanie polegające na zachęcaniu 
producentów rolnych do 

wykorzystawnia biomasy na cele 
energetyczne.Skutkiem tego będzie 
zmniejszenie wykorzystania węgla 

kamiennego do ogrzewania budynków. 

Instalacja paneli 
fotowoltaicznych na 

budynkach 
użyteczności 

publicznej 

Zadanie pośrednio zmniejszające 
emisje szkofdliwych substancji do 

atmosfery poprzez zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię 

elektryczną. 

3.3: Odporność na 
zmiany klimatu 

Dokonywanie 
zadrzewień 

śródpolnych i 
śródzagrodowych 

Działanie prośrodowiskowe.Tworzenie 
zadzrzewień śródpolnych i 

śródzagrodowych pozytywnie wpływa 

na retencjonowanie wody w 
środowisku, oczyszczanie powietrza. 

Zadrzewienia są również potencjalnym 

siedliskiem lub miejscem żerowania dla 
awifauny i innych zwierząt. Dodatkowo 

w perspektywie adaptacji do zmian 
klimatu stanowią ważny element 
zmniejszający efekty wysp ciepła. 

Ochrona 
hydrologiczna Gminy 

Gniezno 

Zapobieganie przez groźnymi skutkami 
zmian klimatu w szczególności 

przeciwdziałanie suszy i nieregularnym 

opadom. 
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3.4: Rozwój 
gospodarki 

komunalnej 

Budowa PSZOK wraz 
ze ścieżką 

edukacyjną 

Zadanie wpływające na poprawę 

wartości recyklingowanych odpadów. 
W konsekwencji zwiększajacy 

możliwość powtórnego ich 

wykorzystania co będzie oddziaływało 
na zmniejszenie powierzchni 

stniejących składowisk odpadów. 

Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy 

Zadanie poprawiające stopień 
skanalizowania gminy co będzie 

pozytywnie oddziaływało na wody 
powierzchniowe i podziemne ale rónież 

na powierzzchnię ziemi i gleby. Dzięki 
odprowadzeniu większej ilosci ściekó 
do oczyszczlni zmniejszy się presja 

komunalna na w/w elementy 
środowiska. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 7:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cele operacyjne Kierunki działań Pozytywny wpływ na środowisko 

7.1: Zwiększenie 
dostępności 

komunikacyjnej 

Modernizacja 
istniejącej sieci 

drogowej 

Zmniejszenie reemisji pyłowej z dróg. 
Poprawa płynnosci jazdy. Dzięki temu 
mniej szkofdliwych substancji trafi do 

atmosfery. 

7.2: Ograniczenie 

emisji w 
transporcie 

Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych 

Budowa ścieżek będzie miała 
pozytywny wpływ na zachowania 
mieszkańców. Będzie skutkowała 

zmniejszeniem zapotrzebowania na 
korzystanie z pojazdów osobowych 

dzięki czemu mniej substancji 

szkodliwych trafi do atmosfery.  

 

7.3: Rozbudowa 

sieci wodno-
ściekowej 

Budowa sieci 

wodociągowej na 
terenie Gminy 

Działanie zmierzające między innymi do 
adaptacji do zmian klimatu. Wiele 

lokalnych studni pod wpływem 

zmniejaćaych się warunków 
klimatycznych doświadcza okresowego 

wysychania.  
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Budowa sieci 
kanalizacji 

sanitarnej na 
terenie Gminy 

Zadanie będzie wpływać na poprawę 

stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych. Potencjalnie również 

niesie poprawę jakości gleb i 

zmienijszenie oddziaływania 
szkodliwych substancji na powierzchnię 

ziemi. 

 

Wykonanie 
infrastruktury 

wodno-
kanalizacyjnej w 

miejscowości 

Jankówko 

Oddziaływanie jak w dwóch 
wymienionych wyżej. 

 

Tabela 7 Przyporządkowanie kierunków działań do rodzajów oraz wskazanie pozytywnego oddziaływania 

Jak wskazano wcześniej jednym z wyzwań związanych z ochroną wód będzie poprawa ich 

jakości. Wykonanie inwestycji na związanych uporządkowaniem istniejącego systemu 

odbioru ścieków oraz dalsza kanalizacja obszaru gminy niewątpliwie będzie pozytywnie 

oddziaływać na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Takie działanie oprócz 

efektu związanego z adaptacją do zmian klimatu potencjalnie może również nieść korzyści 

związane z poprawą jakości wód powierzchniowych. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę budowa i modernizacja sieci wodociągowej wpłynie 

pozytywnie na adaptacje do zmian klimatu. Często studnie wykorzystywane przez 

mieszkańców czerpią wodę z niższych pokładów np. wód podskórnych. Skutkiem zmian 

klimatu, a przede wszystkim zmiany w rozkładzie rocznej sumy opadów mogą być 

okresowe przerwy w dostawie wody do gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. 

W kontekście adaptacji do zmian klimatu ważne będą również działania związane  

z tworzeniem nowych przestrzeni zielonych. Gmina Gniezno charakteryzuje się nie wielką 

powierzchnią przestrzeni nieprzepuszczalnych natomiast warto podkreślić iż każde zadanie 

które prowadzi do powstania nowych skwerów i parków będzie dodatkowo akumulowało 

wodę w środowisku oraz zmniejszało lokalne temperatury wpływając na lokalny 

mikroklimat. 

Wiele zadań skierowanych jest na poprawę jakości powietrza. Są to zadania związane  

z termomodernizacją, budową odnawialnych źródeł energii o powierzchni zabudowy do 

0,5 ha oraz wymianą źródeł ciepła na ekologiczne. Wszystkie te zadania będą wpływały 
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pozytywnie na zmniejszenie szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz będą miały 

charakter mitygacyjny związany ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery.  

W kontekście poprawy jakości powietrza kolejną istotną grupą działań jest budowa  

i modernizacja dróg. Należy zauważyć i w chwili obecnej wiele dróg na terenie gminy to 

drogi gruntowe. Skutkiem tego jest wzmożona reemisja pyłów do atmosfery. Okresowe 

susze, które w tej części Wielkopolski będą się coraz częściej powtarzać i będą wzmacniały 

problem, z czasem zaś mogą stanowić poważny problem. Kolejna sprawa to większe 

zużycie paliwa w wypadku braku remontów dróg. Mniej płynna jazda powoduje iż kilometr 

drogi przypada więcej szkodliwych substancji niż w przypadku podróżowania po drogach 

utwardzonych. Warto dodać iż Gmina również planuje budowę nowych dróg pieszych  

i rowerowych które będą również pozytywnie oddziaływać na jakość powietrza poprzez 

zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej.  

6. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidzianych działań 

 

6.1 Najważniejsze oddziaływania i zagrożenia. Skutki oddziaływań na 

środowisko 

 

Kierunki i skala przewidywanych zmian stanu środowiska. 

 

Ocenę oddziaływania celów i kierunków działań zawartych w „Strategii Rozwoju Gminy 

Gniezno na lata 2022-2030 ”, przeprowadzono zgodnie z wymogami, o których mowa  

w art. 51 ustawy OOŚ, analizując zarówno wielkość natężenia jak i czas, w jakim to 

oddziaływanie może powodować znaczące (korzystne lub niekorzystne) skutki dla 

środowiska. Dla określenia skali potencjalnego oddziaływania, zastosowano następujące 

wskaźniki oceny wpływu: 

„—” oddziaływanie negatywne (niekorzystne),  

„+” oddziaływanie pozytywne (korzystne),  

„n” oddziaływanie neutralne,  

„0” brak oddziaływania, 

„b” oddziaływanie występuje tylko na etapie budowy. 
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Ze względu na specyfikę i zakres wytyczonych w „Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na 

lata 2022-2030” celów i kierunków działań, skala oddziaływania danego obszaru 

inwestycji, może zmieniać się od negatywnej do pozytywnej (— b / +), w miarę zanikania 

bezpośredniego, niekorzystnego wpływu na otoczenie, związanego przeważnie z etapem 

budowy/realizacji danego przedsięwzięcia. W wielu przypadkach rodzaj i natężenie 

oddziaływania ściśle związane jest z lokalizacją danego zadania. Właściwe umiejscowienie 

określonej inwestycji (przy uwzględnieniu ewentualnych konfliktów społecznych  

i środowiskowych) znacząco wpłynie na zminimalizowanie i/lub uniknięcie oddziaływań 

negatywnych. Ponieważ Strategia rozwoju gminy to dokument planistyczny, i nie tworzący 

ram więc przy pewnych działania nie można określić dokładnej lokalizacji ani czasu 

realizacji działania. Kategoria oddziaływań neutralnych (n) oznacza taki rodzaj wpływu na 

poszczególne elementy środowiska, który nie powoduje trwałych, negatywnych 

odkształceń, a jego skala i natężenie mieści się w ustalonych prawnie standardach 

środowiska, a w przypadku inwestycji kubaturowych (obiektów, instalacji, itp.) - nie 

wykracza poza teren, stanowiący własność inwestora. Są tp inwestycje które nie są 

wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja zadań 

przedstawionych w „Strategii” może generować następujące kierunki zmian stanu 

środowiska: 

• zmiana stanu jakości powietrza atmosferycznego – w kierunku jego poprawy, 

• zmiana stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych – w kierunku ich 

poprawy, 

• zmiana poziomu hałasu, 

• utrzymanie, bądź polepszenie warunków ochrony ekosystemów, 

• wzrost komfortu, jakości i bezpieczeństwa życia ludzi. 

Najważniejsze potencjalne oddziaływania oraz zagrożenia, związane z realizacją 

zadań i celów zawartych w „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030”, jak 

również skala ich wpływu na poszczególne elementy środowiska, została przedstawiona 

w poniższych tabelach. Do oceny zostały wybrane tylko takie przedsięwzięcia, które mają 

charakter inwestycyjny.  
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W kolejnej tabeli przedstawiono przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

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

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Odziaływania pozytywne i negatywne 

opisywano przyporządkowując je do wcześniej wymienionych oddziaływań.  

Poniżej przedstawiono tabelę zagrożeń dla obszaru Natura 2000 PLH300026 Pojezierze 

Gnieźnieńskie. 

Oddziaływania negatywne 

Poziom Zagrożenia i presje [kod] 
Zanieczyszczenie 
(opcjonalnie) [kod] 

Wewnętrzne 

/ zewnętrzne [i|o|b] 

H C01.04.01 kopalnie odkrywkowe zewnętrzne 

M B01 zalesianie terenów otwartych wewnętrzne 

L F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo wewnętrzne 

L F02.03 Wędkarstwo wewnętrzne 

M A01 Uprawa zewnętrzne 

H G02 
Infrastruktura sportowa i 
rekreacyjna wewnętrzne 

M A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ zewnętrzne 

L G01.01 żeglarstwo wewnętrzne 

L I01 obce gatunki inwazyjne wewnętrzne 

L C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru wewnętrzne 

L B02.01 
odnawianie lasu po wycince 
(nasadzenia) wewnętrzne 

L G05.04 Wandalizm wewnętrzne 

M K01.03 Wyschnięcie wewnętrzne 

L B02.03 usuwanie podszytu wewnętrzne 

H A04.03 
zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu wewnętrzne 

M A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ wewnętrzne 

M K02.03 eutrofizacja (naturalna) wewnętrzne 

L B02.02 wycinka lasu wewnętrzne 

M A01 Uprawa wewnętrzne 

L E03.01 
pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych 
wewnętrzne 

M B02.02 wycinka lasu zewnętrzne 

M E01.03 zabudowa rozproszona wewnętrzne 

Przedsięwzięcia wybrane do realizacji nie wpływają na obszary Natura 2000, ponieważ nie 

leżą na jego terenie. Spośród działań inwestycyjnych żadne z nich nie ma potencjału 

negatywnego oddziaływania na obszar chroniony. Kolorem żółtym zaznaczono 

oddziaływania zewnętrzne, które mogą mieć negatywny wpływ na obszar naturowy. 

Żadne z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie będzie dotyczyło wycinki lasów, 

nawożenia czy uprawy roli. 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę jedynie zamierzeń inwestycyjnych.  
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L.p. Kierunek działań 

Obszar

y 
Natura 
2000 

bioróżnorodnoś
ć 

ludzie 
zwierzęt

a 
roślin

y 
wod

a 
powietrz

e 
powierzchni

a ziemi 
krajobra

z 
klimat 

zasoby 
naturaln

e 

zabytki 
dobra 

materialn

e 

1 

Zwiększenie liczby 
miejsc dla dzieci 
przedszkolnych i 

szkolnych w obwodzie 
Zespołu Szkół im. ks. 
Jana Twardowskiego 

w Szczytnikach 
Duchownych 

0 0 + 0 b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 

2 
Rozwój 

mieszkalnictwa 
socjalnego 

0 0 + 0 b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 

3 
Budowa oświetlenia 

drogowego na terenie 
Gminy 

0 0 + 0 b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 

4 
Budowa nowych dróg 
na obszarze Gminy 

0 0 + - b- 0 n b- 0 0 0 0 0 

5 
Modernizacja 

istniejącej sieci 

drogowej 

0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

6 
Budowa ścieżek 

pieszo-rowerowych 
0 0 + b- b- 0 + b- 0 + 0 0 0 

7 
Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy 

0 0 + b- b- + 0 b- 0 0 0 0 0 

8 
Wykonanie 

infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w 

0 0 + b- b- + 0 b- 0 0 0 0 0 
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L.p. Kierunek działań 

Obszar

y 
Natura 
2000 

bioróżnorodnoś
ć 

ludzie 
zwierzęt

a 
roślin

y 
wod

a 
powietrz

e 
powierzchni

a ziemi 
krajobra

z 
klimat 

zasoby 
naturaln

e 

zabytki 
dobra 

materialn

e 

miejscowości 
Jankówko 

9 

Wymiana źródeł ciepła 

na instalacje 
wysokosprawnych 

urządzeń grzewczych 

0 0 + + + 0 + 0 0 + + 0 0 

10 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 
oraz ich 

unieszkodliwianie 

0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

11 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej będących w 
zasobie Gminy 

Gniezno 

0 b- + b- 0 0 + 0 0 + 0 0 0 

12 

Przeprowadzenie 
badań w zakresie 

określenia potencjału 

geotermalnego Gminy 
Gniezno 

0 0 + b- b- 0 + b- 0 + 0 0 0 

13 

Zwiększenie 

wykorzystania 
biomasy na cele 
energetyczne w 

gospodarstwach 
rolnych 

0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 
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L.p. Kierunek działań 

Obszar

y 
Natura 
2000 

bioróżnorodnoś
ć 

ludzie 
zwierzęt

a 
roślin

y 
wod

a 
powietrz

e 
powierzchni

a ziemi 
krajobra

z 
klimat 

zasoby 
naturaln

e 

zabytki 
dobra 

materialn

e 

14 

Instalacja paneli 
fotowoltaicznych na 

budynkach 

użyteczności 
publicznej 

0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 

15 

Dokonywanie 
zadrzewień 

śródpolnych i 

śródzagrodowych 

0 + + + + + + + + + 0 0 0 

16 

Konserwacja urządzeń 
melioracji 

podstawowych i 
szczegółowych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

17 
Ochrona 

hydrologiczna Gminy 
Gniezno 

0 + + + + + 0 0 0 + 0 0 0 

18 
Budowa PSZOK wraz 
ze ścieżką edukacyjną 

0 0 + b- b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 

19 
Budowa Zakładu 

Komunalnego 
0 0 + b- b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 

20 

Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy 

0 0 + b- b- + 0 b- 0 0 0 0 0 

21 

Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych 
zlokalizowanych na 

terenie Gminy 

0 0 + b- b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 
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L.p. Kierunek działań 

Obszar

y 
Natura 
2000 

bioróżnorodnoś
ć 

ludzie 
zwierzęt

a 
roślin

y 
wod

a 
powietrz

e 
powierzchni

a ziemi 
krajobra

z 
klimat 

zasoby 
naturaln

e 

zabytki 
dobra 

materialn

e 

22 
Stworzenie lokalnych 
stref ekonomicznych 

0 0 + b- b- 0 0 b- 0 0 0 0 0 

Tabela 8 Ocena wpływu przedsięwzięć na środowisko 
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6.2 Najważniejsze oddziaływania i zagrożenia. Analiza skutków realizacji 

działań 

W poniższej tabeli opisane zostały najważniejsze negatywne oddziaływania na 

środowisko. Następnie oceniono wpływ na środowisko oraz zaproponowano działania 

mitygujące lub zapobiegające oddziaływaniom negatywnym. 

Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Termomodernizacja 

budynków 
użyteczności 
publicznej 

 

Bezpośrednie 

 

W wyniku przeprowadzenia inwestycji 

poprawi się oprócz estetyki i 
funkcjonalności remontowanych 
budynków również stan powietrza 

poprzez redukcję zużycia energii, a tym 
samym gazów cieplarnianych – inwestycje 
przyniosą dodatni efekt ekologiczny. 

Budowa nowych obiektów będzie 
prowadzona zgodnie z WT na rok 2021 lub 
wyższymi co przełoży się na oszczędność 

zasobów oraz mniejszą emisję 
zanieczyszczeń do powietrza. Jako 
negatywny aspekt można wskazać 

potencjalną utratę miejsc bytowania 
ptaków, nietoperzy. Przed 
przeprowadzeniem prac inwestycyjnych 

planowana jest inwentaryzacja 
ornitologiczna i chiropterologiczna w celu 

identyfikacji gatunków zasiedlających 
obiekty remontowane oraz 
zaproponowanie działań mających 

ograniczyć potencjalną utratę siedlisk. 
  
 

Pośrednie 
 

Przy założeniu wykonania prac 
budowlano-instalatorskich zgodnie z 
obowiązującą techniką budowlaną nie 

przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. W wyniku 

przeprowadzenia inwestycji poprawi się 
stan powietrza – inwestycje przyniosą 
dodatni efekt ekologiczny. Zużywa się 

mniej nośników energii na terenie gminy 
jak i poza jej terenem. 
 

Wtórne 
 

brak 
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Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Skumulowane 

 

nie nastąpi skumulowanie oddziaływania 

na środowisko 
 

Krótkoterminowe 

 

Niekorzystne oddziaływanie 

krótkoterminowe może wystąpić w fazie 
prac budowlano-instalatorskich – 
tworzenie wykopów, emisja spalin z 

urządzeń (maszyn), okresowy hałas, 
odpady – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane. 

 

Średnioterminowe 

 

Nie przewiduje się niekorzystnego 

oddziaływania 
średnioterminowego 
 

Długoterminowe 
 

Oddziaływanie długoterminowe może 
spowodować następujące 
efekty: 

- wzrost oszczędności na wytworzonej 
energii, redukcje strat ciepła, 
ekonomiczne użytkowanie energii, 

zmniejszenie nakładów finansowych 
ponoszonych na zapewnienie właściwych 

warunków 
cieplnych w pomieszczeniach - 
ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie 

emisji szkodliwych 
substancji chemicznych (m. in. CO2, SO2) 
do środowiska. 

 

Stałe 
 

Oddziaływanie stałe spowoduje wzrost 
oszczędności na wytworzonej energii i 

redukcje strat ciepła. Poprawa jakości 
powietrza będzie osiągnięta i ograniczy 
„niską emisję”. 

 

Chwilowe 

 

Oddziaływanie takie wystąpi w chwili 

awarii urządzeń lub uszkodzenia budynku 
dlatego należy zapewnić szybki dostęp w 
razie konieczności do elementów 

infrastruktury 
 
 

Skumulowane 
 

Nie przewiduje się oddziaływania 
skumulowanego 
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Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

 

Krótkoterminowe 
 

Niekorzystne oddziaływanie 
krótkoterminowe może wystąpić w fazie 
prac budowlano-instalatorskich – 

tworzenie wykopów, emisja spalin z 
urządzeń (maszyn), okresowy hałas, 
odpady – po zakończeniu inwestycji 

szkody zostaną zniwelowane. Jako 
niekorzystne oddziaływani 
krótkoterminowe może pojawić się 

ingerencja w powierzchnię ziemi, 
powstanie wykopów potencjalnie 
powodujących niekorzystne 

oddziaływanie na herpetofaunę. 
 

Średnioterminowe 
 

W okresie po zakończeniu inwestycji może 
wystąpić konieczność kalibracji i regulacji 
urządzeń 

 

Długoterminowe 
 

Zmniejszenie wykorzystania paliw 
kopalnych i zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 
Zmniejszenie emisji CO2. Zwiększenie 

bioróżnorodności na terenach farm 
fotowoltaicznych. 
 

Stałe 
 

Oddziaływanie stałe spowoduje wzrost 
oszczędności na wytworzonej energii i 
redukcje emisji CO2.  

Chwilowe 
 

Oddziaływanie chwilowe może wystąpić 
podczas awarii urządzeń oraz w chwili 
prac związanych z instalacją urządzeń. 

 

Inwestycje 

liniowe: 
Budowa sieci 
kanalizacji 

sanitarnej na 
terenie Gminy, 
Wykonanie 

infrastruktury 
wodno-
kanalizacyjnej w 

miejscowości 
Jankówko, 

Bezpośrednie 

 

W wyniku zastosowania działań zostanie 

poprawiona jakość wód. Zgodnie z 
planem ochrony wód dorzecza Odry na 
terenie gminy występuje presja 

antropogeniczna związana z 
niedostateczną kanalizacją gminy. 
Zostanie naruszona powierzchnia terenu i 

w przypadku inwestycji związanych z 
uzbrojeniem terenu i tworzeniem stref 
przedsiębiorczych może dojść do 

zmniejszenie się powierzchni biologicznie 
czynnej przeznaczonej pod drogi lokalne. 
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Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Uporządkowanie 

gospodarki 
ściekowej na 
terenie Gminy, 

Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych 
zlokalizowanych na 

terenie Gminy, 
Stworzenie 
lokalnych stref 

ekonomicznych 

Pośrednie 

 

Poprawa jakości wód, zapobieganie 

niekorzystnym zmianom klimatu. W 
przypadku uzbrojenia nowych terenów 
inwestycyjnych może dojść do powstania 

nowych zakładów pracy, fabryk które 
będą oddziaływały na powierzchnię ziemi, 
wody i powietrze. 

Wtórne 
 

brak 

Skumulowane 

 

Mogą pojawić się na etapie budowy przy 

prowadzeniu jednocześnie wielu 
inwestycji liniowych w jedne lokalizacji. 

Krótkoterminowe 
 

Oddziaływanie krótkoterminowe może 
wystąpić podczas prac związanych z 
budową. Podczas prac budowlanych 

niezbędne będzie zachowanie dobrych 
praktyk podczas prac ziemnych 
zabezpieczających przed wpływem na 

świat herpetofauny. 
 

Średnioterminowe 
 

brak 

Długoterminowe 

 

Zmniejszenie presji na środowisko wodne 

ze strony komunalnej. Zwiększenie 
zabudowy przeznaczonej na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Potencjalnie 

nowe drogi wewnątrz stref 
przedsiębiorczych będą negatywnie 
wpływać na zwierzęta lądowe. 

 

Stałe 

 

Zmniejszenie zanieczyszczenia wód. 

Zwiększenie potencjalnego zagrożenia dla 
świata zwierząt związanego z budową 
nowych dróg. 

Chwilowe 
 

W czasie wykonywania prac. 

Budowa 

obiektów: Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
Zwiększenie liczby 
miejsc dla dzieci 

przedszkolnych i 
szkolnych w 
obwodzie Zespołu 

Bezpośrednie 

 

Bezpośrednie działanie na środowisko 

inwestycji przewiduje się w fazie budowy 
– tworzenie wykopów, emisja spalin z 

urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po 
zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. W przypadku budowy 

nowych obiektów zmniejszy się 
powierzchnia terenów zielonych. 
Oddziaływanie w przypadku gminy będzie 
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Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Szkół im. ks. Jana 

Twardowskiego w 
Szczytnikach 
Duchownych, 

Budowa PSZOK 
wraz ze ścieżką 
edukacyjną, 

Budowa Zakładu 
Komunalnego 

marginalne z uwagi na to, że powierzchnie 

zabudowy nie przekraczają wartości 
określonych w Rozporządzeniu w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Pośrednie 
 

Przewiduje się zwiększony ruch do nowo 
wybudowanych obiektów. Może 

prowadzić to zwiększenia ruchu na 
drogach lokalnych. Jednak z uwagi na 
małe wartości ruchu lokalnego obecnie 

nie przywiduje się zagrożenia środowiska 
w tym obszarze. W przypadku gazociągów 
przewiduje się zmniejszenie emisji na 

terenie gminy. 
 

Wtórne 
 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania 

Skumulowane 

 

Nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania 

Krótkoterminowe 

 

Niekorzystne oddziaływanie 

krótkoterminowe może wystąpić w fazie 
budowy–tworzenie wykopów, emisja 
spalin z maszyn budowlanych, odpady – 

po zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. 
 

Średnioterminowe 
 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania 

Długoterminowe 
 

Poprawa infrastruktury zapewni 
mieszkańcom gminy lepsze warunki życia 
oraz możliwość znalezienia lepszej pracy. 

Długoterminowo może prowadzić do 
nieznacznego zwiększenia ruchu na 
drogach. Wyłączenie z powierzchni 

biologicznie czynnej terenów 
przeznaczonych pod budowę. 
 

Stałe 
 

Nie przewiduje się znaczącego 
negatywnego oddziaływania. 
Zmniejszenie terenu biologicznie 

czynnego. 

Chwilowe 

 

Oddziaływanie takie wystąpi w chwili 

budowy oraz w chwili konieczności 
remontu 
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Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Budowa oświetlenia 

ulicznego 

Bezpośrednie 

 

Bezpośrednie działanie skutkować będzie 

zmniejszeniem poboru energii 
elektrycznej a tym samym przyczyni się do 
mniejszej emisji CO2 do atmosfery oraz 

emisji innych substancji w związku z 
produkcją energii elektrycznej. W czasie 
budowy mogą pojawić się krótkotrwałe 

oddziaływania na środowisko. 

Pośrednie 
 

Zmniejszenie emisji CO2 i innych 
substancji nastąpi przede wszystkim na 

terenie oddziaływania elektrowni 
systemowych. 

Wtórne 
 

brak 

Skumulowane 

 

brak 

Krótkoterminowe 
 

Niekorzystne oddziaływanie 
krótkoterminowe może wystąpić w fazie 

budowy–tworzenie wykopów, emisja 
spalin z urządzeń, odpady – po 

zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. 
 

Średnioterminowe 
 

brak 

Długoterminowe 

 

Poprawa efektywności energetycznej, 

poprawa bezpieczeństwa (wyższy 
współczynnik oddawania barw).  

Stałe 
 

brak 

Chwilowe 

 

brak 

Budowa nowych 

dróg, ścieżek 
rowerowych i 
chodników 

Bezpośrednie 

 

Bezpośrednie działanie na środowisko 

inwestycji przewiduje się jedynie w fazie 
budowy – prace ziemne, emisja spalin z 
urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po 

zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. Podczas prac ziemnych 
zostanie zwrócona uwaga na 

zabezpieczenie terenu budowy przed 
migracją herpetofauny na obszar prac. 
 

Pośrednie 
 

Po wybudowaniu infrastruktury 
technicznej prognozuje się wzrost 
aktywności fizycznej mieszkańców dzięki 
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Rodzaj działania Przewidywane 

oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

budowie dróg rowerowych, a także wzrost 

płynności ruchu pojazdów co będzie 
skutkować potencjalnie zwiększeniem 
ruchu na drogach ale również spadkiem 

emisji szkodliwych substancji na 
przypadających na kilometr drogi. 
 

Wtórne 
 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania 

Skumulowane 

 

Nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania 

Krótkoterminowe 

 

Niekorzystne oddziaływanie 

krótkoterminowe może wystąpić w fazie 
budowy–tworzenie wykopów, emisja 
spalin z urządzeń, odpady – po 

zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. 
 

Średnioterminowe 
 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania 

Długoterminowe 
 

Poprawa infrastruktury zapewni 
mieszkańcom 
gminy polepszenie warunków życia. 

Zmniejszy się udział terenów biologicznie 
czynnych. Potencjalnie nowe drogi będą 
negatywnie wpływać na zwierzęta 

lądowe. 
 

Stałe 
 

Zmniejszenie ilości terenów biologicznie 
czynnych. Potencjalne zagrożenie w 
zderzeniu zwierząt z pojazdami. 

Chwilowe 
 

Oddziaływanie takie wystąpi w chwili 
budowy oraz w chwili konieczności 
remontu 

 
Tabela 9 Analiza skutków realizacji działań 

Planowane działania wpływają przede wszystkim na poprawę jakości wód, co zgodne  

z jest Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry2, w którym wskazano 

presje związane z gospodarką wodno-ściekową jako dominujące we wpływie na stan wód. 

Inwestycje wpływające na jakość wód będą przyczyniać się również na poprawę adaptacji 

 
2 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1967/1 
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do zmian klimatu. Istotne są również zamierzenia związane z poprawą jakości obiektów 

użyteczności publicznej, które będą wpływać pozytywnie na poprawę jakości powietrza, 

zapewnienie odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych oraz poprawę estetyki.  

Negatywne oddziaływania będą ograniczały się do fazy inwestycji. Przy zastosowaniu 

odpowiednich środków ochrony tj. płotków herpetologicznych, prowadzenia części robót 

poza sezonem lęgowym oddziaływania te będą minimalizowane. 

7. Ocena wpływu realizacji ustaleń projektowanego dokumentu na 

rośliny, zwierzęta i grzyby (w tym na gatunki chronione i cele ochrony 

pomników przyrody) oraz na różnorodność biologiczną. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania na środowisko przeprowadzonej  

w rozdziale 6 w niniejszym rozdziale został opisany wpływ zamierzeń na najbardziej 

narażone elementy środowiska.  

Budowa nowych dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, Stworzenie lokalnych stref 

ekonomicznych 

Budowa dróg może wiązać się z koniecznością wycinki drzew, zmiany użytkowania 

powierzchni, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. Potencjalnie może dojść do 

likwidacji miejsc lęgowych ptaków mieszczących się w zadrzewieniach w przypadku 

konieczności wykonania wycinki tychże. Na etapie prac budowlanych podczas 

wykonywania wykopów może dojść do uwięzienia w nich przedstawicieli herpetofauny.  

W przypadku konieczności wykonywania wykopów szczególnie w pobliżu drzew i krzewów 

może dojść do uszkodzenia systemów korzeniowych co skutkować może chorobami lub 

obumarciem drzewa.  

Inwestycje liniowe: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, Wykonanie infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko, Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie Gminy,  
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Budowa infrastruktury liniowej wiąże się z naruszeniem warstwy ziemi. Jej oddziaływanie 

na środowisko będzie występowało jedynie na etapie budowy, bądź likwidacji. Nie 

przewiduje się wykonywania wycinek drzew na etapie budowy. Potencjalnie może dojść 

do naruszenia systemu korzeniowego podczas prac w pobliżu drzew i krzewów. Na etapie 

budowy również może dojść do uwięzienia herpetofauna w wykopach. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Poprawa efektywności energetycznej wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 

termomodernizacji. W ramach prac termomodernizacyjnych będą wykonywane zabiegi 

związane z ociepleniem budynków, w tym ścian i dachów. Wymienione zostaną także okna 

i drzwi. W miarę możliwości zostanie wymienione źródło ciepła na ekologiczne. Podczas 

remontu dachu  szczególnie w budynkach starych, zabytkowych może dojść do zniszczenia 

miejsc hibernacji nietoperzy lub miejsc lęgowych zarówno nietoperzy jak i ptaków. 

Budowa obiektów: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, Zwiększenie liczby miejsc dla 

dzieci przedszkolnych i szkolnych w obwodzie Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 

w Szczytnikach Duchownych, Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną, Budowa 

Zakładu Komunalnego. 

Może dojść do likwidacji żerowisk lub miejsc lęgowych awifauny w przypadku konieczności 

likwidacji zadrzewień lub wycinki drzew. Potencjalnie podczas prac związanych  

z doprowadzeniem mediów lub w przypadku wykonywania wykopów może dojść do 

uwięzienia 

7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Planie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań 

alternatywnych. 

 

Rozwiązania alternatywne mogą być wdrażane na różnych etapach programowania  

i realizacji dokumentów strategicznych. W szczególności możliwości zastosowania 

wariantów alternatywnych mogą być rozpatrywane dla zakresu merytorycznego 

dokumentu oraz na poziomie realizacji poszczególnych planowanych działań. Przystępując 

do oceny możliwości sformułowania propozycji rozwiązań alternatywnych do propozycji 
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zawartych w Strategii należy odnieść się do sytuacji aktualnej jak również możliwości 

finansowych gminy. Ustalono, iż kierunki działań zaproponowane w Strategii są 

adekwatne i w dużym stopniu odpowiadają na zdiagnozowane problemy ekologiczne  

i społeczne gminy opracowane w Diagnozie przygotowanej na potrzeby Strategii. Dobór 

działań wskazanych w Strategii zapewniać będzie oddziaływanie w stopniu bezpośrednim 

i pośrednim na wskazane w diagnozie obszary problemowe. Nie stwierdzono luk  

w zakresie realizacji poszczególnych wyzwań i problemów. Zapisy Strategii są z uwagi na 

charakter tego typu dokumentu ogólne. Przyjąć należy, iż ewentualne wariantowanie 

rozwiązań powinno się koncentrować na propozycji określenia najbardziej efektywnych 

sposobów realizacji poszczególnych działań, jakie będą realizowane w ramach wdrażania 

dokumentu. Ponadto dobór tych rozwiązań powinien uwzględniać realizowanie działań 

zgodnie z priorytetami mającymi zapobiegać, ograniczać lub kompensować występowanie 

negatywnych oddziaływań. Analizując możliwe warianty alternatywne dla konkretnych 

działań, można zaproponować ewentualne rozwiązania związane z wyborem: innego 

sposobu prowadzenia inwestycji (na poziomie poszczególnego projektu realizacji 

inwestycji np. konstrukcyjnego i technologicznego), innej lokalizacji (na poziomie 

poszczególnego projektu wybór wariantu lokalizacji), innego sposobu zarządzania (na 

poziomie poszczególnego projektu różne warianty organizacyjne), wariantu 

niezrealizowania inwestycji tzw. „opcja zerowa” (taki wariant został przedstawiony  

w niniejszym opracowaniu). Zdecydowana większość przedsięwzięć proponowanych do 

realizacji w ramach Strategii będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Zakres 

interwencji opisany w Strategii jako całość jest ze sobą spójny oraz wzajemnie 

komplementarny i uzupełniający się. Działania opisane do realizacji w ramach Strategii 

uznać należy za komplementarne z tego względu, iż zaniechanie realizacji poszczególnych 

działań może implikować powstanie oddziaływań negatywnych (np. dalsze zrzuty ścieków 

nieoczyszczonych do otoczenia, dostaw energii, zwiększanie niskiej emisji). Konstrukcja 

projektowanego dokumentu jest zgodna z wymaganiami przepisów prawa, gdyż 

przedstawia szczegółowo stan aktualny Gminy, a także przedstawia działania w zakresie 

ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Projektowany dokument ma 

charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia 

działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.   
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8. Proponowane metody analizy skutków realizacji postanowień strategii 

 

Dla ocenienia realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz analizy ich skutków 

należy systematycznie gromadzić i porównywać dane zawarte w opracowaniu  

z danymi aktualnymi. Należy wykorzystywać system pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska stosowany obecnie. Do analizy skutków należy uwzględniać dane gromadzone 

i przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Zaleca się, aby analiza taka była przeprowadzana przynajmniej raz w roku, ale 

nie rzadziej niż raz na trzy lata. Podstawą analizy winno być porównanie stanu środowiska 

przed  wprowadzeniem działań i oraz po ich zakończeniu. Najistotniejszymi czynnikami 

poprawiającymi stan środowiska są: 

Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

CEL STRATEGICZNY 3:  

GOSPODARKA UKIERUNKOWANA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny 3.1. Poprawa stanu i jakości środowiska naturalnego 

Inwentaryzacja źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw 

Poprawa jakości ochrony 
środowiska 

Odsetek 
zinwentaryzowanych źródeł 

ciepła 

 
Odsetek 

zinwentaryzowanych źródeł 

spalania paliw 

Wymiana źródeł ciepła na 
instalacje wysokosprawnych 

urządzeń grzewczych 

Poprawa efektywności 

energetycznej  

Liczba wymienionych źródeł 

ciepła 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest oraz 
ich unieszkodliwianie 

Poprawa jakości ochrony 
środowiska 

Masa usuniętego azbestu 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej będących w 
zasobie Gminy Gniezno 

Poprawa efektywności 

energetycznej 

Liczba obiektów poddanych 

termomodernizacji 

Przeprowadzenie badań w 

zakresie określenia 
potencjału geotermalnego 

Gminy Gniezno 

Pozyskiwanie ciepła ze 
źródeł geotermalnych 

Liczba przeprowadzonych 
badań 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Zwiększenie wykorzystania 
biomasy na cele 
energetyczne w 

gospodarstwach rolnych 

Samowystarczalność 
energetyczna gospodarstw 

rolnych 

Liczba gospodarstw rolnych 
korzystających z biomasy 

Instalacja paneli 
fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności 
publicznej 

Zwiększenie wykorzystania 

OZE 

Liczba budynków 
użyteczności publicznej, na 

których zamontowano 
panele fotowoltaiczne 

Cel operacyjny 3.2. Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych mieszkańców 
Gminy Gniezno 

Prowadzenie edukacji 

ekologicznej w zakresie 
ochrony powietrza 

Prowadzenie edukacji 

ekologicznej w zakresie 
ochrony powietrza 

 

 
Wzrost znaczenia ekologii 

 

 
Wzrost znaczenia ekologii 

Liczba przeszkolonych osób 
 

Liczba ulotek 
 

Liczba odsłon dedykowanej 

strony internetowej 

Edukacja mieszkańców w 

zakresie prawidłowej 
segregacji odpadów 

Wzrost znaczenia ekologii 

Liczba przeszkolonych osób 
 

Liczba rozpowszechnionych 

ulotek 
 

Liczba odsłon dedykowanej 

strony internetowej 

Cel operacyjny 3.3. Odporność na zmiany klimatu 

Dokonywanie zadrzewień 
śródpolnych  

i śródzagrodowych 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 
Liczba nowych nasadzeń 

Konserwacja urządzeń 
melioracji podstawowych i 

szczegółowych 

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Liczba km urządzeń 
poddanych konserwacji 

Ochrona hydrologiczna 
Gminy Gniezno 

Poprawa stanu wód 
Liczba działań podjętych w 
celu ochrony hydrologicznej 

Cel operacyjny 3.4. Rozwój gospodarki komunalnej 

Budowa PSZOK wraz ze 
ścieżką edukacyjną 

Poprawa stanu środowiska 

Liczba zbudowanych PSZOK 
 

Liczba zbudowanych ścieżek 

edukacyjnych przy PSZOK 

Budowa Zakładu 
Komunalnego 

Poprawa stanu środowiska 
Liczba wybudowanych 

Zakładów Komunalnych 

Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gminy 
Poprawa stanu środowiska 

Odsetek 
zinwentaryzowanych 

zbiorników bezodpływowych 
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Kierunki działań Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

Odsetek 
zinwentaryzowanych 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Tabela 10 Monitoring realizacji celów i ich skutków dla środowiska 

 

Analiza bezwzględnych wartości powyższych wskaźników daje wyłącznie obraz 

statystyczny wykonanych prac. Istotnym wydaje się być również analizowanie powyższych 

czynników w wartościach względnych (w stosunku do stanu poprzedniego lub do stanu 

oczekiwanego) dla zobrazowania rzeczywistego tempa rozwoju. 

Proponuje się wykonywanie co najmniej raz na 3 lata raportu analizującego skutki 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu. 

9. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania środowisko. Odległość do najbliższej 

granicy międzypaństwowej to 200 km do granicy z Czechami. 

10. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym  

 

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 jest narzędziem realizacji polityki 

rozwojowej Gminy. Świadome i aktywne kreowanie tej polityki wymaga poznania stanu 

bazowego. Dopiero wówczas można zaproponować pewne działania zapobiegawcze lub 

naprawcze, czemu służy dokument Strategii. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano 

obecny stan środowiska naturalnego w gminie i dokonania analizy w jaki sposób 

zamierzenia i cele postawione w Strategii odpowiadają na zagrożenia wynikające ze stanu 

środowiska.  

Opracowany Plan składa się z kilku podstawowych części, którymi są: 

Wstęp – opisano tu informacje podstawowe związane z procesem przygotowania 

dokumentu Strategii oraz podstawy prawne, które związane są z tym dokumentem. 
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Podstawa opracowania – opisano tu najważniejsze paragrafy z Ustawy o udostępnianiu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Cel prognozy – krótko opisano cel niniejszego opracowania 

Zakres prognozy – krótko opisano zakres niniejszego opracowania 

Metodyka opracowania prognozy – wskazano sposoby za pomocą których opracowano 

wpływ zamierzeń na środowisko 

Analiza zgodności projektowanego dokumentu z innymi dokumentami – przedstawiono 

szczegółowy wykaz dokumentów co do których odwołuje sią Strategia. Bardziej 

szczegółowa analiza znajduje się w dokumencie Strategii stąd w niniejszym opracowaniu 

ograniczono się do wymienienia wszystkich powiązań. 

Charakterystyka stanu środowiska – opisano szczegółowo stan środowiska oraz zwrócono 

uwagę na zagrożenia. Opisano położenie geograficzne, klimat, jakość powietrza, jakość 

wód powierzchniowych oraz podziemnych, powierzchnię ziemi oraz oddziaływania 

związane z kwaśnymi deszczami, wymieniono najważniejsze eksploatowane surowce 

mineralne, opisano klimat akustyczny, obszary chronione oraz możliwość emisji pola 

elektromagnetycznego. W trakcie opisywania kolejnych segmentów wskazywano na stan 

danego elementu w gminie.  

Charakterystyka działań ujętych w projekcie Strategii Gminy Gniezno na lata 2022-2030 

– opisano przedsięwzięcia, które planowane są do realizacji w trakcie obowiązywania 

niniejszej strategii. 

Potencjalne skutki w przypadku braku realizacji programu- określono potencjalne skutki 

wykonania zamierzeń oraz wskazano w tabeli najbardziej prawdopodobny obszar 

oddziaływania. 

Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidzianych działań – Przeprowadzono 

analizę wpływu zamierzeń na każdy element środowiska naturalnego określony w 

Ustawie. Dla określenia skali potencjalnego oddziaływania, zastosowano następujące 

wskaźniki oceny wpływu: 
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„—” oddziaływanie negatywne (niekorzystne),  

„+” oddziaływanie pozytywne (korzystne),  

„n” oddziaływanie neutralne,  

„0” brak oddziaływania, 

„b” oddziaływanie występuje tylko na etapie budowy. 

Następnie opisano możliwe oddziaływanie na środowisko w sposób: bezpośredni,  

pośredni, wtórny, skumulowany, krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy, 

stały, chwilowy. 

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Planie wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienia 

braku rozwiązań alternatywnych - opisano możliwe działania alternatywne. Skupiono się 

na tym iż planowane działania są jeszcze mocno niekreślone oraz że możliwe jest na 

obecnym etapie określić jedynie rozwiązania tzw. zerowe, które wiążą się z zaniechaniem 

przeprowadzenia inwestycji. 

Proponowane metody analizy skutków realizacji postanowień strategii – wskazano 

konkretne mierniki na podstawie których będzie można później ocenić w jaki sposób dane 

zamierzenie oddziałuje na środowisko. 

Brak możliwości oddziaływania transgranicznego na środowisko. 

Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. 

Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede wszystkim na etapie prac, po ich 

przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. W efekcie prognozuje się poprawę jakości 

środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również 

pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie 

jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.  
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Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 
2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

1. Informacje o zgłaszającym 

Instytucja  

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Uwagi do „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 ” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko przyjmowane będą wyłącznie na niniejszym formularzu. 
Konieczne jest wypełnienie punktu 1.  
 

2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian 

Nazwa dokumentu 
(zaznacz X) 

 Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030 

 Prognoza oddziaływania na środowisko 

Oryginalny zapis w  
dokumencie 

 
 
 
 
 

Numer strony   

Propozycja zmiany  
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie uwagi   
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Gniezno reprezentowaną przez Marię Annę 
Suplicką, wójta Gminy Gniezno danych osobowych zawartych w formularzu zgłaszania uwag do 
dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gniezno reprezentowana przez Marię 
Annę Suplicką, wójta Gminy Gniezno, z siedzibą w Gnieźnie, ul. Reymont 9-11, 62-200 Gniezno. 
Dane osobowe przetwarzane będą w procesie opracowywania dokumentu, pn.  „Strategia 
Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030”.  

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2023

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 17 lutego 2023 r.
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Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne.  
 
 
…………….…. …………….…………………..  
Data   podpis  
 
 
Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl  wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do Strategii”. 
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