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Wykaz skrótów 

• AKO – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska; 

• CLC 2018 – Corine Land Cover 2018 (mapa pokrycia terenu); 

• DP – Dyrektywa Powodziowa; 

• GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 

• ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju; 

• JCWP – Jednolita część wód powierzchniowych; 

• JCWPd - Jednolita część wód podziemnych; 

• NAT – Naturalna jednolita część wód; 

• POŚ – Program Ochrony Środowiska; 

• RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna; 

• SAKO – Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (24 Jednostki Samorządu 

Terytorialnego); 

• SUW – Stacja uzdatniania wody; 

• SZCW – Sztuczna jednolita część wód; 

• UE – Unia Europejska; 

• WWA – Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne; 

• ZGZW – Zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi; 

• ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
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Wprowadzenie 

 Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnego 

społeczeństwa, a oszczędne gospodarowanie wodą jednym z podstawowych czynników 

warunkujących zrównoważony rozwój, dlatego obszary te powinny być przedmiotem troski 

każdego decydenta. Na lokalnych strukturach samorządowych (głównie Gminach) spoczywa 

szczególna rola polegająca na sprawnym określaniu struktury potrzeb społecznych oraz 

dostarczanie podstawowych dóbr i świadczenie usług, w szczególności z zakresu gospodarki 

wodnej, wynika to m.in. z ustawy o samorządzie Gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.). 

Fakt ten nadaje szczególnego znaczenia działaniom zmierzającym do tworzenia i rozwoju 

systemów zarządzania ukierunkowanych na rozwój i jednoczesne zabezpieczenie 

i monitorowanie zasobów wodnych, z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, 

społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Efektywność podejmowanych działań oraz 

wykorzystania środków finansowych zależy w dużej mierze od jakości posiadanych 

informacji oraz trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych na ich podstawie. 

 Niniejsze opracowanie pn. „Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” ma na celu uporządkowanie i zagregowanie do poziomu 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) zasobu aktualnej wiedzy o stanie gospodarki 

wodnej i środowiska wodnego oraz wyznaczenie kierunków i możliwości współpracy 

różnych interesariuszy na rzecz zwiększenia jakości zasobów wodnych oraz dostosowania się 

do zachodzących zmian. Współpraca w obszarze zarządzania środowiskiem ma 

fundamentalne znaczenie w świetle zachodzących zmian klimatu, a także możliwemu 

pogorszeniu sytuacji gospodarczej nie tylko w kraju, ale i skali całego kontynentu 

europejskiego. Opracowanie jest wstępem do strategii współdziałania przy planowaniu 

wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych bądź inwestycyjnych. Daje również szansę 

aplikowania o środki zewnętrzne oraz pozwala na poprawę efektywności prowadzonych 

działań i spełnienia oczekiwań społecznych na poziomie samorządowym. 

Przedmiotowy dokument ma charakter strategiczny i jest powiązany ze „Strategią 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 

Związek ten przejawia się w podejmowanych i uszczegółowionych w niniejszym 

opracowaniu kwestiach środowiskowych, które wskazane zostały w Strategii. Wypracowane 

w tym dokumencie, na podstawie przeprowadzonej analizy stanu obecnego rekomendacje 
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i ich zastosowanie mogą realnie wpłynąć na rozwiązanie istotnych problemów 

środowiskowych, a w szczególności na jakość i ilość wód. Opracowane przede wszystkim dla 

Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska plany adaptacyjne 

ukierunkowane są na realizację zadań niezbędnych do racjonalizacji gospodarowania 

zasobami wodnymi na terenie AKO.  

Dodatkowo, opracowanie daje możliwość ubiegania się przez Stowarzyszenie 

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako podmiotowi oraz każdemu z jego Członków osobno 

o wsparcie ze środków krajowych i wspólnotowych, w związku z realizacją celów 

środowiskowych, w tym podejmowania działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. 

Dokument wpisuje się m.in. w postanowienia Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.), w zakresie 

dążenia do osiągnięcia celu, jakim jest co najmniej dobry stan wód, poprzez określenie 

i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań, 

uwzględniających istniejące wspólnotowe wymogi. 

 Opracowanie wykonane zostało przy udziale Biura Stowarzyszenia Aglomeracja 

Kalisko-Ostrowska oraz przedstawicieli Gmin i Powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu 

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. 
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Rozdział 1  

1. Metodyka pracy. 

Opisany we wprowadzeniu strategiczny charakter niniejszego dokumentu narzucił 

ramy metodyczne w jakim został on przygotowany. Pierwsza część dokumentu to diagnoza 

istniejącego stanu obrazująca obecne uwarunkowania i wyzwania w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Podstawą do sporządzenia 

diagnozy stanu były dokumenty strategiczne oraz programy na rożnych poziomach 

zarządzania - od wspólnotowego do lokalnego, wyniki Państwowego Monitoringu 

Środowiska, jak również badanie ankietowe przeprowadzone wśród Gmin i Powiatów 

Aglomeracji (badaniem objęto wszystkie 24 jednostki samorządu terytorialnego). 

Analizę treści dokumentów ponadlokalnych odniesiono do całego diagnozowanego 

obszaru, za wyjątkiem zadań inwestycyjnych lub obszarów ryzyka związanych bezpośrednio 

z obszarem wybranych Gmin, np. lokalizacja zbiornika Wielowieś Klasztorna, czy stref 

niebezpieczeństwa powodzi według map zagrożenia powodziowego, które są udostępniane 

przez system ISOK.1 Uzupełnieniem analiz ponadlokalnych było przedstawienie wyników 

Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, 

opatrzonych krótkim komentarzem identyfikującym potencjalne źródła zanieczyszczeń. 

W podziale na obszary poszczególnych Miast i Gmin dokonano diagnozy stanu na podstawie 

dokumentów szczebla lokalnego oraz w wyniku przeprowadzonego badania ankietowego. 

W diagnozie na poziomie Gmin odwołano się do dokumentów, w których analiza problemów 

środowiskowych przeprowadzona była w okresie kilku ostatnich lat, a przewidziane działania 

zaplanowano na okres obecny. Uzupełnieniem informacji pozyskanych na podstawie analizy 

dokumentów oraz ich weryfikacją były odpowiedzi przedstawicieli Gmin zawarte w ankiecie. 

Dodatkowo dla terenu każdej jednostki samorządu terytorialnego przygotowano mapę 

lokalizacyjną obrazująca położenie na tle sąsiadujących jednostek oraz sieci hydrograficznej, 

umożliwiające identyfikację wpływu przyszłych działań i inwestycji w obszarze gospodarki 

wodno-ściekowej. Opracowano także mapę pokrycia terenu sporządzoną na podstawie bazy 

Corine Land Cover 2018 (CLC 2018), udostępnianą dla terenu Polski przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska (https://clc.gios.gov.pl/ - dostęp 23 października 2020). 

 

1 https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP – dostęp: październik 2020. 
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Podziału użytkowania terenu dokonano zgodnie z CLC 2018, stosując przyjętą dla terenu 

całej Europy skalę barw i podział klas użytkowania gruntów. Dla każdej Gminy 

przygotowano zestawienie tabelaryczne obejmujące udział procentowy poszczególnych form 

użytkowania gruntów.  

Głównym celem tej części diagnozy było przedstawienie charakteru obszaru Gmin. 

Ze względu na zróżnicowanie można wyróżnić Gminy o znacznym udziale terenów rolnych, 

które są szczególnie narażone na zjawisko suszy oraz jej skutków gospodarczych, Gminy 

z dużym odsetkiem obszarów leśnych i zajętych przez wody powierzchniowe, mogące 

stanowić rezerwuar retencyjny w skali ponadlokalnej oraz Gminy w większości składające się 

z obszarów zurbanizowanych, szczególnie narażonych na wysokie straty spowodowane 

wystąpieniem zjawisk ekstremalnych. 

Informacje na poziomie Gmin zostały zebrane w formie podsumowania w rozdziale 1 

i zagregowane w zakresie poszczególnych elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

W rozdziałach 2 i 3 opisano sieci powiązań pomiędzy interesariuszami w obszarze 

funkcjonowania Aglomeracji oraz potencjalne źródła wsparcia finansowego dla działań 

i inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ta część dokumentu ma na celu 

ułatwienie organizacji prac nad wspólnymi przedsięwzięciami. Mapowanie interesariuszy 

oraz różnego rodzaju źródeł wsparcia pozwala odnieść je bezpośrednio do problemów 

zdiagnozowanych w rozdziale 1. 

Ustalenia zawarte w rozdziale 4 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane na 

poziomie Aglomeracji i poszczególnych Gmin wyzwania w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej. Na ich podstawie opracowano listę 7 celów szczegółowych, dla realizacji których 

przygotowano zestaw działań zagregowanych w wiązki tematyczne odnoszące się do 

gospodarki wodno-ściekowej. 
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2. Analiza istniejących uwarunkowań w obszarze gospodarki 

wodno-ściekowej. 

Analiza istniejących uwarunkowań przeprowadzona została w celu zdiagnozowania 

stanu zasobów wodnych oraz systemu gospodarowania wodami. Analityczny przegląd 

dokumentów strategicznych, obejmujących swoim zakresem aspekty gospodarki wodnej, miał 

na celu określenie wyzwań i problemów poszczególnych Gmin AKO oraz definicję 

kierunków działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia w najbliższych latach. 

Analiza prowadzona była w podziale na następujące obszary tematyczne: 

• edukacja ekologiczna mieszkańców oraz wymiana doświadczeń między instytucjami 

związanymi z wodą; 

• modernizacja sieci wodociągowych; 

• zabezpieczenie wody pitnej; 

• retencja i gospodarowanie wodą deszczową, gruntową, powierzchniową; 

• ochrona przeciwpożarowa lasów i terenów zielonych; 

• ocena wrażliwości terenów objętych analizą na zagrożenia naturalne związane z wodą, 

np. susza, powódź, gradobicia, erozja wodna i osuwiska ziemi, w tym: odporność 

infrastruktury, odporność terenów rolniczych; 

• uregulowanie cieków wodnych; 

• gospodarka ściekowa. 

Dokonano analizy dokumentów na różnych poziomach zarządzania, począwszy od 

poziomu europejskiego, a na lokalnym kończąc. Różny stopień aktualności dokumentów, ich 

charakter oraz zastosowane metody sporządzania w znacznym stopniu utrudniają rzeczywistą 

diagnozę stanu istniejącego. W związku z powyższym uzupełnieniem audytu były badania 

ankietowe przeprowadzone wśród przedstawicieli Gmin i Powiatów zrzeszonych w AKO 

oraz dokonana analiza stanu wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie 

Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

Niniejszy rozdział podzielony został na dwie części, a mianowicie na: 

• analizę wymagań wynikających z dokumentów w skali europejskiej i krajowej oraz 

ich odniesienie do stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych, 

• diagnozę stanu na poziomie poszczególnych Gmin zrzeszonych w AKO, 

przeprowadzoną na podstawie dokumentów i ankiet. 
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2.1. Analiza stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

w dokumentach ponadlokalnych. 

Najważniejszymi z punktu widzenia diagnozy stanu dokumentami na poziomie 

ponadlokalnym są Plany zarządzania ryzykiem powodziowym oparte m.in. na danych 

i produktach pochodzących z realizacji Projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju 

(wyniki oceny dla poszczególnych Gmin zamieszczono w kolejnym podrozdziale) oraz Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy. Oba te dokumenty w sposób bezpośredni odnoszą się do 

obszaru AKO identyfikując je jako zagrożone wystąpieniem zarówno zjawiska powodzi, jak 

i zagrożonego w stopniu silnym lub ekstremalnym zjawiskiem suszy. 

Rysunek 1. Mapa łącznego zagrożenia suszą w Polsce. 

 

Źródło: Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy2, str. 39 – dostęp: październik 2020. 

W obu przypadkach zadaniem inwestycyjnym, wpisanym na listę zadań mających na 

celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy i powodzi ma być budowa zbiornika 

Wielowieś Klasztorna o łącznej pojemności 48,8 mln m3. Ponadto w obu dokumentach 

 

2 https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/ - dostęp: październik 2020. 
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wskazano zestawy działań jakie na terenach zagrożonych powinny być realizowane, w tym 

m.in. zwiększanie pojemności retencyjnej w ramach działań inwestycyjnych 

i nieinwestycyjnych, dywersyfikacja źródeł dostaw wody, stosowanie zrównoważonego 

rolnictwa, wzrost udziału terenów zielonych w powierzchni całkowitej Gmin. Pomimo, że 

w dokumentach na szczeblu ponadlokalnym problem suszy i powodzi w obszarze AKO jest 

identyfikowany jako bardzo istotny, nie odnajduje to silnego odzwierciedlenia 

w dokumentach strategicznych na poziomie lokalnym. Szerzej strategie lokalne odwołują się 

tematycznie do dyrektyw na poziomie wspólnotowym, m.in. Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 

1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. Dyrektywa ściekowa) oraz 

Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Ramowa 

Dyrektywa Wodna. Zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi należało osiągnąć co najmniej 

dobry stan jednolitych części wód, m.in. poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

obszarze kraju. Właśnie te dwa tematy są najczęściej wymieniane jako problematyczne 

w dokumentach strategicznych Miast i Gmin AKO. 

Diagnozę stanu wód powierzchniowych i podziemnych w analizowanym obszarze 

wykonano na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska. Realizacja 

monitoringu odbywa się poprzez prowadzenie badań elementów hydromorfologicznych, 

biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych wód powierzchniowych, jak również 

oceny stanu chemicznego oraz stanu ilościowego wód podziemnych. 

2.1.1.  Wody powierzchniowe. 

W obrębie obszaru AKO zlokalizowanych jest 50 jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP). W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

prowadzonego w latach 2014-2019 oceną stanu wód objętych było łącznie 44 JCWP. Dobry 

stan wód nie został osiągnięty w żadnym z analizowanych punktów monitoringowych.  

W ramach obserwacji hydromorfologicznych określa się, czy wielkość i dynamika 

przepływu wód, warunki migracji dla organizmów wodnych, a także kształty koryta, struktura 

i skład podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych umożliwiają spełnienie wymagań 

dla odpowiedniego rozwoju elementów biologicznych. W obszarze AKO bardzo dobry stan 

elementów hydromorfologicznych wykazano dla 2 JCWP (Trojanówka od Pokrzywnicy do 

ujścia, Prosna od Strugi Kraszewickiej do Ołoboku). Pozostałe jednolite części wód 
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sklasyfikowano poniżej stanu niezakłóconego, w tym 3 JCWP (Giszka, Garbacz, Ciemna) 

wykazały zaniki przepływu wody w korycie spowodowane okresem suszy. Spośród badanych 

JCWP dobry stan ekologiczny wykazała 1 JCWP (Parowa Pilska), umiarkowany 

stan/potencjał ekologiczny – 22 JCWP, słaby – 9 JCWP, zły – 9 JCWP. 

Rysunek 2. Procentowy udział klas w ocenie potencjału/stanu ekologicznego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Głównym wskaźnikiem decydującym o stanie/potencjale ekologicznym jest wartość 

elementów biologicznych. Pod względem tego wskaźnika 7 JCWP wykazało stan dobry. 

Pozostałe 34 JCWP nie spełniają celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, w tym 

9 wykazuje słaby oraz 9 zły stan pod względem tego wskaźnika. Najczęstszą przyczyną 

nieosiągnięcia dobrego stanu elementów biologicznych były przekroczenia wskaźnika 

makrozoobentosu. Element wykazuje wysoką wrażliwość na proces eutrofizacji związany 

z nadmierną koncentracją substancji biogennych i organicznych oraz deficytami tlenu 

w środowisku wodnym. Potwierdzają to przekroczenia w zakresie koncentracji azotu, 

a w szczególności przekroczenia wartości granicznych dla azotynów (przekroczenia w 38 

JCWP). Są to formy azotu, które powstają w wyniku rozkładu substancji organicznych 

i wykazują właściwości toksyczne dla organizmów wodnych. Znaczny udział terenów 

rolniczych w strukturze pokrycia terenu analizowanego obszaru sprawia, że 24 JCWP ujęte 

zostały w wykazie jednolitych części wód powierzchniowych wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu3. Szczególnie w tych JCWP niezbędne jest ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód. 

 
3 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, poz. 1638 ze zm. 
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Badane JCWP nie wykazały przekroczeń dla II klasy jakości wód w zakresie 

zanieczyszczeń specyficznych, tj. boru, cynku, chromu, miedzi, itp. Wszystkie 26 JCWP, 

w których prowadzona była ocena stanu chemicznego wykazały natomiast przekroczenia 

wartości granicznych zanieczyszczeń priorytetowych stanowiących największe zagrożenie dla 

ekosystemów wodnych. Najczęstszą przyczyną nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego 

były przekroczenia związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA), takich jak: benzo (a) pirenu – 18 JCWP, benzo (g,h,i) perylenu – 14 JCWP, 

benzo (k) fluorantenu – 11 JCWP, benzo (b) fluorantenu – 8 JCWP, fluorantenu – 7 JCWP. 

Substancje te powstają w wyniku spalania węgla i drewna w domowych piecach grzewczych 

oraz są emitowane przez silniki spalinowe (transport). Wraz z wodami opadowymi substancje 

te trafiają do wód powierzchniowych. Bezpośrednim źródłem tego typu zanieczyszczeń mogą 

być także ścieki przemysłowe. Przekroczenia koncentracji difenyloeterów bromowanych 

odnotowano w 12 JCWP. Jest to związek z grupy antypirenów stosowanych do spowolnienia 

procesów spalania w różnych typach materiałów (tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno). 

Substancja ta jest stosowana powszechnie, stąd nie można określić jednoznacznie źródła 

pochodzenia tego zanieczyszczenia. W 7 JCWP przekroczona była wartość graniczna dla 

substancji stosowanych w ochronie roślin. Dotyczy to związku o nazwie Heptachlor. Jest to 

środek owadobójczy, który był powszechnie stosowany w leśnictwie i rolnictwie. Obecnie ze 

względu na stwierdzoną toksyczność oraz trwałość biologiczną, jego stosowanie jest w Unii 

Europejskiej zakazane. Pestycyd ten, mimo wycofania ze stosowania wciąż wykrywany jest 

w środowisku. Przekroczenia wartości granicznych dla niklu i rtęci odnotowano łącznie w 7 

JCWP. Rtęć i jej związki wykazały przekroczenia w odniesieniu do zawartości w biocie w 4 

JCWP (Barycz – Odolanów, Dąbrówka – Odolanów, Złotnica – Świeca, Polska Woda – 

Mariak), a koncentracja w wodzie przekroczona była w 1 JCWP (Pokrzywnica – Porwity). 

Ze względu na toksyczność, rtęć uznawana jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych 

zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Na obszarach zurbanizowanych 

i uprzemysłowionych metale oraz metaloidy dostają się do wód powierzchniowych, głównie 

na skutek działalności człowieka. Bezpośrednim źródłem zanieczyszczenia wód rtęcią mogą 

być zrzuty ścieków z zakładów przemysłowych, pośrednim natomiast spalanie 

nieodpowiedniej jakości węgla. Podwyższone zawartości niklu w wodach JCWP Ner 

i Ołobok do Niedźwiady są wynikiem oddziaływania zakładów przemysłowych i transportu 

(np. zużycie eksploatacyjne tarcz i klocków hamulcowych). 
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 Pomimo wskazania źródeł zanieczyszczeń ich ścieżki migracji powinny być 

identyfikowane na podstawie dodatkowych badań monitoringowych prowadzonych na 

poziomie lokalnym. Stan wód powierzchniowych w obszarze AKO monitorowanych w latach 

2014-1019 przedstawia poniższa tabela. 

Pozostałe JCWP położone w obszarze AKO nie zostały poddane monitoringowi 

jakości wód. Wynika to z niespełnienia przez te części wód kryteriów wyboru do objęcia ich 

monitoringiem w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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Tabela 1. Stan wód powierzchniowych w obszarze AKO. 
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Trojanówka od 

Pokrzywnicy do ujścia 
0 SZCW 1 - - - - - stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Kanał Bernardyński 0 SZCW >1 3 1 - 3 umiarkowany - zły - 

Lipówka 16 NAT 3 3 >2 - 3 umiarkowany - zły TAK 

Trojanówka do 

Pokrzywnicy 
16 NAT >1 3 >2 - 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Swędrnia do Żabianki 16 NAT >1 3 >2 2 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Trzemna (Ciemna) 16 NAT 2 3 >2 2 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Giszka 16 NAT 2 3 >2 2 3 umiarkowany - zły TAK 

Dopływ z Piątka Małego 16 NAT >1 4 >2 - 4 słaby stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Pleszewski Potok 16 NAT >1 3 >2 - 3 umiarkowany - zły - 

Garbacz 16 NAT >1 3 >2 - 3 umiarkowany - zły - 

Lutynia do Radowicy 16 NAT 2 5 >2 2 5 zły stan chemiczny dobry zły TAK 

Barycz od źródła do 

Dąbrówki 
16 SZCW >1 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Dąbrówka 16 SZCW >1 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły - 
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Kuroch 16 SZCW 4 5 >2 2 5 zły stan chemiczny dobry zły - 

Złotnica 16 NAT >1 4 >2 2 4 słaby stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Polska Woda od źródeł do 

Młyńskiego Rowu 
16 NAT >1 4 2 2 4 słaby stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Malinowa Woda 16 NAT >1 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Orla od źródła do Rdęcy 16 SZCW 2 4 >2 2 4 słaby stan chemiczny dobry zły TAK 

Łużyca 16 NAT 3 3 2 2 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Żurawka 16 NAT >1 3 >2 - 3 umiarkowany - zły - 

Ołobok do Niedźwiady 17 SZCW 3 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Ciemna (A) 17 NAT 2 2 >2 - 3 umiarkowany - zły TAK 

Piwonia 17 SZCW >1 4 >2 - 4 słaby - zły TAK 

Krępica 17 NAT >1 4 >2 - 4 słaby - zły TAK 

Swędrnia od Żabianki do 

ujścia 
17 NAT >1 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Ner 17 SZCW >1 4 >2 2 4 słaby stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Parowa Pilska 17 NAT 2 2 2 - 2 dobry - 
brak 

oceny 
TAK 
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Polska Woda od 

Młyńskiego Rowu do 

Baryczy 

19 SZCW >1 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Barycz od Dąbrówki do 

Sąsiecznicy 
19 SZCW >1 5 >2 2 5 zły stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Prosna od Brzeźnicy do 

Strugi Kraszewickiej 
19 SZCW >1 2 >2 2 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Prosna od Strugi 

Kraszewickiej do Ołoboku 
19 NAT 1 2 >2 - 3 umiarkowany - zły - 

Prosna od Ołoboku do 

ujścia Kanału 

Bernardyńskiego 
19 SZCW >1 2 >2 2 3 umiarkowany - zły TAK 

Prosna od Kanału 

Bernardyńskiego do 

Dopływu z Piątka Małego 
19 SZCW >1 3 >2 1 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Prosna od Dopływu z Piątka 

Małego do ujścia 
19 NAT >1 3 >2 2 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Powa 23 NAT >1 2 >2 - 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Bawół do Czarnej Strugi 23 SZCW >1 4 >2 2 4 słaby stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Struga Kraszewicka 23 NAT >1 3 >2 - 3 umiarkowany - zły TAK 

Gniła Barycz 23 NAT >1 3 >2 - 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły - 
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Kiełbaśnica 23 SZCW >1 2 >2 - 3 umiarkowany stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Pokrzywnica 23 NAT >1 4 >2 2 4 słaby stan chemiczny poniżej dobrego zły TAK 

Błotnica 23 NAT >1 3 2 - 3 umiarkowany - zły TAK 

Ołobok od Niedźwiady do 

ujścia 
24 SZCW 4 3 >2 - 3 umiarkowany - zły - 

Trojanówka od 

Pokrzywnicy do ujścia 
0 SZCW 1 - - - - - stan chemiczny poniżej dobrego zły - 

Kanał Bernardyński 0 SZCW >1 3 1 - 3 umiarkowany - zły - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska za lata 2014-2019, dostęp: październik 2020. 
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2.1.2. Wody podziemne. 

Obszar AKO obejmuje swym zasięgiem 4 jednolite części wód podziemnych (JCWPd 

61, 71, 80, 81). Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o wyniki monitoringu 

prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2016 roku. Wody 

o dobrej jakości (II klasy) odnotowano w 3 punktach pomiarowych, z kolei zadowalającą 

jakość wód (III klasa) stwierdzono w 4 punktach, a niezadowalającą (IV klasa) w 3 punktach 

monitoringowych. 

Rysunek 3. Granice JCWPd na tle obszaru AKO. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mjwp.gios.gov.pl – dostęp: październik 2020. 

Przeprowadzone badania dla wód o dobrej jakości wykazały przekroczenia w zakresie 

koncentracji żelaza, manganu, wapna, siarczanów i azotynów. W przypadku tych wód 

podwyższone wartości parametrów fizykochemicznych następują w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych lub przy nieistotnym wpływie działalności 

człowieka. Wody o zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub 

słabego wpływu działalności człowieka, wykazywały przekroczenia w zakresie żelaza, 
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manganu, wapna, azotynów, azotanów i węgla organicznego. Wody o niezadowalającej 

jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu 

działalności człowieka wykazywały przekroczenia w zakresie koncentracji żelaza, manganu, 

wapna, siarczanów, potasu, glinu oraz węgla organicznego oraz zawartości jonów 

amonowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2017 r. punkty monitoringowe wód podziemnych w obszarze 

AKO nie znalazły się w wykazie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych4. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych 

w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych z dnia 11 października 

2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2148 ze zm.) wykazała dobry stan chemiczny we wszystkich 

JCWPd leżących w obrębie obszaru AKO. Oznacza to, że stężenia substancji 

zanieczyszczających nie przekraczają norm jakości ustalonych dla wód podziemnych 

w przepisach dotyczących ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz że poziom stężenia 

substancji zanieczyszczających nie prowadzi do obniżenia jakości chemicznej lub 

ekologicznej tych części wód, jak również nie powoduje znacznych szkód w ekosystemach 

lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych. Ocenę stanu ilościowego jednolitej 

części wód podziemnych przeprowadza się poprzez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód 

podziemnych jednolitej części wód podziemnych i analizę wyników badań położenia 

zwierciadła wód podziemnych. Dobrym stanem ilościowym jednolitej części wód 

podziemnych jest taki stan, w którym zasoby dostępne do zagospodarowania są wyższe od 

średniego wieloletniego rzeczywistego poboru z ujęć wód podziemnych, a zwierciadło wód 

podziemnych nie podlega zmianom wynikającym z działalności człowieka. Aktualna 

klasyfikacja stanu ilościowego JCWPd w obszarze AKO wykazała dobry stan wszystkich 

części wód podziemnych (JCWPD 61, 71, 80, 81)5. 

 
4 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, poz. 1638 ze zm. 

5 Źródło: https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html. – dostęp: październik 2020. 
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2.2. Diagnoza stanu gospodarki wodnej na poziomie Gmin AKO. 

Diagnoza na poziomie lokalnym objęła analizę zapisów dokumentów strategicznych 

na poziomie miejskim, Gminnym lub Powiatowym oraz badanie przeprowadzone wśród 

przedstawicieli poszczególnych Gmin i Powiatów. Dodatkowo dokonano analizy zagrożenia 

powodziowego na poziomie Gmin na podstawie danych z projektu Informatyczny System 

Ochrony Kraju oraz dokonano klasyfikacji użytkowania gruntów bazując na mapie pokrycia 

terenu Corine Land Cover z 2018 roku. Zastosowanie różnorodnych źródeł danych miało na 

celu jak najlepsze zrozumienie istoty problemów i wyzwań stojących przed Członkami AKO 

oraz pozwoliło na wskazanie możliwych do wspólnej realizacji obszarów działań na rzecz 

dostosowania gospodarki wodnej do zachodzących zmian zarówno naturalnych, społecznych 

jak i ekonomicznych. W ramach analizy dokumentów na poziomie lokalnym badaniu 

poddano części dokumentów dotyczących gospodarki wodnej m.in. Gminnych i Powiatowych 

Programów ochrony środowiska, Planów gospodarki niskoemisyjnej, Planów 

zagospodarowania przestrzennego, Strategii rozwoju Gmin, sprawozdań z wykonania 

Krajowego Programu Ścieków Komunalnych, czy Planu adaptacji do zmian klimatu. 

Struktura analizowanych dokumentów jest różna, większość z nich opiera się na 

diagnozie stanu istniejącego, rekomendacjach zadań do wykonania w określonej perspektywie 

czasowej oraz metodach monitoringu ich realizacji. Na ich podstawie przeprowadzono 

pierwszą identyfikację stanu gospodarki wodnej na terenie objętym opracowaniem. Niestety 

dokumenty nie są dedykowane ściśle zagadnieniom związanym z gospodarką wodną, a ich 

stopień ogólności oraz różna aktualność tylko częściowo umożliwiła definicję 

najważniejszych wyzwań i problemów dotyczących konkretnych Gmin. Dokumenty na 

poziomie lokalnym bardzo rzadko odnoszą się również do działań w skali wykraczającej poza 

konkretną Gminę, co w przypadku działań związanych z programowaniem gospodarki 

wodnej można uznać za niewystarczające. Zaletą tych dokumentów jest ich 

wieloaspektowość, która dotyczy wielu dziedzin pozornie słabo związanych z zarządzaniem 

wodami, a jednocześnie mogącymi w dużym stopniu wpływać na stan wód, jak np. rozwój 

turystyki czy sieci komunikacyjnej. Celem uzupełnienia, w ramach badania ankietowego 

wykonanego podczas prac nad diagnozą stanu obecnego oraz konsultacji z przedstawicielami 

Miast, Gmin i Powiatów zweryfikowano listę najważniejszych wyzwań i problemów dla 

każdej z Gmin AKO. Ich identyfikacja w podziale na poszczególne Gminy ma na celu 

określenie skali przestrzennej poszczególnych problemów. Z kolei identyfikacja skali 

pozwala opracować listę Gmin, przed którymi stoją podobne wyzwania dotyczące szeroko 
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rozumianych problemów sfery gospodarki wodnej. Określenie problemów oraz stopnia ich 

istotności powinno ułatwić zarządzającym dobór najlepszych mechanizmów adaptacyjnych, 

jak również ich hierarchizację na etapie pozyskiwania środków oraz planowania konkretnych 

inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. 

Poniżej przedstawiono sumaryczne podsumowanie analizy obowiązujących 

dokumentów w podziale na poszczególne Gminy AKO wraz ze wzbogaceniem o dane 

społeczno-przestrzenne. Charakterystyki lokalizacyjne wykonane zostały na podstawie 

Państwowego Rejestru Granic, sieć rzeczna i zasięg JCWP na podstawie mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski, zaś pokrycie terenu Gmin na podstawie danych pozyskanych 

z projektu Corine Land Cover 2018. Dane demograficzne zaczerpnięte zostały z Bazy danych 

lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp do wszystkich ww. baz danych 

uzyskany został w październiku 2020 roku. 

 

Gmina Blizanów 

Rysunek 4. Lokalizacja Gminy Blizanów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 
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Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 157,52 km2. 

• Liczba ludności: 9 856 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Żelazków, Miasto Kalisz, 

Gmina Gołuchów. 

• Stopień skanalizowania: 40,7%. 

• JCWP (rzeczne): Bawół do Czarnej Strugi, Parowa Pilska, Dopływ z Piątka Małego, 

Prosna Od Kanału Bernardyńskiego Do Dopływu Z Piątka Małego. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina Gołuchów. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Miasto Kalisz, Gmina Żelazków, Gmina i Miasto 

Stawiszyn. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 5): 

Rysunek 5. Mapa pokrycia terenu Gminy Blizanów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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Tabela 2. Udział form użytkowania terenu w Gminie Blizanów. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 6,5 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 59,0 

Łąki, pastwiska 3,9 

Złożone systemy upraw i działek 2,4 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
2,1 

Lasy iglaste 21,6 

Lasy mieszane 4,1 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Definicja problemów i wyzwań dotyczących bezpośrednio gospodarki wodnej zawarta 

została w Strategii Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2012-2021. Okres obowiązywania 

dokumentu kończy się w przyszłym roku, a jedynym istotnym elementem dla gospodarki 

wodnej zdefiniowanym w dokumencie jest konieczność rozwoju infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż najważniejsze wyzwania stojące przed Gminą 

w zakresie gospodarki wodnej na jej terenie dotyczą przede wszystkim modernizacji dwóch 

stacji uzdatniania wody (złożono wnioski o dofinansowanie) oraz rozbudowy 

dofinansowywanej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina rozbudowuje istniejącą 

bazę turystyczno-rekreacyjną oraz dotuje utrzymanie rowów melioracyjnych. Problemy 

związane z negatywnymi skutkami suszy i powodzi otrzymały najniższy priorytet. Jest to 

związane m.in. z tym, że zagrożenie powodziowe w Gminie występuje na niskim poziomie. 

Zgodnie z Mapami Zagrożenia Powodziowego zachodnie obszary Gminy są zagrożone 

wystąpieniem zjawiska powodzi z prawdopodobieństwem 1% (ryzyko wystąpienia raz na 100 

lat). 
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Gmina Brzeziny 

Rysunek 6. Lokalizacja Gminy Brzeziny. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 127,05 km2. 

• Liczba ludności: 5 814 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Szczytniki, Gmina Sieroszewice, Gmina Godziesze 

Wielkie. 

• Stopień skanalizowania: 29,7%. 

• JCWP (rzeczne): Pokrzywnica, Kiełbaśnica, Żurawka, Łużyca, Prosna od Strugi 

Kraszewickiej do Ołoboku. 

•  Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Szczytniki, Gmina Sieroszewice, Gmina Godziesze Wielkie. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: brak. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 7): 
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Rysunek 7. Mapa pokrycia terenu Gminy Brzeziny. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 3. Udział form użytkowania terenu w Gminie Brzeziny. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 2,6 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 35,6 

Łąki, pastwiska 8,2 

Złożone systemy upraw i działek 3,7 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
4,8 

Lasy iglaste 20,6 

Lasy mieszane 21,6 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 1,8 

Zbiorniki wodne 1,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

W Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 wskazano na 

niewystarczający poziom rozwoju systemu odbioru i oczyszczania ścieków (niski poziom 

skanalizowania), przestarzałe i zdekapitalizowane sieci wodociągowe oraz stację 

uzdatniania wody, jak również brak zasobów dla obsługi ruchu turystycznego. Program 
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Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

odnosi się do problemów związanych ze złym stanem wód powierzchniowych, zagrożeniem 

związanym ze spływami zanieczyszczeń z gleb, na których stosowane są środki ochrony 

roślin obciążające wody powierzchniowe i podziemne oraz niską świadomość ekologiczną 

społeczeństwa. Dokument wskazuje także na występujące na terenie Gminy zagrożenie 

powodziowe. Pozostałe dokumenty, tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny na 

lata 2017-2026, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny oraz Strategia Rozwoju 

Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 sygnalizują konieczność inwestycji w obszarze 

rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

W ramach przeprowadzonej ankiety potwierdzony został zakres wyzwań i problemów 

opisany w dokumentach strategicznych, obejmujący brak pełnego systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, zły stan sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, 

zagrożenie wód zanieczyszczeniami rolniczymi, występowanie obiektów zagrażających 

środowisku wodnemu, zły stan wód powierzchniowych i podziemnych, narażenie na suszę, 

zjawiska powodziowe oraz brak infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Jednocześnie jako 

najbardziej istotne wymieniono zadania związane z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę 

obejmujące budowę nowego ujęcia, rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz 

modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody. Wśród ważnych zadań wymieniono 

konieczność dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz prace utrzymaniowo-konserwacyjne 

na sieci rowów. W ankiecie wskazano również na potrzebę działań w zakresie zwiększania 

świadomości ekologicznej mieszkańców. Obecnie Gmina realizuje zadania w zakresie 

rozbudowy i przebudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach Brzeziny 

(inwestycje na oczyszczalni ścieków) oraz Jagodziniec (rozbudowa sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych). 

Na terenie Gminy zlokalizowane są trzy kompleksy zbiorników wodnych – zespół 

stawów powyżej źródeł Pokrzywnicy, zbiorniki w centrum Gminy ze strefą brzegową 

zagospodarowaną na cele rekreacyjne oraz zespół zbiorników na obszarze leśnym na południe 

od drogi wojewódzkiej nr 449. Wszystkie te zbiorniki stanowią o pojemności retencyjnej 

zlewni, jednocześnie pełniąc funkcje hodowlane, rekreacyjne i krajobrazowe. 

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w ankiecie oraz dokumentami strategicznymi 

problem zagrożenia powodziowego nie znajduje się wśród tematów priorytetowych pomimo 

tego, że Mapy Zagrożenia Powodziowego wskazują na zagrożenie wystąpieniem zjawiska 

powodzi z prawdopodobieństwem 10% (raz na 10 lat) wzdłuż rzeki Pokrzywnicy, 
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w szczególności na jej prawym brzegu. Stopień zagrożenia powodziowego, jak również 

negatywne skutki zjawiska suszy zostaną ograniczone w momencie realizacji budowy 

zbiornika Wielowieś Klasztorna, którego obszar oraz zlewnia bezpośrednia zlokalizowane 

będą m.in. na terenie Gminy Brzeziny (w jej południowo-zachodniej części). Realizacja 

zbiornika przyczyni się do zwiększenia retencyjności zlewni oraz wyrównania przepływu 

w rzekach poniżej zbiornika, co z jednej strony zapewnia możliwość dłuższego okresu 

korzystania z wód na cele gospodarcze nawet w okresach suszy, natomiast niewątpliwie jest 

w pewnym sensie zaburzeniem naturalnej zmienności przepływu w rzekach, na których 

zostanie wybudowany oraz rzekach sąsiadujących. Wymogi ochrony wód zbiornika, 

szczególnie w kwestii transportu substancji biogennych wymagało będzie jeszcze większej 

uwagi w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, jak również ograniczenia 

migracji zanieczyszczeń z obszarów rolnych.  

Budowa zbiornika stwarza jednocześnie szanse na rozwój działalności w jego 

obszarze i strefie buforowej, w tym przede wszystkim wykreowaniu przestrzeni 

dedykowanych aktywnością spędzania czasu wolnego, których deficyt był wskazywany 

w dokumentach strategicznych. 
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Gmina Ceków-Kolonia 

Rysunek 8. Lokalizacja Gminy Ceków-Kolonia. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 88,31 km2. 

• Liczba ludności: 4 746 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Lisków, Gmina Koźminek, Gmina i Miasto Opatówek, 

Gmina Żelazków, Gmina Mycielin. 

• Stopień skanalizowania: 50,2%. 

• JCWP (rzeczne): Powa, Swędrnia od Żabianki do ujścia, Swędrnia do Żabianki, 

Bawół do Czarnej Strugi. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Żelazków, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Opatówek. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Lisków, Gmina Koźminek. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 9): 
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Rysunek 9. Mapa pokrycia terenu Gminy Ceków - Kolonia. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 4. Udział form użytkowania terenu w Gminie Ceków-Kolonia. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 3,3 

Tereny przemysłowe lub handlowe 0,3 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 49,3 

Łąki, pastwiska 12,7 

Złożone systemy upraw i działek 1,6 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
1,9 

Lasy liściaste 0,4 

Lasy iglaste 25,5 

Lasy mieszane 3,1 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 1,6 

Bagna śródlądowe 0,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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Program Rewitalizacji dla Gminy Ceków-Kolonia na lata 2017-2023 wskazuje na zły 

stan wód powierzchniowych, niezadawalającą jakość wód podziemnych oraz niski odsetek 

terenów zielonych w powierzchni Gminy, co będzie się przekładało na ograniczoną 

retencyjność zlewni na terenie Gminy. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ceków-

Kolonia na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 odnosi się m.in. do 

zanieczyszczenia wód podziemnych spływami obszarowymi oraz migracją zanieczyszczeń 

z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, nieszczelnej kanalizacji oraz odcieków ze 

składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. 

Analizując odsetek gruntów ornych w Gminie oraz niski udział terenów zielonych 

należy stwierdzić, że położenie Gminy w obszarze strefy ekstremalnego ryzyka zagrożeniem 

zjawiskami suszy rolniczej w przyszłości może znacząco wpływać na wielkość strat 

finansowych wśród rolników. Wskazuje to na konieczność prowadzenia wszelkich 

możliwych działań zwiększających retencję w obszarze zlewni, pomimo tego, że obszar nie 

jest zagrożony negatywnymi skutkami zjawisk powodziowych, przez co też Mapy Zagrożenia 

Powodziowego nie obejmują swoim zasięgiem terenu Gminy Ceków-Kolonia. 
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Gmina Godziesze Wielkie 

Rysunek 10. Lokalizacja Gminy Godziesze Wielkie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 105,237 km2. 

• Liczba ludności: 9 337 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina i Miasto Opatówek, Gmina Szczytniki, Gmina 

Brzeziny, Gmina Sieroszewice, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Miasto Kalisz. 

• Stopień skanalizowania: 30,5%. 

• JCWP (rzeczne): Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego, 

Pokrzywnica, Kiełbaśnica, Dopływ z Wielowsi Klasztornej. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina i Miasto 

Opatówek, Gmina Sieroszewice, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Miasto Kalisz. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Szczytniki, Gmina Brzeziny, Gmina 

Sieroszewice. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 11): 
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Rysunek 11. Mapa pokrycia terenu Gminy Godziesze Wielkie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 5. Udział form użytkowania terenu w Gminie Godziesze Wielkie. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni  

terenu 

Zabudowa miejska luźna 8,1 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 59,7 

Łąki, pastwiska 7,9 

Złożone systemy upraw i działek 3,6 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
5,9 

Lasy liściaste 0,3 

Lasy iglaste 7,0 

Lasy mieszane 6,7 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Jedynym dokumentem strategicznym na poziomie Gminnym odnoszącym się wprost 

do zasobów wodnych i gospodarki wodnej jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Godziesze Wielkie na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2023. W Programie autorzy 

wskazują na problemy związane ze słabym rozwojem infrastruktury kanalizacyjnej, 
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zagrożeniami dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jak również działania 

związane z budową pojemności retencyjnej na obszarze Gminy. 

Przeprowadzona ankieta w znacznym stopniu zweryfikowała te zapisy. Zakres 

problemów Gminy dotyczy przede wszystkim stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

i obejmuje konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków. Występuje również deficyt 

wody, przy jednoczesnym braku systemu zagospodarowywania i retencjonowania wód 

opadowych. Problem będzie się pogłębiał ze względu na suburbanizację terenów rolnych 

i rosnące zapotrzebowanie na wodę, jak również przez małą wydajność dostępnych ujęć 

wody. Niedobory infrastrukturalne dotyczą nie tylko narzędzi do zarządzania systemem 

gospodarowania wodami, ale również sprzętu ratowniczego na wypadek występowania 

zjawisk ekstremalnych – powodzi. Pod względem jakościowym wody na terenie Gminy 

narażone są na skażenie zarówno od strony ścieków pochodzenia komunalnego oraz 

zanieczyszczeń rolniczych. Interwencji wymaga również stan techniczny rowów 

melioracyjnych. Jednocześnie Gmina prowadzi działania na rzecz poprawy sytuacji m.in. 

w ramach realizacji programu zwiększania retencji wód opadowych, czy aplikacji o środki 

zewnętrze na rzecz modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. 

Mapy Zagrożenia Powodziowego wskazują na zagrożenie wystąpieniem zjawiska 

powodzi z prawdopodobieństwem 10% (raz na 10 lat) wzdłuż rzeki Pokrzywnicy oraz 

Prosny. W przypadku wystąpienia wody 100-letniej zagrożone są obszary zabudowane 

w miejscowościach Zadowice, Wola Droszewska, Stara Kakawa. Sytuacja ta powinna 

w znaczny sposób ulec poprawie po realizacji m.in. na terenie Gminy zbiornika Wielowieś 

Klasztorna, w południowej jej części. Celem zbiornika jest ograniczenie nie tylko wpływu 

negatywnych zjawisk powodziowych na tereny Gmin położonych poniżej, ale również 

zwiększenie odporności na zjawiska suszy. Jednocześnie prawidłowe utrzymanie jakości wód 

zbiornika wymagało będzie uporządkowania gospodarki ściekowej, szczególnie w jego 

zlewni bezpośredniej. 
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Gmina Gołuchów 

Rysunek 12. Lokalizacja Gminy Gołuchów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Pleszewski. 

• Powierzchnia: 135,88 km2. 

• Liczba ludności: 10 765 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Blizanów, Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe 

Skalmierzyce, Gmina Ostrów Wielkopolski. 

• Stopień skanalizowania: 54,5%. 

• JCWP (rzeczne): Ner, Dopływ Spod Bielaw, Giszka, Trzemna (Ciemna), Prosna od 

Kanału Bernardyńskiego do dopływu z Piątka Małego, Kanał Bernardyński. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina Blizanów. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Blizanów, Miasto Kalisz, Gmina i Miasto 

Nowe Skalmierzyce, Gmina Ostrów Wielkopolski. 
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• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 13): 

Rysunek 13. Mapa pokrycia terenu Gminy Gołuchów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

 

Tabela 6. Udział form użytkowania terenu w Gminie Gołuchów. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 4,2 

Tereny zielone <0,1 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 78,6 

Łąki, pastwiska 3,7 

Złożone systemy upraw i działek 2,1 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
0,0 

Lasy liściaste 1,4 

Lasy iglaste 2,7 

Lasy mieszane 6,7 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,2 

Zbiorniki wodne 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2021 wskazano na niezadowalający stan jakościowy wód 

powierzchniowych, częściowe skanalizowanie Gminy, zagrożenie zanieczyszczeniem wód 

podziemnych oraz występowanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gołuchów podobnie jak POŚ odnosi się do 

niewystarczającego wyposażenia terenu Gminy w sieć kanalizacyjną oraz zagrożenie 

związane z gromadzeniem odpadów płynnych w zbiornikach bezodpływowych. Aktualna 

Strategia Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025 poza uwzględnionymi w ww. 

dokumentach problemach gospodarki wodno-ściekowej, podkreśla się niski stopień lesistości 

terenu Gminy, co także będzie się przekładało na jakość wód oraz wielkość retencji. 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Gminie Gołuchów częściowo potwierdziły 

ustalenia podjęte na podstawie analizy dokumentów strategicznych, w tym konieczność 

uzupełnienia systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, zły stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, czy narażenie terenu Gminy na negatywne skutki susz 

oraz powodzi. Jako istotny problem podkreślono kwestie zagospodarowania wód opadowych 

oraz w nieco niższym stopniu, powiązane z tym zagadnieniem przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom suszy i powodzi, poprawę sytuacji w zakresie jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz działania w zakresie poprawy stanu technicznego koryt rzecznych 

i rowów melioracyjnych. Zwrócono również uwagę na problem związany ze znacznym 

przyrostem ilość studni głębinowych na terenie Gminy. W Gminie realizowane są zadania 

w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym w ramach współpracy 

z Miastem Kalisz. Na obszarze Gminy zlokalizowane jest Jezioro Gołuchowskie oraz zespół 

mniejszych zbiorników w rejonie muzeum Zamek w Gołuchowie. Wszystkie te obiekty 

stanowią dobrą podstawę do kształtowania retencji w obrębie zlewni, a lokalizacja 

w centralnej części Gminy umożliwia ich rekreacyjne wykorzystanie. Poza licznymi walorami 

charakterystyka zbiorników wymaga szczególnej dbałości o ich zabezpieczenie przed 

migracją zanieczyszczeń mogących znacząco obniżyć walory funkcjonalne i estetyczne 

obiektów. 

Mapy Zagrożenia Powodziowego dla terenu Gminy wskazują na zagrożenie 

wystąpieniem zjawiska powodzi z prawdopodobieństwem 10% (raz na 10 lat) wzdłuż rzeki 

Prosny. W przypadku wystąpienia wody 10-letniej zagrożone są obszary zabudowane 

w miejscowościach Kościelna Wieś i Popówek.  
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Miasto Kalisz 

Rysunek 14. Lokalizacja Miasta Kalisza. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Miasto na prawach Powiatu. 

• Powierzchnia: 69,42 km2. 

• Liczba ludności: 99 761 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Gołuchów, Gmina Żelazków, Gmina i Miasto 

Opatówek, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina 

Blizanów. 

• Stopień skanalizowania: 95,6%. 

• JCWP (rzeczne): Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego, Piwonia, 

Krępica, Kanał Bernardyński, Swędrnia od Żabianki do ujścia, Trojanówka od 

Pokrzywnicy do ujścia, Lipówka. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Gołuchów, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Blizanów. 
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• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Żelazków, Gmina i Miasto Opatówek, 

Gmina Godziesze Wielkie, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 15):  

Rysunek 15. Mapa pokrycia terenu Miasta Kalisza. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 7. Udział form użytkowania terenu w mieście Kaliszu. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska zwarta 1,5 

Zabudowa miejska luźna 31,1 

Tereny przemysłowe lub handlowe 8,4 

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową 

i kolejową 
0,5 

Tereny zielone 1,0 

Tereny sportowe i wypoczynkowe 1,5 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 45,3 

Łąki, pastwiska 5,1 

Złożone systemy upraw i działek 1,1 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
0,5 

Lasy liściaste 0,5 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 39 

Lasy iglaste 3,1 

Lasy mieszane 0,3 

Zbiorniki wodne <0,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018 

 Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach Powiatu na lata 

2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 wśród najważniejszych problemów 

w zakresie gospodarki wodami wymienia niezadawalający stan jakościowy wód 

powierzchniowych oraz zagrożenie powodziowe Miasta Kalisza. Jako środek zaradczy 

i zadanie do wykonania wskazuje się konieczność budowy brakujących odcinków wałów 

przeciwpowodziowych wzdłuż głównych rzek oraz budowę zbiorników retencyjnych 

i polderów. Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 jako problem w zakresie 

gospodarki wodnej definiuje zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030 to jeden 

z najważniejszych dokumentów dotyczący w wielu aspektach gospodarki wodnej i jej 

powiązań ze zmianami klimatu. W Planie opisano m.in. stan infrastruktury wodociągowej, 

który jest mocno zróżnicowany, co zwiększa ryzyko awarii podczas ekstremalnych zjawisk 

temperaturowych, częściowo ogólnospławny charakter sieci, niosący ryzyko dysfunkcji 

podczas intensywnych opadów. Wskazano również, że w przypadku podniesienia poziomu 

wód w ciekach występuje zjawisko cofki, powodujące lokalne podtopienia. Bezpośrednio ze 

zmianami klimatu powiązane jest zagrożenie powodziowe od strony rzek, jak również 

zjawisko tzw. powodzi miejskich. Kolejnym zagrożeniem związanym z gospodarką wodną na 

terenie Miasta Kalisza, które zostało opisane w Planie są fale upałów w połączeniu 

z okresami bezopadowymi prowadzące do zjawiska suszy hydrologicznej. Wystąpienie suszy 

może prowadzić do niedoborów wody dla mieszkańców i gospodarki. 

W odróżnieniu od Gmin ościennych Kalisz ma rozbudowany i praktycznie ukończony 

system dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie 

z odpowiedziami przekazanymi w ankiecie problemem w zakresie dostarczania wody stanowi 

zwiększający się deficyt zasobów wodnych oraz narażenie wód podziemnych na 

zanieczyszczenie. Wyzwaniem w obszarze systemu kanalizacji sanitarnej jest modernizacja 

i zabezpieczenie na wypadek powodzi, głównej przepompowni ścieków w mieście Kaliszu. 

Obecnie największy problem stanowi budowa sprawnego i efektywnego systemu 

gospodarowania wodami opadowymi odpowiadającego na zachodzące zmiany klimatu. 

Zakres wyzwań oraz realizowanych i planowanych prac obejmuje rozbudowę systemu 
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gromadzenia wód poprzez zwiększanie retencji w zbiornikach wodnych, budowę progów 

wodnych, modernizację i rozbudowę sieci rowów i kanałów, jak również inwestycje w system 

kanalizacji deszczowej. Elementy systemu retencyjnego wód opadowych powinny stanowić 

istniejące na obszarach parkowych niewielkie zbiorniki wodne (np. Zośka, Trójka). Ich 

lokalizacja w obrębie obszaru zurbanizowanego predysponuje je do świadczenia co najmniej 

kilku funkcji, w tym rekreacyjnej, krajobrazowej i retencyjnej. Podobnie jak w przypadku 

innych zbiorników, możliwość ich wykorzystania oraz zachowania walorów wymagało 

będzie odpowiedniego utrzymania i ograniczania migracji zanieczyszczeń do wód stojących. 

Mapy Zagrożenia Powodziowego dla terenu Miasta Kalisza wskazują na największe 

zagrożenie wystąpienia zjawiska powodzi na prawym brzegu rzeki Prosny powyżej centrum 

Miasta. W przypadku wystąpienia wody 10-letniej zagrożone są obszary zabudowane 

w dzielnicy Rajsków. W przypadku wystąpienia wody stuletniej zagrożenie dotyczy już 

bezpośrednio Śródmieścia. Ograniczenie ryzyka powodziowego, jak również ustabilizowanie 

przepływu w rzekach nastąpi po budowie zbiornika Wielowieś Klasztorna. Inwestycja 

ograniczy ryzyko potencjalnych strat wywołanych falą wezbraniową oraz koniecznością 

ograniczenia korzystania z wód. Nie należy natomiast zakładać, że inwestycja będzie miała 

znaczący wpływ na ograniczenie tzw. „powodzi błyskawicznych” spowodowanych opadami 

o bardzo wysokiej intensywności. 
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Gmina Koźminek 

Rysunek 16. Lokalizacja Gminy Koźminek. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 88,4 km2. 

• Liczba ludności: 7 586 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Lisków, Gmina Szczytniki, Miasto i Gmina Opatówek, 

Gmina Ceków-Kolonia. 

• Stopień skanalizowania: 32,7%. 

• JCWP (rzeczne): Swędrnia do Żabianki, Swędrnia od Żabianki do ujścia. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Szczytniki, Gmina i Miasto Opatówek, Gmina Ceków-Kolonia. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Lisków, Gmina Szczytniki. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 17):  
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Rysunek 17. Mapa pokrycia terenu Gminy Koźminek. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 8. Udział form użytkowania terenu w Gminie Koźminek. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 5,3 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 63,7 

Sady i plantacje 1,7 

Łąki, pastwiska 5,2 

Złożone systemy upraw i działek 8,5 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
3,7 

Lasy iglaste 2,7 

Lasy mieszane 6,9 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 1,5 

Zbiorniki wodne 0,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017–2020 

z perspektywą do 2024 r., w diagnozie stanu autorzy dokumentu jako najważniejsze problemy 

związane z zasobami wodnymi wymieniają m.in. zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
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i podziemnych, wzrastające zagrożenie wystąpienia zjawiska powodzi i suszy, w tym 

występowanie tzw. „powodzi błyskawicznych” oraz problem z zagospodarowaniem 

osadów ściekowych. 

Zdefiniowane na podstawie analizy dokumentów strategicznych problemy Gminy 

Koźminek zostały potwierdzone w przeprowadzonej ankiecie, tj. brak pełnego systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zagospodarowania osadów 

ściekowych wpływających na zły stan wód powierzchniowych i podziemnych. Gmina jest 

narażona na suszę i zjawiska powodziowe, w tym tzw. „powodzie błyskawiczne” wywołane 

ulewnymi deszczami. Dodatkowo, wskazano potrzebę w zakresie rozbudowy sieci 

wodociągowej, w tym wykonanie odwiertu awaryjnego studni głębinowej w miejscowości 

Dębsko, w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. 

Gmina realizuje, a w części już zrealizowała w ostatnich latach inwestycje w zakresie 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, jak również rozbudowała system 

oczyszczania ścieków oparty na przydomowych oczyszczalniach ścieków. Uporządkowanie 

systemu gospodarki ściekowej i zabezpieczenie przed migracją substancji biogennych jest 

szczególnie istotne ze względu na konieczność ochrony obszaru Natura 2000 – Dolina 

Swędrni oraz zbiornika Murowaniec na tejże rzece. Obszary plaż oraz infrastruktury 

rekreacyjnej, jak również praktyki wędkarskie powinny podlegać szczególnej trosce 

w aspekcie przeciwdziałania zanieczyszczeniu zbiornika oraz utrzymania potencjału do 

świadczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych. 

Mapy Zagrożenia Powodziowego dla terenu Gminy wskazują na zagrożenie 

wystąpieniem zjawiska powodzi w dolinie rzeki Swędrnia. Zarówno wystąpienie wody 

10 - letniej jak i 100 - letniej nie powinno bezpośrednio zagrażać obszarom zabudowanym, 

natomiast mogą powodować zniszczenia w infrastrukturze np. drogowej. Jednocześnie 

zakwalifikowanie obszaru doliny do sieci Natura 2000 powinno ograniczać inwestycje mające 

na celu zachodzenie naturalnych zjawisk, w tym okresowych wezbrań i wystąpień wody 

z brzegów.  
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Gmina Lisków 

Rysunek 18. Lokalizacja Gminy Lisków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 77,93 km2. 

• Liczba ludności: 5 329 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Koźminek. 

• Stopień skanalizowania: 28,4%. 

• JCWP (rzeczne): Swędrnia od Żabianki do ujścia, Swędrnia do Żabianki. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Koźminek, Gmina Ceków-Kolonia. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: brak. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 19):  
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Rysunek 19. Mapa pokrycia terenu Gminy Lisków.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 9. Udział form użytkowania terenu w Gminie Lisków. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 4,4 

Miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,5 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 62,0 

Łąki, pastwiska 11,3 

Złożone systemy upraw i działek 4,5 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
8,2 

Lasy liściaste 1,8 

Lasy iglaste 4,1 

Lasy mieszane 1,3 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 1,5 

Bagna śródlądowe 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 46 

W Programie Rewitalizacji dla Gminy Lisków na lata 2017-2023, podobnie jak 

w przypadku większości Gmin AKO wskazano na zły stan jakościowy wód 

powierzchniowych i podziemnych spowodowany m.in. niskim procentem skanalizowania 

obszaru Gmin na przeciętny stan infrastruktury wodociągowej oraz słabe wyposażenie 

w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, której ewentualny rozwój może zwiększyć wpływ na 

jakość środowiska wodnego. Należy jednak nadmienić iż Program ten obejmuje obszary 

zdegradowane, zatem nie całość obszaru Gminy. Baza sportowo-rekreacyjna w dużym 

stopniu występuje w powiązaniu z obiektami szkolnymi, co np. w samym Liskowie 

charakteryzuje się posiadaniem Hali Widowiskowo – Sportowej, kompleksu Orlik, boiska TS 

Liskowiak, obiektów Zespołu Szkół. Analiza sfery gospodarki wodnej wykonana na 

podstawie Programu w znacznej części pokryła się z informacjami przekazanymi w ankiecie. 

W ostatnich latach rozbudowany został system odprowadzania ścieków komunalnych oparty 

zarówno na rozbudowie sieci, jak również kilkuset oczyszczalniach przydomowych. 

Jednocześnie kontynuowane są działania inwestycyjne i organizacyjne przy rozbudowie 

systemu oraz pozyskiwaniu środków na nowe inwestycje. W ramach infrastruktury 

wodociągowej zidentyfikowano konieczność budowy drugiej studni w SUW w Strzałkowie. 

W ramach odpowiedzi udzielonych w ankiecie podkreślono mały udział wód 

powierzchniowych w powierzchni Gminy oraz trudności w pozyskiwaniu środków na 

utrzymanie sieci rowów melioracyjnych. 

 Bardzo duży odsetek gruntów zagospodarowany jest pod grunty orne, co czyni obszar 

Gminy szczególnie wrażliwy na negatywne skutki suszy, zwłaszcza suszy rolniczej. Obszar 

Gminy Lisków nie jest natomiast narażony na występowanie zjawisk powodziowych. 
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Gmina Mycielin 

Rysunek 20. Lokalizacja Gminy Mycielin. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 111 km2. 

• Liczba ludności: 4 929 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Żelazków, Gmina i Miasto 

Stawiszyn. 

• Stopień skanalizowania: 13,1%. 

• JCWP (rzeczne): Bawół do Czarnej Strugi, Powa. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Żelazków, Gmina i Miasto Stawiszyn. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Ceków-Kolonia. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 21):  
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Rysunek 21. Mapa pokrycia terenu Gminy Mycielin. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

 

Tabela 10. Udział form użytkowania terenu w Gminie Mycielin. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 2,3 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 44,0 

Łąki, pastwiska 10,0 

Złożone systemy upraw i działek 1,8 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
3,0 

Lasy liściaste 0,3 

Lasy iglaste 31,9 

Lasy mieszane 6,3 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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W dokumencie strategicznym Gminy, tj. Strategii Rozwoju Gminy Mycielin na lata 

2014-2020, w zakresie aspektów środowiskowych wymagających interwencji wymieniono 

uzupełnienie infrastruktury kanalizacyjnej, przeciwdziałanie degradacji rowów 

melioracyjnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Wyzwania stojące przed Gminą opisane w Strategii, zgodnie z odpowiedziami 

udzielonymi w ankiecie, w dalszym ciągu są aktualne. Wśród najważniejszych priorytetów 

wymienione zostały potrzeby związane z rozbudową systemów wodociągowych 

i kanalizacyjnych, jak również przeciwdziałaniu negatywnym skutkom suszy. Jest to 

szczególnie ważne wyzwanie w aspekcie prowadzonej działalności rolniczej, na znacznym 

odsetku gruntów Gminy Mycielin. 

Duże znaczenie dla Gminy ma również poprawa stanu technicznego rowów i cieków 

oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. W chwili obecnej realizowane są 

inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji dwóch SUW. 

Na terenie Gminy nie stwierdzono zagrożenia powodziowego.  
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Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 

Rysunek 22. Lokalizacja Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina miejsko-wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 124,99 km2. 

• Liczba ludności: 15 563 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Gołuchów, Miasto 

Kalisz, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Sieroszewice. 

• Stopień skanalizowania: 58,1%. 

• JCWP (rzeczne): Trzemna (Ciemna), Ciemna (A), Krępica, Lipówka, Prosna od 

Ołoboku do Ujścia Kanału Bernardyńskiego. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Gołuchów, Miasto Kalisz, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Sieroszewice. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Sieroszewice, 

Gmina Ostrów Wielkopolski. 
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• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 23):  

Rysunek 23. Mapa pokrycia terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 11. Udział form użytkowania terenu w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 6,8 

Tereny przemysłowe lub handlowe 0,7 

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową 

i kolejową 
0,3 

Tereny sportowe i wypoczynkowe 0,2 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 84,1 

Łąki, pastwiska 2,9 

Złożone systemy upraw i działek 2,1 

Lasy liściaste 0,8 

Lasy iglaste 0,7 

Lasy mieszane 1,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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Zarówno w gminnych dokumentach strategicznych jak i uzyskanych odpowiedziach 

w ramach ankiety, główne problemy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotyczą zagadnień 

związanych z koniecznością uzupełnienia systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, a przede wszystkim modernizacji infrastruktury wodociągowej. Jako 

bardzo istotne wskazane zostały problemy związane ze złym stanem technicznym cieków 

i rowów melioracyjnych, a także niedobory w infrastrukturze rekreacyjno-turystycznej, której 

rozwój może oddziaływać na stan wód. 

Teren Gminy w 85% powierzchni to grunty orne. Taki stan rzeczy nakazuje zwrócić 

szczególną uwagę na przeciwdziałanie skutkom suszy i ograniczanie ryzyka wystąpienia 

suszy rolniczej i hydrologicznej. Działania tego typu mogą być prowadzone m.in. poprzez 

inwestycje w uporządkowanie i pełne wykorzystanie sieci rowów i cieków. Lokalizacja 

terenu Gminy poniżej planowanej inwestycji – budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna 

powinna w pewnym zakresie zwiększyć szanse na ograniczenie negatywnych skutków suszy, 

a jednocześnie zapewnić funkcje rekreacyjną i turystyczną, odciążając Gminę i Miasto Nowe 

Skalmierzyce w tym zakresie. 

Gmina realizuje zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz 

zamierza wystąpić o wsparcie w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej. Zagrożenie 

powodziowe najczęściej występuje tutaj w okresie zimowo-wiosennym na skutek spływu wód 

roztopowych, co jest spowodowane gwałtownym topnieniem śniegu i lodu oraz w okresie 

Letnico spowodowane jest intensywnymi bądź długotrwałymi opadami deszczu. 
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Gmina i Miasto Odolanów 

Rysunek 24. Lokalizacja Gminy i Miasta Odolanów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina miejsko-wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 136,09 km2. 

• Liczba ludności: 14 655 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina 

Sośnie.  

• Stopień skanalizowania: 43,4%. 

• JCWP (rzeczne): Kuroch, Barycz od Źródła do Dąbrówki, Dąbrówka, Barycz od 

Dąbrówki do Sąsiecznicy, Złotnica. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina Sośnie. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, 

Gmina Sośnie. 
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• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 25):  

Rysunek 25. Mapa pokrycia terenu Gminy i Miasta Odolanów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 12. Udział form użytkowania terenu w Gminie i Mieście Odolanów. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu  

Zabudowa miejska luźna 6,4 

Tereny przemysłowe lub handlowe 0,3 

Miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,5 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 38,3 

Łąki, pastwiska 30,2 

Złożone systemy upraw i działek 1,0 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
0,8 

Lasy liściaste 1,3 

Lasy iglaste 16,7 

Lasy mieszane 4,5 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian <0,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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W Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Odolanów na lata 2012-2025 podkreślono 

potrzebę rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę 

bazy oferty turystyczno-wypoczynkowej. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

i Miasta Odolanów na lata 2017-2022 poza niską świadomością ekologiczną mieszkańców, 

zwraca uwagę na zły stan zbiorników wodnych i konieczność ich rekultywacji, głównie 

stawów w centrum Nabyszyc. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odolanowskiego 

Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach na lata 2018-2021 opisuje 

konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnych, jak również potrzebę modernizacji 

oczyszczalni ścieków. 

Informacjami zawartymi w ankiecie potwierdzono problemy i wyzwania 

zidentyfikowane na podstawie analizy dokumentów strategicznych. Do najważniejszych 

wyzwań w najbliższych latach w zakresie gospodarowania wodami należy sfinalizowanie 

procesu wyposażenia Gminy w system odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, w tym modernizacja oczyszczalni ścieków. Istotnymi z punktu widzenia 

Gminy wyzwaniami są również: modernizacja sieci wodociągowej, gospodarowanie wodami 

opadowymi, poprawa stanu technicznego koryt rzecznych, cieków, rowów melioracyjnych, 

poprawa stanu wód powierzchniowych, w tym zbiorników wodnych, mogących stanowić 

istotne wsparcie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom suszy. 

Mapy Zagrożenia Powodziowego wskazują na bardzo duże zagrożenie wystąpienia 

powodzi powyżej i poniżej centrum Gminy i Miasta Odolanów wzdłuż doliny Baryczy. 

Wystąpienie wody 10-letniej może spowodować zalanie terenu na szerokości przekraczającej 

1 km. 
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Gmina i Miasto Opatówek 

Rysunek 26. Lokalizacja Gminy i Miasta Opatówek. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina miejsko-wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 104 km2. 

• Liczba ludności: 10 728 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Koźminek, Gmina Szczytniki, Gmina Godziesze 

Wielkie, Miasto Kalisz, Gmina Żelazków, Gmina Ceków-Kolonia. 

• Stopień skanalizowania: 38,0%. 

• JCWP (rzeczne): Trojanówka do Pokrzywnicy, Pokrzywnica, Trojanówka od 

Pokrzywnicy do ujścia, Swędrnia od Żabianki do ujścia. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Miasto Kalisz, 

Gmina Żelazków. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Koźminek, Gmina Szczytniki, Gmina 

Godziesze Wielkie, Gmina Żelazków, Gmina Ceków-Kolonia. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 27):  
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Rysunek 27. Mapa pokrycia terenu Gminy i Miasta Opatówek. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 13. Udział form użytkowania terenu w Gminie i Mieście Opatówek. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 9,6 

Tereny sportowe i wypoczynkowe 0,5 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 65,3 

Sady i plantacje 1,0 

Łąki, pastwiska 6,0 

Złożone systemy upraw i działek 4,7 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
3,0 

Lasy iglaste 2,5 

Lasy mieszane 4,4 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 1,5 

Zbiorniki wodne 1,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 58 

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Opatówek na lata 2016-2025 zwrócono uwagę 

na zły stan jakościowy wód oraz innych elementów przyrodniczych, występowanie 

dzikich wysypisk śmieci stanowiących zagrożenie m.in. dla wód powierzchniowych 

i podziemnych, wycinanie lasów skutkujące zmniejszaniem wielkości retencji na 

obszarze Gminy. W dokumencie podkreślono również brak ukończonego systemu 

odprowadzania ścieków oraz niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 Przygotowane w ramach badania ankietowego odpowiedzi uszczegółowiły zapisy 

dokumentów strategicznych. Podkreślona została potrzeba dalszej rozbudowy systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, realizowana sukcesywnie zarówno 

w obrębie aglomeracji jak i poza nią poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Potwierdzony został niezadowalający stan wód powierzchniowych oraz konieczność 

prowadzenia wszelkich działań zwiększających retencję w celu zapobiegania negatywnym 

skutkom suszy. Wskazano również na zagrożenia związane z niską świadomością 

ekologiczną mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności rolniczej. Brak wiedzy 

ekologicznej rolników skutkuje zwiększoną emisją zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych i podziemnych. Nie potwierdzono natomiast problemów związanych 

z pogarszającym się stanem lasów, ich nadmierną eksploatacją, a także występowaniem 

problemu z dzikimi składowiskami odpadów. 

 Ważnym elementem budowy pojemności retencyjnej jest zbiornik Szałe na rzece 

Trojanówka przy granicy z Kaliszem. Zbiornik zajmuje niecałe 1,5% powierzchni Gminy, co 

powoduje, że posiada potencjał do świadczenia usług ekosystemowych zarówno w zakresie 

retencji, jak również może być wspaniałym miejscem do spędzania czasu wolnego. Zbiornik 

ten wymaga nakładu środków finansowych w celu jego modernizacji i zwiększenia jego 

atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej. 

Mapy Zagrożenia Powodziowego dla terenu Gminy wskazują na zagrożenie 

wystąpienia powodzi powyżej centrum Gminy Opatówek (powyżej zbiorników wodnych) 

wzdłuż doliny Trojanówki. Zalanie terenów w dolinie prognozowane jest już w przypadkach 

wystąpienia wody 10 - letniej, co potwierdza zasadność prowadzenia działań w zakresie 

zwiększania retencji w zlewni. 
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Miasto Ostrów Wielkopolski 

Rysunek 28. Lokalizacja Miasta Ostrów Wielkopolski. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina miejska, siedziba Powiatu Ostrowskiego. 

• Powierzchnia: 41,90 km2.  

• Liczba ludności: 69 172 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice. 

• Stopień skanalizowania: 94%. 

• JCWP (rzeczne): Ołobok do Niedźwiady, Barycz od Źródła do Dąbrówki. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina Ostrów 

Wielkopolski. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto 

Raszków. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 29): 
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 Rysunek 29. Mapa pokrycia terenu Miasta Ostrów Wielkopolski. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 14. Udział form użytkowania terenu w mieście Ostrów Wielkopolski. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska zwarta 1,4 

Zabudowa miejska luźna 43,5 

Tereny przemysłowe lub handlowe 10,2 

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową i kolejową 1,1 

Tereny zielone 0,6 

Tereny sportowe i wypoczynkowe 3,4 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 17,6 

Łąki, pastwiska 3,8 

Złożone systemy upraw i działek 5,2 

Miejsca eksploatacji odkrywkowej 1,1 

Lasy liściaste 1,5 

Lasy iglaste 2,9 

Lasy mieszane 7,0 

Zbiorniki wodne 0,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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 Wiele dokumentów zarówno strategicznych, jak i innych dotyczących Miasta Ostrów 

Wielkopolski zawiera analizę stanu środowiska, nie posiada jednak szczegółowych danych 

o gospodarowaniu zasobami wodnymi. Dostępne opracowania są wieloletnimi planami na 

dłuższy okres czasu, dlatego zawarte w nich dane wymagały zweryfikowania. Analiza stanu 

obecnego gospodarki wodnej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego została oparta na 

wynikach przeprowadzonej ankiety oraz analizie własne autorów opracowania. 

Z informacji pozyskanych z Urzędu Miasta Ostrów Wielkopolski wynika, że podobnie 

jak w przypadku Miasta Kalisz inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnych 

i wodociągowych związane są z modernizacją i zwiększaniem jakości świadczonych 

usług, a w mniejszym stopniu rozbudowy sieci na nowe obszary. Rozbudowy wymaga 

system odbioru i zagospodarowania wód opadowych. Spółka WODKAN S.A. realizuje 

szeroki zakres działań przy wsparciu ze środków zewnętrznych dotyczących modernizacji 

instalacji technologicznych budynku SUW oraz wdrożenia inteligentnego systemu 

zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Zagrożenie powodziowe Miasta wynika nie 

tylko z występowania deszczy nawalnych, ale również wylaniem wód rzeki Ołobok. Zgodnie 

z Mapami Zagrożenia Powodziowego do najbardziej zagrożonych obszarów należą północne 

części Miasta – Szczygliczka, Wenecja oraz rejon węzła drogowego Ostrów Wielkopolski 

Wschód w dolinie rzeki Ołobok. Obszary te posiadają pewien rezerwuar retencyjny w postaci 

zbiorników wodnych wykorzystywanych też na cele rekreacyjne. Zbiornik Piaski-

Szczygliczka o pojemności 740 tys. m3, ze względu na położenie w obszarze 

zurbanizowanym jest zbiornikiem multifunkcjonalnym, a więc pełniącym funkcję retencyjną, 

rekreacyjno-wypoczynkową oraz historyczną. Jest także miejscem biologicznej 

różnorodności, dzięki występowaniu na jego terenie wielu gatunków roślin i zwierząt. 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 62 

Gmina Ostrów Wielkopolski 

Rysunek 30. Lokalizacja Gminy Ostrów Wielkopolski. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 207,90 km2.  

• Liczba ludności: 19 113 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe 

Skalmierzyce, Gmina Sieroszewice, Gmina Przygodzice, Gmina i Miasto Odolanów, 

Gmina i Miasto Raszków. 

• Stopień skanalizowania: 25%. 

• JCWP (rzeczne): Trzemna (Ciemna), Ołobok do Niedźwiady, Ołobok od Niedźwiady 

do ujścia, Barycz od Źródła do Dąbrówki, Gniła Barycz, Kuroch. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Miasto Ostrów 

Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Sieroszewice, Gmina 

Przygodzice, Gmina i Miasto Odolanów. 
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• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto 

Raszków. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 31):  

Rysunek 31. Mapa pokrycia terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 15. Udział form użytkowania terenu w Gminie Ostrów Wielkopolski. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 6,4 

Tereny przemysłowe lub handlowe <0,1 

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową 

i kolejową 
0,3 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 57,6 

Łąki, pastwiska 5,1 

Złożone systemy upraw i działek 1,8 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
0,8 

Lasy liściaste 9,8 

Lasy iglaste 10,9 

Lasy mieszane 7,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski najważniejszym 

problem w zakresie gospodarki wodnej jest zagrożenie podtopieniami w okresie roztopów 

oraz po długotrwałych i nawalnych deszczach. Wyzwania dla Gminy w obszarze gospodarki 

wodno-ściekowej definiuje również Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów 

Wielkopolski, który wskazuje, iż Gmina nie posiada kompletnego systemu odprowadzania 

ścieków. Istotnym elementem systemu oczyszczania ścieków jest sieć kilkuset 

przydomowych oczyszczalni ścieków, których funkcjonowanie powinno być we właściwy 

sposób monitorowane i ewidencjonowane. 

Z informacji pozyskanych z Urzędu Gminy w ankiecie wynika, że najważniejszymi 

celami są: rozbudowa sieci kanalizacyjnej, promowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, ścisła kontrola wywozu nieczystości, ochrona zasobów wody – retencja, edukacja 

mieszkańców. Na szczególną uwagę zwraca również fakt znacznego udziału terenów rolnych 

w powierzchni Gminy, co przy braku odpowiedniego systemu infrastruktury i zarządzania 

wielkością retencji może powodować skutki opisane w dokumentach strategicznych – 

podtapianie terenów oraz wymywanie zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. 

Zagrożeniem również dla działalności gospodarczej jest położenie Gminy w strefie 

ekstremalnego zagrożenia negatywnymi skutkami suszy dla sektora rolniczego. Mniejsze 

znaczenie dla obszaru Gminy będą miały powodzie rzeczne. 
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Gmina Przygodzice 

Rysunek 32. Lokalizacja Gminy Przygodzice. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 163,39 km2. 

• Liczba ludności: 12 123 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, 

Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina i Miasto Odolanów. 

• Stopień skanalizowania: 39,3%. 

• JCWP (rzeczne): Barycz od Źródła do Dąbrówki, Dąbrówka, Złotnica. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina i Miasto 

Odolanów. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów 

Wielkopolski, Gmina Sieroszewice. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 33):  
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Rysunek 33. Mapa pokrycia terenu Gminy Przygodzice. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 16. Udział form użytkowania terenu w Gminie Przygodzice. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 4,4 

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową 

i kolejową 
0,2 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 24,3 

Łąki, pastwiska 16,0 

Złożone systemy upraw i działek 1,0 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
1,1 

Lasy liściaste 0,4 

Lasy iglaste 41,2 

Lasy mieszane 6,2 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,9 

Zbiorniki wodne 4,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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W Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 jako główny problem 

gospodarki wodnej wskazano niewystarczający stopień rozwoju infrastruktury 

kanalizacyjnej. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przygodzice na lata 2018-2021 

z uwzględnieniem lat 2022-2025 identyfikuje cały zestaw problemów pośrednio lub 

bezpośrednio związanych z gospodarką wodną, w tym duże zużycie wody na potrzeby 

rolnictwa, zły stan jakości wód powierzchniowych oraz liczne punktowe źródła 

zanieczyszczeń wód podziemnych. Ponadto wskazano potencjalne źródła zanieczyszczeń 

w postaci nielegalnego odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu lub do rowów 

melioracyjnych, stosowanie intensywnej hodowli zwierząt na terenie Gminy, 

zanieczyszczenia obszarowe z rolnictwa. Jako źródło zanieczyszczeń podawany jest brak 

ukończonej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. 

Udzielone w formie ankiety odpowiedzi przez Gminę Przygodzice znacząco 

uszczegółowiły ocenę dokonaną na podstawie dokumentów strategicznych. W zakresie 

systemu zaopatrzenia w wodę konieczne jest rozbudowanie systemu o studnie zapasowe oraz 

przepompownie zapewniające stały dostęp do wody, zwłaszcza w okresach suszy. 

W przypadku systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków największe zapotrzebowanie 

wynika z konieczności modernizacji systemu przepompowni oraz rozbudowy sieci na nowe 

obszary Gminy. Mieszkańcy w znacznym stopniu odczuwają negatywne skutki zarówno 

suszy, powodującej straty w uprawach rolnych oraz powodzi generowanej zarówno przez 

wody Baryczy, jak i tzw. „powodzie błyskawiczne”. Problem z niską odpornością na te 

zjawiska powiązany jest bezpośrednio z niezadowalającym stanem rowów melioracyjnych. 

Jednocześnie Gmina aktywnie działa w zakresie podniesienia jakości gospodarki wodnej. 

Poza inwestycjami w sieci wodno-kanalizacyjne na szczególną uwagę zasługują obiekty 

retencjonujące wody opadowe wraz z systemami ich ponownego wykorzystania, co jak na 

warunki polskie jest podejściem bardzo nowoczesnym, nie mniej racjonalnym przy 

zidentyfikowanych problemach i wyzwaniach. Należy dążyć do jeszcze większego 

wykorzystania dużej ilości zbiorników na terenie Gminy poprzez kształtowanie i zarządzanie 

już istniejącym potencjałem retencyjnym. Gmina posiada największy spośród wszystkich 

w AKO udział zbiorników wodnych w powierzchni terenu – prawie 4,5%, w tym Rezerwat 

Wydymacz.  
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Gmina i Miasto Raszków 

Rysunek 34. Lokalizacja Gminy i Miasta Raszków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina miejsko-wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 132,36 km2. 

• Liczba ludności: 11 900 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski i Miasto Ostrów Wielkopolski. 

• Stopień skanalizowania: 42,7%. 

• JCWP (rzeczne): Lutynia do Radowicy, Ołobok do Niedźwiady, Trzemna (Ciemna), 

Kuroch. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina Ostrów 

Wielkopolski i Miasto Ostrów Wielkopolski. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Ostrów Wielkopolski i Miasto Ostrów 

Wielkopolski. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 35): 
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Rysunek 35. Mapa pokrycia terenu Gminy i Miasta Raszków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 17. Udział form użytkowania terenu w Gminie i Mieście Raszków. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 6,2 

Łąki, pastwiska 85,3 

Złożone systemy upraw i działek 2,0 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
0,3 

Lasy liściaste 1,4 

Lasy iglaste 0,2 

Lasy mieszane 4,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

W odróżnieniu do większości Gmin AKO, w Raszkowie nie występują istotne 

problemy związane z siecią wodociągową – identyfikowane jeszcze w dokumentach 

strategicznych. System odprowadzania ścieków złożony jest z sieci kanalizacyjnych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina jest silnie narażona na negatywne skutki 

suszy i w ubiegłych latach podjęła szereg działań mających na celu je ograniczyć, w tym 

znacząco zwiększono retencję zbiornikową. Wybudowano zbiornik wodny „Kąpielka” 
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o powierzchni lustra wody 1,3 ha oraz przeprowadzono modernizację dotychczasowego 

zbiornika rybackiego. Wybudowano również nowy staw „Ryba” oraz zbiorniki wodne 

w parku miejskim w Raszkowie – obecnie 3 stawy. W parku w Przybysławicach dokonano 

rekultywacji istniejących zbiorników wodnych oraz spiętrzenia lustra wody. Gmina 

dofinansowuje co roku prowadzenie robót melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną oraz 

współpracuje z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W latach ubiegłych 

dokonano pogłębienia i odtworzenia skarp na rzekach Ołobok i Lutynia - mających swoje 

źródła na terenie Gminy. Planowana jest również budowa w miejscowości Radłów śluzy 

spiętrzającej wody rzeki Ołobok. Inwestycję tą Gmina zamierza prowadzić w porozumieniu 

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Gminną Spółką Wodną. 

Wszystkie działania mają na celu zapobiegać skutkom suszy. 

Pomimo szeregu podjętych, działań na rowach melioracyjnych obszar Gminy 

wymaga dalszych nakładów na przeprowadzenie nowych inwestycji oraz prac 

konserwacyjnych i odtworzeniowych. Gmina planuje powiększenie do 5 ha lustra wody 

zbiornika wodnego „Kąpielka” położonego w sąsiadującej z Raszkowem miejscowości 

Pogrzybów. Powiększenie lustra wody, ma na celu zminimalizowanie skutków suszy, czy 

eutrofizacji. W najbliższych latach planowane są do realizacji inwestycje dotyczące 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. 

Zjawiska powodziowe w dolinie rzeki Ołobok największe szkody mogą spowodować 

w miejscowości Radłów, gdzie zgodnie z Mapami Zagrożenia Powodziowego strefa 

zagrożona zalaniem obejmuje obszary zabudowane. Na pozostałym obszarze Gminy strefa 

zalewowa praktycznie nie wychodzi poza dolinę cieku. 
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Gmina Sieroszewice 

Rysunek 36. Lokalizacja Gminy Sieroszowice. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 163,54 km2. 

• Liczba ludności: 9 734 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Godziesze 

Wielkie, Gmina Brzeziny, Gmina Przygodzice, Gmina Ostrów Wielkopolski. 

• Stopień skanalizowania: 28,9%. 

• JCWP (rzeczne): Ciemna (A), Ołobok od Niedźwiady do Ujścia, Gniła Barycz, 

Dopływ z Wielowsi Klasztornej, Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej, Prosna 

od Strugi Kraszewickiej do Ołoboku. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Godziesze Wielkie, Gmina Brzeziny. 
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• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina 

Godziesze Wielkie, Gmina Brzeziny, Gmina Przygodzice, Gmina Ostrów 

Wielkopolski. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 37):  

Rysunek 37. Mapa pokrycia terenu Gminy Sieroszewice. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 18. Udział form użytkowania terenu w Gminie Sieroszewice. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni  

terenu 

Zabudowa miejska luźna 4,1 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 47,0 

Łąki, pastwiska 13,6 

Złożone systemy upraw i działek 1,5 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 
3,0 

Lasy iglaste 12,5 

Lasy mieszane 18,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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Strategia Rozwoju Gminy Sieroszewice na lata 2014-2024 nie odnosi szczegółowo 

do problemów gospodarki wodnej i zasobów wodnych Gminy. W dokumencie podkreślono 

potrzebę realizacji działań w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Z przekazanych w ankiecie informacji wynika, że Gmina przede wszystkim opierając 

się na posiadanej dokumentacji środowiskowej szczegółowo odniosła się do obecnej sytuacji 

gospodarki wodnej na swoim terenie. W badaniu ankietowym wskazano, że pomimo 

inwestycji w rozwój systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych zapotrzebowanie 

oraz oczekiwania mieszkańców nie są w pełni spełnione. Wyzwaniami w zakresie sieci 

wodociągowej jest jej dalsza rozbudowa, budowa awaryjnych ujęć wody oraz modernizacja 

stacji uzdatniania wody. System kanalizacyjny wymaga w pierwszej kolejności inwestycji 

w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dalszymi etapami ma być 

wyposażenie obu systemów – wodociągowego i kanalizacyjnego w inteligentne systemy 

sterowania. W ankiecie zwrócono również uwagę na konieczność zwiększenia retencyjności 

w obrębie zlewni hydrologicznej. 

Według Map Zagrożenia Powodziowego dla Gmin zarówno woda 10-cio jak i 100-

letnia nie powoduje znaczącego zagrożenia dla mieszkańców oraz infrastruktury. Wystąpienie 

wód z koryta Ołoboku będzie ograniczone do doliny rzeki, a niewielkie utrudnienia może 

spowodować w miejscowościach Bilczew i Psary. 

Na terenie południowo-wschodniej części Gminy planowana jest do realizacji 

budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna, który spowoduje wyrównanie przepływu w rzekach, 

a w przypadku Gminy Sieroszewice powinna szczególnie korzystnie wpłynąć na ograniczanie 

negatywnych skutków zjawiska suszy. Odpowiednie zagospodarowanie stref wokół zbiornika 

może również znacząco podnieść potencjał Gminy w zakresie m.in. ofert spędzania czasu 

wolnego. 
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Gmina Sośnie 

Rysunek 38. Lokalizacja Gminy Sośnie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Ostrowski. 

• Powierzchnia: 187,237 km2. 

• Liczba ludności: 6 595 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina i Miasto Odolanów, Gmina Przygodzice. 

• Stopień skanalizowania: 11,8%. 

• JCWP (rzeczne): Złotnica, Polska Woda od Źródeł do Młyńskiego Rowu, Polska 

Woda od Młyńskiego Rowu do Baryczy, Malinowa Woda. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina i Miasto 

Odolanów. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina i Miasto Odolanów. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 39):  

 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 75 

Rysunek 39. Mapa pokrycia terenu Gminy Sośnie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 19. Udział form użytkowania terenu w Gminie Sośnie. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 2,3 

Tereny przemysłowe lub handlowe 0,2 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 21,2 

Łąki, pastwiska 12,4 

Złożone systemy upraw i działek 1,3 

Lasy liściaste 5,9 

Lasy iglaste 41,2 

Lasy mieszane 12,2 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 1,7 

Zbiorniki wodne 1,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

W Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015–2022 wskazano na niewystarczające 

wyposażenie w infrastrukturę odprowadzania ścieków oraz ograniczone możliwości 

istniejącej oczyszczalni ścieków. Zwrócono również uwagę na potencjalne zagrożenia dla 

środowiska wodnego w postaci ferm zwierzęcych. Dokument identyfikuje braki w zakresie 
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infrastruktury spędzania czasu wolnego w postaci plaży i kąpieliska, którego budowa może 

powodować dodatkową presję na wody powierzchniowe. Znaczną część Gminy stanowią 

natomiast stawy hodowlane. Poza podstawową funkcją są one rezerwuarem wody w zlewni 

i pełnią funkcję krajobrazową.  

Badanie ankietowe przeprowadzone w Gminie Sośnie potwierdziło istotne problemy 

w zakresie gospodarowania wodami, tj. brak kompletnego systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych oraz potrzebę modernizacji infrastruktury 

wodociągowej. W tym celu pozyskane zostały na lata 2020-2021 roku środki na realizację 

zadań zarówno w obszarze sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. W odpowiedzi na 

negatywne skutki zjawisk ekstremalnych Gmina pozyskała środki na budowę nowego 

zbiornika retencyjnego w rejonie planowanego Gminnego kompleksu terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. Potwierdzony został także zły stan wód powierzchniowych oraz 

zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

Według Map Zagrożenia Powodziowego w Gminie Sośnie występuje wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk powodziowych, na potoku Kobylarka powyżej 

ulicy Wielkopolskiej, na Polskiej Wodzie w okolicy miejscowości Kałkowskie, Mariak, 

Młynik i Bogdaj. 
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Gmina i Miasto Stawiszyn 

Rysunek 40. Lokalizacja Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina miejsko-wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 78,5 km2. 

• Liczba ludności: 7 131 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Mycielin, Gmina Żelazków, Gmina Blizanów. 

• Stopień skanalizowania: 39%. 

• JCWP (rzeczne): Bawół do Czarnej Strugi, Dopływ z Piątka Małego. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Blizanów, Gmina Mycielin, Gmina Żelazków. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Mycielin, Gmina Żelazków. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 41):  
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Rysunek 41. Mapa pokrycia terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 20. Udział form użytkowania terenu w Gminie i Mieście Stawiszyn. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 4,1 

Tereny przemysłowe lub handlowe 0,7 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 55,0 

Łąki, pastwiska 5,6 

Złożone systemy upraw i działek 4,3 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
1,1 

Lasy liściaste 0,9 

Lasy iglaste 14,6 

Lasy mieszane 13,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

W Programie Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 w zakresie zasobów wodnych uwzględniono 

problemy związane z nieuporządkowaną gospodarką wodno-ściekową, niskim 
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procentem skanalizowania, jak również źródłami zanieczyszczeń wód - nieszczelne 

zbiorniki bezodpływowe, czy nadmierna chemizacja rolnictwa. 

Udzielone w ankiecie przez Gminę i Miasto Stawiszyn odpowiedzi uzupełniły listę 

problemów w zakresie gospodarki wodnej o potrzeby w zakresie modernizacji i rozwoju sieci 

wodociągowych. Najwyższy priorytet nadano zagadnieniom związanym z poprawą stanu 

jakościowego infrastruktury wodociągowej oraz potrzebą budowy nowoczesnych narzędzi do 

jej zarządzania. Jako bardzo ważny, oznaczono również problem związany z brakiem 

wdrożonych procedur i narzędzi do zarządzania infrastrukturą gromadzenia i oczyszczania 

ścieków, w tym kontrolą użytkowania zbiorników bezodpływowych. Ostatnim istotnym 

elementem, na który zwrócono uwagę w ankiecie jest brak wdrożonego systemu 

retencjonowania wód na obszarach rolnych. System taki miałby przeciwdziałać negatywnym 

skutkom suszy rolniczej. Gmina i Miasto Stawiszyn nie jest szczególnie narażona na wpływ 

zjawisk powodziowych. W chwili obecnej Gmina jest na etapie przygotowawczym 

do inwestycji na SUW. 
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Gmina Szczytniki 

Rysunek 42. Lokalizacja Gminy Szczytniki. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 110,66 km2. 

• Liczba ludności: 7 835 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Koźminek, Gmina Brzeziny, Gmina Godziesze 

Wielkie, Gmina i Miasto Opatówek. 

• Stopień skanalizowania: 15,5%. 

• JCWP (rzeczne): Trojanówka do Pokrzywnicy, Pokrzywnica. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina 

Godziesze Wielkie, Gmina i Miasto Opatówek. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Koźminek, Gmina Brzeziny. 

• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 43):  
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Rysunek 43. Mapa pokrycia terenu Gminy Szczytniki. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Tabela 21. Udział form użytkowania terenu w Gminie Szczytniki. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 3,3 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 73,4 

Łąki, pastwiska 4,9 

Złożone systemy upraw i działek 9,7 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
4,5 

Lasy liściaste 0,6 

Lasy iglaste 0,0 

Lasy mieszane 2,8 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,0 

Zbiorniki wodne 0,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

Według Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014-2020 

najważniejszym problem do rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej jest brak 

kompleksowego wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną. Lokalny Program 
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Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki na lata 2020-2023 szeroko opisuje wyzwania w zakresie 

zarządzania zasobami wodnymi. W dokumencie poruszono problem wzrastającego zużycia 

wody przy ograniczonym dostępie do instalacji wodociągowej oraz bardzo niskim odsetku 

mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Program identyfikuje również słaby stan 

jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych oraz niewielką lesistość Gminy. Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-

2023 bardzo obszernie odnosi się do problemów gospodarki wodnej, gdzie zwraca się uwagę 

na wzrost poboru wody, duże straty na sieciach wodociągowych oraz źle funkcjonujący 

system odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Stwierdzono także brak spójnego 

systemu zbiorników retencyjnych przy ich dużej ilości, co powoduje ograniczenia w zakresie 

wykorzystania potencjału do gromadzenia wód. 

 Badanie ankietowe przeprowadzone w Gminie Szczytniki wskazało na stopniową 

poprawę w zakresie gospodarowania wodami na jej terenie. Ustabilizowana została sytuacja 

ze wzrastającym zużyciem wody wodociągowej, jednakże w dalszym ciągu odnotowuje się 

znaczące straty na sieci, co powoduje że konieczne jest wykonanie prac uzupełnieniowych 

i modernizacyjnych. W zakresie systemu oczyszczania ścieków do najważniejszych 

przedsięwzięć należą modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Problemy 

dotyczą także systemu retencjonowania i odprowadzania wód, w tym utrzymania sprawnego 

systemu melioracji. Gmina planuje aplikować o środki zewnętrzne zarówno na modernizację 

systemu wodno-kanalizacyjnego, jak również prowadzić działania w zakresie zwiększenia 

lesistości Gminy, co wpłynie pozytywnie zarówno na wielkość retencji oraz na jakość 

odprowadzanych wód. 

Wyznaczone dla terenu Gminy na Mapach Zagrożenia Powodziowego strefy 

zalewowe dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% i 1% dotyczą praktycznie całej 

długości doliny Trojanówki i ujściowego odcinka doliny Tymianki. W obu przypadkach 

wody nie zagrażają w sposób istotny obszarom zabudowanym. 
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Gmina Żelazków 

Rysunek 44. Lokalizacja Gminy Żelazków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic. 

Dane charakterystyczne: 

• Gmina wiejska, Powiat Kaliski. 

• Powierzchnia: 114 km2. 

• Liczba ludności: 9454 osób. 

• Sąsiedzi z terenu AKO: Gmina Mycielin, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina i Miasto 

Opatówek, Miasto Kalisz, Gmina Blizanów, Gmina i Miasto Stawiszyn. 

• Stopień skanalizowania: 48%. 

• JCWP (rzeczne): Bawół do Czarnej Strugi, Dopływ spod Bogucic, Dopływ 

z Czajkowa, Swędrnia od Żabianki do ujścia. 

• Wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych innych Gmin AKO: Gmina i Miasto 

Opatówek, Miasto Kalisz, Gmina Blizanów, Gmina i Miasto Stawiszyn. 

• Odbiór wód z innych Gmin AKO: Gmina Mycielin, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina 

i Miasto Opatówek. 
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• Użytkowanie terenu wg CLC 2018 – (rysunek 45):  

Rysunek 45. Mapa pokrycia terenu Gminy Żelazków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 

 

Tabela 22. Udział form użytkowania terenu w Gminie Żelazków. 

Użytkowanie terenu 
% powierzchni 

terenu 

Zabudowa miejska luźna 8,4 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 74,7 

Łąki, pastwiska 4,3 

Złożone systemy upraw i działek 4,2 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 
0,1 

Lasy liściaste 3,0 

Lasy iglaste 2,1 

Lasy mieszane 3,0 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 0,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC 2018. 
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Z odpowiedzi udzielonych w formie ankiety wynika, że istotnym problemem 

w Gminie Żelazków są wyzywania związane z zapewnieniem systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, szczególnie w obszarach sołectw o niskiej gęstości 

zaludnienia. Wskazano również potrzebę prowadzenia działań w zakresie zwiększenia 

odporności terenu Gminy na negatywne skutki suszy. 

2.3. Wnioski z przeprowadzonej analizy. 

W celu zapewnienia szerokiego spektrum informacji będących przedmiotem dalszego 

wnioskowania uzupełniono informacje otrzymane z Gmin i miast AKO o ankiety wypełnione 

przez przedstawicieli trzech powiatów, tj. kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego. Starostwa 

powiatowe wskazały, że gospodarka wodno-ściekowa pozostaje poza obszarem kompetencji 

i zakresu ich obowiązków. Niemniej potwierdziły występowanie problemów i wyzwań 

wskazanych przez przedstawicieli Miast i Gmin na swoich obszarach. Podkreślona została 

konieczność dalszego rozwoju sieci infrastrukturalnych (wodociągowych i kanalizacyjnych), 

jak również potrzeba podjęcia działań na rzecz poprawy stanu wód powierzchniowych. 

Powiat Kaliski w udzielonej w ankiecie odpowiedzi, zwrócił uwagę na zjawiska 

nieracjonalnego wykorzystywania wody wodociągowej do gaszenia pożarów w lasach.  

Powyższa analiza dokumentacji na poziomie gminnym wykazująca obecny stan 

gospodarki wodnej Gmin i Miast z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej pozwala na 

podjęcie próby szczegółowej analizy sytuacji na terenie całej Aglomeracji. Poniżej 

przedstawiono podsumowanie diagnozy stanu przeprowadzonej na podstawie analiz 

dokumentów strategicznych, badania ankietowego oraz konsultacji, jak również analiz 

wyników Państwowego Monitoringu Środowiska w podziale na poszczególne zagadnienia. 

  

Świadomość ekologiczna oraz wymiana doświadczeń między instytucjami. 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz słabo rozwinięta współpraca 

pomiędzy instytucjami w obszarze zarządzania środowiskiem jest zjawiskiem powszechnym. 

Brak świadomości i prawidłowych zachowań w zakresie ochrony i użytkowania zasobów 

wspominany jest praktycznie w każdym z dokumentów strategicznych, jednakże ze względu 

na ograniczoną liczbę konkretnych przykładów czy mierzalnych wskaźników, nie 

odwoływano się do nich w analizie poszczególnych Gmin. Z przeprowadzonej diagnozy 

wynika, że niska świadomość ekologiczna skutkuje m.in. nielegalnymi działaniami 
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w obszarze gromadzenia ścieków (użytkowanie nieszczelnych szamb), dewastacją urządzeń 

wodnych zwłaszcza rowów melioracyjnych, czy prowadzeniu działalności rolnej w sposób 

zagrażający stanowi środowiska (odcieki z ferm, odpływ azotu ze źródeł rolniczych). 

Pośrednio do złego stanu wód przyczynia się również stan jakości powietrza, który w wielu 

dokumentach jest opisywany jako zły, a wyniki badań wód powierzchniowych wskazują na 

odkładanie się zanieczyszczeń ze spalania złej jakości paliw (przekroczone normy dla 

WWA). 

Z odpowiedzi udzielonych w ankietach wynika, że poszczególne Gminy zdecydowaną 

większość działań w zakresie gospodarki wodnej wykonują samodzielnie, bez prób 

nawiązania współpracy chociażby w obszarze Gmin położonych w zlewni konkretnych rzek. 

Nie mniej jednak inicjatywy realizowane chociażby przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja 

Kalisko-Ostrowska wskazują na potencjał do podjęcia szerszej współpracy. 

W związku z powyższym należy uznać, że wszystkie Gminy Aglomeracji mają 

istotny problem z niskim poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 

w sposób niewystarczający korzystają z możliwości współpracy na rzecz ochrony 

zasobów wodnych. 

 

Stan sieci wodociągowych oraz zabezpieczenie wody pitnej. 

 Większość Gmin AKO jako priorytetowe uznają inwestycje związane z rozbudową 

sieci wodociągowych, ich modernizacją oraz zwiększaniu ilości ujęć wód wraz 

z modernizacją i rozbudową sieci Stacji Uzdatniania Wody. Wpływ na taki stan rzeczy mają 

pojawiające się deficyty wody, obniżanie zwierciadła wód podziemnych, rosnące 

zapotrzebowanie na wodę sektora rolniczego m.in. do podlewania upraw szklarniowych. 

Problem w mniejszym stopniu dotyczy obszarów miejskich, gdzie inwestycje w systemy 

wodociągowe koncentrują się bardziej na modernizacji istniejącej infrastruktury oraz 

zwiększaniu jakości jej zarządzania. 

 Konieczność rozbudowy sieci wodociągowych wynika również z przeznaczania pod 

zabudowę nowych obszarów bez funkcjonujących sieci wodociągowych. W większości 

przypadków Gminy są w trakcie realizacji przedsięwzięć dotyczących rozbudowy systemów 

zaopatrzenia w wodę, w części zaś oczekują na rozstrzygnięcia w zakresie przyznania 

środków pomocowych na realizację kolejnych inwestycji. 
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Gospodarowanie wodą deszczową i retencja. 

 Retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych zawsze należy traktować 

łącznie. W wyniku diagnozy stwierdzono, że większość Gmin dostrzega konieczność 

zwiększenia pojemności retencyjnych zlewni oraz wykorzystywania wód opadowych. 

W obszarach miejskich takie działania przede wszystkim skierowane mają być na 

ograniczenie negatywnych skutków powodzi błyskawicznych, a gromadzona woda może być 

wykorzystywana na cele gospodarcze lub do nawadniania. Poza zbiornikami retencyjnymi 

powstały już pierwsze instalacje wykorzystywania wód opadowych, np. w Gminie Godziesze 

Wielkie, gdzie przygotowano wnioski aplikacyjne na realizację kolejnych tego typu działań. 

Również Gminy rolnicze zwracają uwagę na konieczność retencjonowania wód, 

w szczególności w aspekcie przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy. Zadania w tym 

zakresie wpisane są chociażby w katalogi działań dokumentów strategicznych na poziomie 

krajowym. Część Gmin realizuje przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy sieci zbiorników, 

budowy infrastruktury retencjonowania wód w rowach melioracyjnych, brakuje natomiast 

zlewniowego systemu zarządzania infrastrukturą retencjonowania wód.  

Planowana na szczeblu krajowym budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna, ujęta 

zarówno w Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy, jak również Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym, powinna częściowo odciążyć Gminy w zakresie działań związanych 

z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom suszy i powodzi. Nie mniej jednak nie powinno to 

w żadnym stopniu ograniczać działań w obszarze poszczególnych zlewni. Działania 

retencyjne nie tylko ograniczają negatywne skutki zjawisk ekstremalnych w zakresie 

przyrodniczym, ale także gospodarczym. Rola zbiornika skupiona będzie przede wszystkim 

na ograniczaniu wezbrań oraz zapewnieniu przepływu w rzekach poniżej w okresach suszy, 

nie zapewni natomiast ochrony przed takimi zjawiskami jak chociażby, powodzie 

błyskawiczne. 

 

Ochrona przeciwpożarowa lasów i terenów zielonych. 

 Problem ochrony przeciwpożarowej bardzo rzadko pojawia się w dokumentach 

strategicznych, nie był również wspomniany w odpowiedziach udzielonych w ramach 

badania ankietowego. Jedynie Powiat Kaliski zaznaczył brak odpowiedniego zabezpieczenia 

infrastrukturalnego i konieczność wykorzystywania wody wodociągowej do gaszenia 

pożarów lasów, co wpływa na ograniczenie zasobów oraz znacząco podraża koszty. 
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Ocena wrażliwości terenów na zagrożenia naturalne. 

 Każda z Gmin Aglomeracji narażona jest na negatywne skutki zagrożeń naturalnych, 

w szczególności negatywne skutki suszy (wszystkie Gminy) i powodzi (większość Gmin 

AKO). Miasta i Gminy o znacznym udziale terenów zabudowanych mają problem przede 

wszystkim z zjawiskiem tzw. powodzi „błyskawicznych”. Powodzie błyskawiczne z jakimi 

ma do czynienia m.in. Miasto Kalisz są zjawiskami lokalnymi, obejmującymi swym 

zasięgiem niewielkie obszary, przez co dotychczas nie poświęcano im szczególnej uwagi. Nie 

mniej jednak stanowią duże zagrożenie w małych zlewniach. Na ich obszarze 

najniebezpieczniejsze są gwałtowne przybory wód, wywołane wystąpieniem krótkotrwałych 

(trwających do kilku godzin), bardzo intensywnych opadów deszczu. O wzroście znaczenia 

powodzi błyskawicznych zdecydowały zachodzące zmiany klimatu i związane z nimi 

przybierające na sile ekstremalne zjawiska pogodowe, jak również gospodarka przestrzenna 

zwiększająca udział terenów uszczelnionych. Jednocześnie należy pamiętać, że na terenach 

rolnych powodzie błyskawiczne przy niskim udziale zadrzewień i użytków zielonych oraz 

niewydolnym systemie rowów odwadniająco-nawadniających powodowały będą istotne 

szkody gospodarcze. Większość obszarów zagrożonych powodzią, spowodowaną 

wystąpieniem wód z koryt rzek jest niezabudowana, poza wyjątkami wspomnianymi w opisie 

poszczególnych Gmin (np. Miasto Kalisz). Powodzie mogą przyczynić się do znaczących 

strat w wyniku zniszczenia lub unieruchomienia infrastruktury, w tym systemów 

odprowadzania ścieków (np. główna przepompownia ścieków w mieście Kaliszu). 

Przeważająca część Gmin AKO to Gminy rolnicze, na które wpływ będą miały przede 

wszystkim negatywne skutki suszy. Cały obszar AKO został zakwalifikowany jako 

ekstremalnie zagrożony suszą rolniczą oraz silnie zagrożony suszą hydrologiczną. 

W diagnozie stanu wielokrotnie wspomniano o przypadkach występowania problemów 

z zapewnieniem odpowiednich ilości wody na cele sanitarne i gospodarcze, spowodowane 

m.in. obniżaniem zwierciadła wód podziemnych podczas okresów suszy. 

 

Stan cieków i rowów. 

 Analiza wyników Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze monitoringu 

wód powierzchniowych wykazała jednoznacznie, że na terenie wszystkich Gmin AKO 

powszechny jest problem ze złą jakością wód powierzchniowych. Źródła zanieczyszczeń 

w przypadku dużych rzek zlokalizowane są również w Gminach położonych poza AKO, 
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jednakże w większości przypadków na stan cieków bezpośrednio wpływ mają działania 

w Gminach zrzeszonych. Szczegółowa analiza potencjalnych źródeł przedstawiona została 

w podrozdziale poświęconym jakości wód. Pierwszym elementem mającym wpływ na taki 

stan rzeczy jest niedostatecznie rozwinięty i wyposażony system odbioru i oczyszczania 

ścieków komunalnych. Większości Gmin wskazywało na zły stan melioracji, konieczność jej 

konserwacji oraz dokonania odtworzeń. Również zdiagnozowane problemy z negatywnymi 

skutkami suszy, odpływem zanieczyszczeń z pól uprawnych do wód i powodziami 

błyskawicznymi wskazują, że system jest niewystarczająco rozbudowany, utrzymany 

i zarządzany. Wysoki udział terenów rolniczych sprawia, że ponad połowa JCWP narażona 

jest na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Presja ta ma odzwierciedlenie 

w wynikach monitoringu jakości wód. Nieosiągnięcie celów zdefiniowanych w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej wpływało będzie zarówno na brak możliwości korzystania z zasobów 

wodnych w oczekiwanym zakresie, znaczące podrażanie kosztów użytkowania wód, jak 

również może w przyszłości skutkować karami finansowymi związanymi z niewypełnieniem 

zobowiązań wspólnotowych do osiągnięcia co najmniej dobrego stanu/potencjału wód. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że zachodzące zmiany klimatu mogą zwiększyć 

wrażliwość cieków na zanieczyszczenia, szczególnie w okresach suszy oraz powodzi. 

 

Gospodarka ściekowa. 

 Obok rozbudowy systemu dystrybucji wody, gospodarka ściekowa to drugi 

priorytetowy obszar działań praktycznie wszystkich Gmin AKO. Zarówno w dokumentach 

strategicznych jak i odpowiedziach udzielonych w formie ankiety rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej, budowa nowych lub modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków, jak również 

rozbudowa sieci oczyszczalni przydomowych stanowią najważniejsze wyzwania Gmin 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Brak dobrze funkcjonujących systemów odbioru 

i oczyszczania ścieków są wskazywane jako główne źródło złego stanu wód na terenie AKO. 

Jednocześnie, głównie w dokumentach strategicznych błędnie interpretowany jest wskaźnik 

osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej jako wyznacznik jakości całego systemu. Należy 

pamiętać, że dobrze zarządzany system oparty na rozwiązaniach alternatywnych (rozproszone 

systemy oczyszczania), odpowiedniej jakości jest równie skuteczny, a czasem bardziej 

uzasadniony ekonomicznie niż sieć kanalizacyjna. Większość Gmin AKO jest w trakcie 

realizacji przedsięwzięć w zakresie rozbudowy systemów odbioru i oczyszczania ścieków. 
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Pozostałe aspekty gospodarki wodnej. 

 Spośród innych aspektów dotyczących gospodarki wodnej szczególną uwagę należy 

zwrócić na często podnoszoną w dokumentach strategicznych i ankietach potrzebę 

rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej, w tym infrastruktury opartej na zbiornikach 

wodnych i sieci rzecznej. Obiekty tego typu oraz działalność rekreacyjna wiązała się będzie 

z dodatkowym zagrożeniem dla jakości wód, a jednocześnie dobrze zarządzana 

i wykorzystana może być skutecznym narzędziem podnoszenia świadomości ekologicznej 

oraz kształtowania inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zasobów wodnych i ich 

racjonalnego wykorzystywania. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach możliwości 

wykorzystania zasobów wodnych do rekreacji wymagały będą osiągnięcia odpowiedniego 

stanu jakościowego wód. 

 Czynnikiem wpływającym na jakość zasobów wodnych jest depozycja zanieczyszczeń 

z powietrza. Niska jakość powietrza w większości dokumentów strategicznych podnoszona 

była jako główny problem środowiskowy Gmin AKO. Działania nakierowane m.in. na 

ograniczenie niskiej emisji w pewnym zakresie, będą miały przełożenie na jakość wód 

powierzchniowych, ponieważ pewne zanieczyszczenia z powietrza w formie opadów są 

„przekazywane” do gleby. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza wpływa zatem pośrednio 

na wody powierzchniowe i podziemne. 
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Rozdział 2  

Identyfikacja wzajemnych powiązań i interesariuszy. 

 Powiązania pomiędzy interesariuszami w obszarze gospodarki wodnej na terenie 

Gmin Aglomeracji wynikać mogą każdorazowo z innych przesłanek. W ankietach 

przesłanych przez Gminy praktycznie każdy z przedstawicieli deklarował otwartość na 

współpracę w realizacji zadań z innymi Gminami AKO. Najczęściej jako podmioty do 

współpracy wskazywane były Gminy bezpośrednio sąsiadujące z daną jednostką samorządu 

terytorialnego. Należy jednak pamiętać, że sieć instytucji zaangażowanych lub mogących być 

zaangażowanymi do realizacji zadań i działań w obszarze gospodarki wodnej może być 

znacznie większa. Niejednokrotnie zapraszanie dodatkowych podmiotów do współpracy 

może powodować możliwości dodatkowego wsparcia finansowego ze środków 

zewnętrznych. 

 W zarządzaniu wodami naturalnymi, obszarami decyzyjności powinny być nie granice 

Gmin czy Powiatów, a granice poszczególnych zlewni. W przypadku AKO wydzielić można 

dwie główne zlewnie – Prosny i Baryczy. Jednocześnie, aby ułatwić realizację zadań oraz 

działać w myśl zasady „krok po kroku”, działania można ograniczyć do obszaru zlewni 

mniejszych dopływów. Dobrym przykładem jest zlewnia rzeki Swędrni. Praktycznie cały 

obszar zlewni rzeki obejmuje tereny Gmin zrzeszonych w SAKO, tj.: Gmin Ceków-Kolonia, 

Gmina Lisków, Gmina Koźminek, Gmina Żelazków, Gmina i Miasto Opatówek i Miasto 

Kalisz. Uporządkowanie stanu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni, czy budowa 

pojemności retencyjnej i jej zarządzanie wymagać będzie współpracy wszystkich 

wspomnianych Gmin. W innym przypadku podejmowane działania przez wybrane podmioty 

nie będą przynosiły oczekiwanego efektu, co więcej brak współpracy utrudniał będzie 

diagnozę problemów i monitoring efektów wprowadzanych zmian. Nawiązanie współpracy 

w obszarze zlewni powoduje wzrost efektywności podejmowanych działań, a jednocześnie 

podnosi racjonalność wydatkowanych środków finansowych. Partycypacja finansowa 

w realizowanych przedsięwzięciach wymagała będzie każdorazowo zastosowania innego 

modelu partycypacyjnego uzależnionego m.in. od ponoszonych kosztów, jak również 

zakładanych efektów dla danej jednostki (np. Gminy położone w dole rzeki czerpią korzyści 

z budowy retencji w jej górnych odcinkach).  
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Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w większości przypadków 

powierzana jest spółkom wodno-kanalizacyjnym, które w ramach swojej działalności mogą 

nawiązywać współpracę oraz realizować wspólne projekty nie tylko z innymi spółkami, ale 

również z podmiotami spoza branży oraz obszaru AKO.  

Tabela 23. Lista przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych działających na terenie AKO. 

Nazwa przedsiębiorstwa Adres Źródło danych 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

ul. Nowy Świat 2A, 

62-800 Kalisz 

https://wodociagi-

kalisz.pl/ 

Wodkan S.A. Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Partyzancka 27, 

63-400 Ostrów 

Wielkopolski 

http://wodkan.com.pl/ 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka z o.o. w Skalmierzycach 

ul. Podkocka 4C, 

63-460 Nowe 

Skalmierzyce 

http://www.wpkskalmier

zyce.pl/ 

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie i 

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Bartosza 7, 

63-430 Odolanów 

http://www.zukodolanow

.pl/ 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Raszkowie 

ul. Ostrowska 27 (BOK), 

ul. Jarocińska 19A, 

63-440 Raszków 

http://zgkraszkow.pl/ 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Stawiszynie 

ul. Długa Wieś Druga 

23C, 

62-820 Stawiszyn 

http://stawiszyn.pl/strona

/naszagmina/bezpieczens

two-i-porzadek 

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie 
Blizanów Drugi 5A, 

62-814 Blizanów 

http://zukblizanow.pl/ 

Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. 
ul. 1000-lecia 8, 

62-874 Brzeziny 

http://zok-

brzeziny.prv.pl/ 

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie 
ul. Karola Biberona 8,  

63-322 Gołuchów 

https://goluchow.pl/dla_

mieszkanca/cms/1313 

Gminna Spółka Wodna Mycielin 
Słuszków 27,  

62-831 Słuszków 

https://www.mycielin.pl/ 

Urząd Gminy Opatówek Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Plac Wolności 14 

62-860 Opatówek 

https://www.opatowek.pl

/cat,118 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

Gorzyce Wielkie 

ul. Okólna 3, 

63-410 Ostrów 

Wielkopolski 

http://www.puk.ostroww

ielkopolski.pl/ 

Usługi Wodno-Kanalizacyjne "WODA" 

Wodociągi i Kanalizacja Sanitarna Gminy 

Przygodzice 

ul. Kasztanowa 26 

63-421 Przygodzice 

https://wodaprzygodzice.

pl/ 

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach 
ul. Ostrowska 65, 

63-405 Sieroszewice 

http://www.bip.sierosze

wice.pl/index.php?id=54 

Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. 62-817 Żelazków 134C 
http://zakkomzelazkow. 

pl/ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryn internetowych przedsiębiorstw – dostęp: grudzień 2020 . 
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W przypadku organizacji i zarządzania systemem odbioru i oczyszczania ścieków 

przedsiębiorstwa z reguły same realizują swoje działania, zaś w przypadku systemu 

zaopatrzenia w wodę i poszukiwania alternatywnych źródeł dla całego regionu, wspólne 

przedsięwzięcia mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo Gmin, w tym zakresie oraz 

umożliwić budowę efektywnego systemu również pod kątem ekonomicznym. 

 Naturalnym partnerem do współpracy w obszarze zarządzania wodami jest PGW 

Wody Polskie RZGW w Poznaniu, które przejęło obowiązki spółek wodnych w zakresie 

zarządu nad melioracją. Inni istotni partnerzy to Zarządy Zlewni w Kaliszu i Kole oraz 

RZGW we Wrocławiu z Zarządem Zlewni w Lesznie. Większość działań w obrębie dolin 

rzecznych zgodnie z prawem powinna być uzgadniana z ww. organami, natomiast dobra 

współpraca skutkować może większą partycypacją Gmin w treściach dokumentów, 

programów, planów i opracowań przygotowywanych przez te instytucje, które 

przygotowywane są w celu realizacji często inwestycji realizowanych również z poziomu 

krajowego. Możliwa, chociaż nieczęsta jest realizacja wspólnych projektów finansowanych ze 

środków zewnętrznych, w partnerstwie z Wodami Polskimi. 

 Ważnym partnerem przy realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej mogącym 

jednocześnie wspomóc w sposób znaczący pozyskiwanie środków z źródeł zewnętrznych są 

instytucje naukowe. Nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi np. w Poznaniu jako 

stolicy Wielkopolski, jak również i innych częściach kraju może skutkować realizacją 

projektów na terenie Gmin AKO z różnego zakresu, począwszy od zwiększania świadomości 

ekologicznej mieszkańców, kończąc na wdrożeniu innowacyjnych technologii oczyszczania 

wód. Często w tego typu projektach miasto lub gmina nie są zobowiązane do ponoszenia 

nakładów lub są one stosunkowo niewielkie. 

 Bardzo istotnym interesariuszem w kształtowaniu zasobów wodnych i ich jakości na 

terenie AKO są wszelkiego rodzaju agencje i stowarzyszenia zrzeszające rolników. 

Aplikowanie o środki zewnętrzne, a zwłaszcza angażowanie rolników w proces wdrażania 

dobrej kultury rolnej oraz zabezpieczenie pól uprawnych przed odpływem zanieczyszczeń 

w postaci nawozów i środków ochrony roślin, będzie znacznie łatwiejsze przy udziale tych 

właśnie instytucji, posiadających wiedzę fachową i budzących zaufanie w środowisku. 

Przykładem takiej instytucji są Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

 Wszelkie działania związane z przeciwdziałaniem skutkom zjawisk ekstremalnych 

wymagają zaangażowania odpowiednich wydziałów straży pożarnej na poziomie 
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powiatowym, jak również współpracy z lokalnymi oddziałami strażaków. Również 

lokalizacja zbiorników retencyjnych mogących stanowić źródło wody do gaszenia pożarów 

powinna być uzgodniona z tymi jednostkami. 

 W kształtowaniu produktu turystycznego, opartego o zasoby wodne pomocna może 

być współpraca z regionalnymi i wojewódzkimi agencjami rozwoju turystyki oraz 

odpowiednimi, merytorycznymi wydziałami Urzędu Marszałkowskiego. W wyniku 

współpracy łatwiej będzie starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację 

inwestycji oraz wdrażać inwestycje o zasięgu ponadlokalnym, np. ścieżki rowerowe na 

terenie Aglomeracji czy szlaki kajakowe wzdłuż dolin rzecznych tego regionu. 

 Bardzo istotną, a często pomijaną grupą społeczną wymagającą zaangażowania 

w kształtowanie zasobów wodnych są lokalni przedsiębiorcy, szczególnie Ci oddziałujący 

lub uzależnieni od zasobów wodnych. Angażowanie tej grupy społecznej chociażby w formie 

konsultacyjnej może nie tylko zwiększyć świadomość tej grupy, ale również budować 

wzajemne relacje na rzecz rozwiązywania problemów i wyzwań oraz poszukiwania 

najlepszych modeli biznesowych finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej. 

 Ostatnią proponowaną grupą interesariuszy, której zaangażowanie szczególnie 

w aspekcie budowania świadomości ekologicznej należy wziąć pod uwagę to szkoły oraz 

organizacje pozarządowe. Pozyskanie tych grup i zaangażowanie w działania na rzecz 

ochrony i kształtowania zasobów wodnych nie tylko ułatwią budowanie świadomości 

ekologicznej, ale na etapie inwestycyjnym pomogą w uniknięciu wielu konfliktów i protestów 

społecznych. 
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Rozdział 3  

Źródła wsparcia finansowego. 

Finansowanie działalności inwestycyjnej należy do istotnych elementów 

prowadzonej gospodarki finansowej w Gminach. Realizowanie inwestycji zaspokaja rosnące 

potrzeby lokalnych wspólnot samorządowych i przyczynia się do ich rozwoju. W aspekcie 

tematyki opracowania szczególnie istotne są inwestycje w obszarze gospodarki wodno-

ściekowej, jak również podejmowanie działań prewencyjnych i zaradczych niwelujących lub 

też przyczyniających się do obniżenia negatywnych skutków zmian klimatu, związanych 

m.in. z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych (susze, lokalne podtopienia, 

powodzie, itp.). Charakter prac umożliwiających uzyskanie założonych przez 

Gminę/samorządy celów w obszarze gospodarki wodno-ściekowej lub w ramach działań 

adaptacyjnych do zmian klimatu, wymaga dużych nakładów na inwestycje infrastrukturalne, 

które umożliwiają zarazem realizowanie usług publicznych na odpowiednim poziomie 

(dostawa wody, odbiór ścieków), jak również gwarantują uzyskanie wymagane stopnia 

bezpieczeństwa dla planowanych inwestycji (zapory, tamy, zbiorniki retencyjne, itp.). 

Planowana w poszczególnych Gminach działalność związana z gospodarką wodną 

wymaganego zabezpieczenia w budżecie określonej wysokości środków niezbędnych do 

pokrycia planowanych kosztów poszczególnych przedsięwzięć. Z uwagi na ograniczone 

środki w sektorze finansów publicznych staje się to jednak niezwykle trudne i często 

postrzegane jest przez pryzmat możliwości zadłużenia się Gminy. W aspekcie rozwoju 

Gminy, w ujęciu lokalnym jak i regionalnym, szczególnie istotne są zatem możliwości 

pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Od kilkunastu lat fundusze unijne 

pozwalają samorządom pozyskać środki finansowe na działania inwestycyjne w różnych, 

określonych w dokumentach programowych obszarach priorytetowych (osie priorytetowe). 

Fundusze Europejskie dla samorządów są w Polsce dedykowane np. w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych, niemniej jednak poszczególne konkursy i nabory wniosków 

zawsze dotyczą konkretnego, zdefiniowanego obszaru działania. Istnieje także możliwość 

wsparcia w postaci środków finansowych z innych programów krajowych, czy 

międzynarodowych. 

W obecnej chwili znajdujemy się u schyłku obecnej perspektywy finansowej 

datowanej w przypadku w/w programów na rok 2020. Niemniej jednak, z uwagi na cele 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 96 

horyzontalne przedstawione w programach unijnych, można spodziewać się, że środki 

finansowe w ramach tzw. „kolejnego rozdania” (perspektywa finansowa na lata 2021-2027), 

choć w części przeznaczone zostaną na kontynuację działań realizowanych w nadchodzących 

latach. 

Poniżej dokonano tabelarycznego zestawienia realizowanych obecnie konkursów 

i programów, a także przedstawiono programy, w ramach których planowane jest 

uruchomienie środków finansowych na inwestycje planowane do realizacji w nadchodzących 

latach.
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Tabela 24. Źródła finansowania działań w obszarze związanym z gospodarką wodno-ściekową oraz działań adaptacyjnych do zmian 

klimatu. 

Lp. Źródło finansowania Obszar interwencji 
Szacunkowy budżet 

i Beneficjenci 

PROW 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20206  

1. Poddziałanie. 1. Inwestycje związane 

z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycje w energię 

odnawialną i w oszczędzanie  

energii, obejmuje dwa typy 

operacji. 

Zakres interwencji: 

współfinansowanie działań/operacji w zakresie budowy, 

przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do 

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków 

oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub 

wodociągowych. 

Warunki uzyskania finansowania: 

1. działanie w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia 

obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub 

odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż 

urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych; 

2. koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z 

funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub 

jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego; 

3. będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, 

a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo- finansowym operacji, w tym poniesienie przez 

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 

wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 

Budżet: 

Forma pomocy: refundacja części 

kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości 63,63% tych 

kosztów do wysokości limitu, 

który w okresie realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

wynosi 2 000 000 zł na 

Beneficjenta. 

Beneficjenci: 

1) Gmina; 

2) spółka, w której jedynymi 

udziałowcami są jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3) związek międzygminny. 

Instytucja zarządzająca: 

 

6 http://www.prow.umww.pl – dostęp: listopad 2020. 
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Lp. Źródło finansowania Obszar interwencji 
Szacunkowy budżet 

i Beneficjenci 

12 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch 

etapach nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 

r.; 

4. działanie będzie realizowane na obszarze należącym do: 

a) Gminy wiejskiej lub 

b) Gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5000 mieszkańców, lub 

c) Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5000 mieszkańców; 

5. suma kosztów kwalifikowalnych działania nie przekroczy 

kwoty 1 000 000 euro; 

6. działanie będzie realizowane poza terenem aglomeracji 

w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

– Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 

oraz z 2016 r. poz. 352). 

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

WRPO 2014-2020 WRPO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-20207 

Oś priorytetowa IV: Środowisko 

2. Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych. 

Poddziałanie. 4.1.1. Ochrona obszarów ze 

średnim ryzykiem 

powodziowym. 

Zakres interwencji: 

Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem 

powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego (wały 

przeciwpowodziowe, budowle wałowe): wykonanie nowych 

obiektów, kompleksowe remonty, przebudowa, rozbudowa, 

odbudowa istniejących obiektów (dostosowanie do obowiązujących 

Szacunkowy budżet: 
Nabory zakończone  
(patrz – Tabela perspektywy 

finansowania). 

 

 

7 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/4554/uszczegolowienie_wrpo_2014_2020.pdf– dostęp: listopad 2020. 
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Lp. Źródło finansowania Obszar interwencji 
Szacunkowy budżet 

i Beneficjenci 

przepisów prawnych i standardów technicznych). 
Beneficjenci: 

1) jst i ich związki; 

2) jednostki zależne od jst, 

posiadające osobowość 

prawną; 

3) państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne, 

w tym państwowe jednostki 

budżetowe; 

4) OSP (dotyczy podmiotów 

posiadających osobowość 

prawną); 

5) PGL Lasy Państwowe i jego 

jednostki organizacyjne. 

4.1.2. Mała retencja. Zakres interwencji: 

Projekty mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji 

(w tym: projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów 

naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników 

wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji 

korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

4.1.3. Zabezpieczenie obszarów 

miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami 

pogodowymi i ich 

następstwami. 

Zakres interwencji: 

Projekty realizowane w Miastach poniżej 100 tys. mieszkańców 

dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami 

(zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej 

w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz 

detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu). 

4.1.4. Wsparcie systemów oceny 

ryzyka wystąpienia powodzi 

i zarządzania tym ryzykiem, 

wczesnego ostrzegania 

i prognozowania zagrożeń. 

Zakres interwencji: 

Projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia 

powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania 

i prognozowania zagrożeń - projekty realizowane wyłącznie na 

terenie województwa wielkopolskiego. 

4.1.6. Zapobieganie, likwidacja 

skutków klęsk żywiołowych 

i awarii środowiskowych 

w ramach ZIT i OSI. 

Zakres interwencji: 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego 75 określony 

zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 

rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 

założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 

Wytyczne MIR). 
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Lp. Źródło finansowania Obszar interwencji 
Szacunkowy budżet 

i Beneficjenci 

Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Cel tematyczny. 6. Zachowanie i ochrona środowiska 

naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania 

zasobami. 

Zakres interwencji: 

• budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania 

osadów ściekowych); 

• budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej (w tym 

rozdział sieci ogólnospławnej); 

• budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę jako 

uzupełnienie w/w zadań. 

Szacunkowy budżet: 

Nabory zakończone  

(patrz – Tabela perspektywy 

finansowania). 

Priorytet 

Inwestycyjny. 
6.b. Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem 

wypełniania zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym 

Unii Europejskiej w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie. 

4.3.2. Gospodarka wodno-

ściekowa. 
Beneficjenci: 

1) jst i ich związki; 

2) podmioty świadczące usługi 

wodno-ściekowe w ramach 

obowiązków własnych Gmin. 

POIŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20208  

Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

 

8
 https://www.pois.gov.pl/media/54287/POIiS_2014_2020_v_6.pdf – dostęp: listopad 2020. 
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Lp. Źródło finansowania Obszar interwencji 
Szacunkowy budżet 

i Beneficjenci 

CT 6 Cel tematyczny. CT 6: „Ochrona środowiska 

naturalnego oraz wspieranie 

efektywności wykorzystania 

zasobów”. 

Zakres interwencji: 

Przewiduje się wsparcie kompleksowej gospodarki ściekowej 

w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (próg RLM nie dotyczy 

regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w:  

• infrastrukturę zagospodarowania ścieków komunalnych 

(systemy odbioru, oczyszczalnie ścieków); 

• infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych. 

Budżet: 

Budżet UE: 27,4 mld euro 

▪ obszar - Ochrona środowiska, 

w tym adaptacja do zmian 

klimatu – alokacja z FE 3 508,2 

mln euro. 

Priorytet 

inwestycyjny. 
PI 6.2 - Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem 

wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym 

Unii w zakresie środowiska oraz 

zaspakajania wykraczających 

poza te zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych określonych 

przez państwa członkowskie. 

Beneficjenci: 

1) jednostki samorządu 

terytorialnego; 

2) związki oraz stowarzyszenia 

działające w ich imieniu 

jednostek organizacyjnych; 

3) podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych 

jednostek samorządu 

terytorialnego. 
 

Główna grupa docelowa: 

1) indywidualni użytkownicy 

korzystający z zasobów 

środowiska, w tym przede 

wszystkim mieszkańcy miast. 

Działanie. 6.2: Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach. 

CT 5 Cel tematyczny. CT 5:  Promowanie dostosowania do 

zmian klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem. 

Zakres interwencji: 

• działania zwiększające możliwości reagowania na skutki 

zagrożeń naturalnych (głównie powodzi i suszy); 

• podejmowanie działań adaptacyjnych, których wdrożenie 

spowoduje znaczne oszczędności dla polskiej gospodarki 

(koszty takich działań są o wiele niższe niż w przypadku strat, 

jakie wywoływane są przez zjawiska klimatyczne); 

• działania zwiększające odporność na zmiany klimatyczne. 

Priorytet 

inwestycyjny. 
5.1 Wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne 

rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu 

odporności na klęski i katastrofy 

i rozwijaniu systemów zarządzania 

klęskami i katastrofami. 
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KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności  

Inicjatywa „Zgłoś projekt”. Informacje ogólne: 

Inicjatywa "Zgłoś pomysł" służyła zebraniu pomysłów przedsięwzięć do dalszych prac 

nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO) i spełniła swoją funkcję. Do Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii wpłynął szereg propozycji od przedstawicieli biznesu 

i strony społecznej. Zgłoszone projekty dotyczą innowacyjności i bezpieczeństwa ochrony 

zdrowia, poprawy zaawansowania technologicznego polskiego przemysłu, cyfryzacji 

gospodarki, rozwoju transportu, transformacji energetycznej czy zielonej gospodarki. 

Budżet: 

Forma pomocy: 

• środki bezzwrotne na granty 23,1 mld euro; 

• pożyczki 34,2 mld euro. 

Beneficjenci: 

• przedsiębiorcy; 

• biznesmeni; 

• partnerzy społeczno-gospodarczy; 

• samorządy. 

RFIL Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Charakterystyka Programu. Informacje ogólne: 

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie 

projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. 

O wsparcie w ramach tych środków mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Budżet: 

Forma pomocy: 

- wsparcie projektów inwestycyjnych > 4 00 

tys. 

Działanie 1 Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostały 

na wsparcie: 

1) Gmin, w tym miast na prawach Powiatu, które wynosi 5 000 000 

tys. zł, 

2) Powiatów bez miast na prawach Powiatu, które wynosi 1 000 000 

tys. zł, 

3) jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „jednostkami”, 

które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane 

środki, o których mowa w pkt. 1 i 2. 

Beneficjenci: 

• Gminy; 

• Powiaty; 

• jst.  
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Nabór wniosków Zakończony 

(termin składania wniosków od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 

września 2020r.). 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Pakiet 2: Ochrona gleb i wód Jednostka koordynująca 

Cel pakietu: Odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie 

substancji organicznej w glebie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami. 

(Pośrednia możliwość wykorzystania dofinansowania na działania zwiane z adaptacja do 

zmian klimatycznych) 

Agencja restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Działania. Zakres interwencji: 

Pakiet polega na promowaniu praktyk agrotechnicznych 

przeciwdziałających erozji glebowej wodnej, utracie substancji 

organicznej oraz zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi 

z gleb. 

Budżet: 

2.1. Międzyplony: 650 zł/ha, 

2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu 

powyżej 20% 450 zł/ha. 

Beneficjenci: 

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania 

przynajmniej jednej z następujących praktyk 

agrotechnicznych: 

• międzyplon ozimy, 

• międzyplon ścierniskowy, 

• pasy ochronne użytków zielonych 

zakładane na gruntach ornych położonych 

na obszarach erodowanych (o nachyleniu 

powyżej 20%) w poprzek stoku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytucji Wdrażających Fundusze – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, NFOŚiGW i Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego. .
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Tabela 25. Perspektywy finansowania działań w latach 2021-2027 w obszarze związanym z gospodarką wodno-ściekową oraz działań 

adaptacyjnych do zmian klimatu. 

Lp. Źródło finansowania Obszar interwencji Szacunkowy budżet i Beneficjenci 

PROW 2021-2027 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 (Projekt) 9 

Cel szczegółowy II: Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska 

 Kierunki 

Interwencji. 
II.4 Zrównoważone gospodarowanie 

i ochrona zasobów środowiska. 
Zakres interwencji: 

Wspieranie rozwoju sektora rolno-

spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania 

na klimat i środowisko, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich ochrony. 

 

Dotacje ze środków Polityki Spójności na 

inwestycji na obszarach wiejskich: 

• gospodarowania wodą (magazynowanie, 

retencja, itp.); 

• gospodarki odpadami i ściekami; 

• infrastruktury umożliwiającej rozwój 

przedsiębiorczości i powstawania nowych 

miejsc pracy (transport, energia, Internet, 

itp.). 

Szacunkowy budżet: 

II.5 Adaptacja do zmian klimatu 

i przeciwdziałanie tym zmianom. 
Budżet UE: 365 mld euro: 

• 286,2 mld euro -płatności bezpośrednie 

i interwencje rynkowe; 

• 78,8 mld euro – inwestycje z tytułu rozwoju 

obszarów wiejskich; 
Budżet PL: 64,6 mld euro (środki proponowane 

dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027).10 

Beneficjenci: 

1) Gmina; 
2) spółka, w której jedynymi udziałowcami są 

jednostki samorządu terytorialnego; 
3) związek międzygminny. 

 

9 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/ – dostęp: listopad 2020. 

10 https://www.gov.pl/web/premier/zalozenia-programowania-rozwoju-obszarow-wiejskich-ze-srodkow-europejskich-na-lata-2021-2027 – dostęp: listopad 2020. 
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POIŚ 2021-2027 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2021-20207 

Informacje o programie: Program operacyjny w zakresie infrastruktury transportu, energetyki i środowiska, zdrowia, kultury, nauki i edukacji oraz spraw społecznych, 

CP2,3,4,5 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (obecny POIiŚ) – program będzie obejmował następujący zakres: ochrona 

środowiska, przystosowanie do zmian klimatu, gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiskowych, gospodarka o obiegu zamkniętym, 

efektywność energetyczna, wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł, wsparcie infrastruktury energetycznej i systemów smart, 

rozwój infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej, intermodalnej, morskiej, śródlądowej), zmniejszenie emisyjności sektora 

transportu, wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Harmonogram i budżet programu. brak danych - w trakcie opracowywania. 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Informacje o programie: Program operacyjny w zakresie badań, rozwoju oraz innowacyjności, CP1 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (obecny POIR) – 

program będzie obejmował następujący zakres: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii, w tym kompetencji i umiejętności dla innowacji oraz systemu ochrony własności intelektualnej, wsparcie działalności B+R 

przedsiębiorstw i konsorcjów z ich udziałem, wsparcie etapu wdrażania wyników prac B+R, wsparcie mechanizmów dyfuzji wiedzy 

w gospodarce (transfer technologii), rozwój potencjału sektora venture capital, rozwój nowych modeli biznesowych na rzecz transformacji 

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacja modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw w kierunku określanym jako 

“Przemysł 4.0” oraz rozwój kompetencji i umiejętności wspierających transformację gospodarczą. 

Harmonogram i budżet programu. brak danych - w trakcie opracowywania. 

POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Informacje o programie: Program operacyjny w zakresie rozwoju cyfrowego, CP1,3 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa (obecny POPC) – program będzie 

obejmował następujący zakres: cyfrowe kompetencje społeczeństwa, cyberbezpieczeństwo, zwiększanie podaży e-usług sektora publicznego, 

cyfryzację sektora transportu gospodarczego, zwiększenie dostępu do usług ultraszybkiego, szerokopasmowego Internetu. 

Harmonogram i budżet programu. brak danych - w trakcie opracowywania. 

 Program Operacyjny w zakresie wspierania regionów z deficytem 

Informacje o programie: Program operacyjny w zakresie wspierania regionów z deficytem/obszarów słabszych gospodarczo, CP1,2,3,4,5 (brak odpowiednika 

w obecnej perspektywie), Program Ponadregionalny – program będzie obejmował następujący zakres: likwidowanie barier rozwojowych, 

poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych zasobów ludzkich, pobudzanie lokalnych 

inicjatyw gospodarczych czy społecznych, poprawę dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych, realizacja zintegrowanych 
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pakietów działań na bazie strategii ponadlokalnej, wypracowanej pomiędzy jst lub jst + samorząd województwa. 

Harmonogram i budżet programu. brak danych - w trakcie opracowywania. 

WRPO Regionalne Programy Operacyjne 

Informacje o programie: 16 regionalnych programów operacyjnych będącymi następcami obecnych 16 RPO, CP1,2,3,4,5 – zakres interwencji będzie wypracowany 

w ramach prac grup roboczych, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027. 

Harmonogram i budżet programu. brak danych - w trakcie opracowywania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 - dostęp: październik 2020.
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Tabela 26. Możliwość finansowania przedsięwzięć/inwestycji w ramach krajowych 

projektów badawczo-rozwojowych. 

Instytucja / opis programu 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Konkurs 

w ramach 

POIR 1.1.1 

tzw.  

„Szybka 

ścieżka”. 

Informacje 

ogólne: 
Program bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji z Unii Europejskiej, 

przeznaczonego na finansowanie badań i rozwoju (B+R) realizowanych 

przez przedsiębiorstwa i konsorcja. Dotacje z Unii Europejskiej na B+R 

mają również na celu zachętę do tworzenia nowych i rozwój istniejących 

start-upów technologicznych. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie 

funduszami z Unii Europejskiej w ramach konkursów 1.1.1 PO IR szybka 

ścieżka jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Środki są 

rozdysponowane w trybie konkursowym, w ramach którego wyłaniane są 

projekty najlepiej wpisujące się w kryteria oceny m.in.: nowość 

rezultatów, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, zasoby do 

realizacji projektu i adekwatność prac B+R i kosztów. 

Beneficjenci: Projekt dedykowany: 

• duże firmy; 

• MSP; 

• konsorcja (Konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z max. 3 

podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki 

naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 

 Budżet: Brak informacji o naborze planowanym na rok 2021. 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Program 

LIFE. 
Informacje 

ogólne: 
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej 

poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony 

środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu 

wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej 

polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych 

rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 
Współfinansowanie przedsięwzięć w ramach podprogramów: 

• działania na rzecz środowiska; 

• działania na rzecz klimatu. 

Beneficjenci: Beneficjentem programu może być każdy podmiot (jednostki, podmioty 

i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa 

należącego do Wspólnoty Europejskiej. 
3 kategorie beneficjentów; 

• instytucje publiczne; 

• organizacje prywatne, komercyjne; 

• organizacje prywatne, niekomercyjne (włączając w to organizacje 

pozarządowe). 

Forma naboru: Nabór wniosków.  

Jednostka 

koordynująca: 
NFOŚiGW. life@nfosigw.gov.pl 

Budżet: Brak informacji o naborze planowanym na rok 2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR i NFOŚiGW - dostęp: listopad 2020. 

mailto:life@nfosigw.gov.pl
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Tabela  27.  Możliwość finansowania przedsięwzięć / inwestycji w ramach 

międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. 

Program Opis programu 

INTERREG Europa 

INTERREG. Informacje 

ogólne: 
Program Interreg Europa finansowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) został opracowany, aby wspierać 

pogłębianie wiedzy na temat polityki przez stosowne organizacje 

polityczne w celu poprawy osiągnięć polityk i programów rozwoju 

regionalnego. Pozwala on władzom regionalnym i lokalnym oraz innym 

podmiotom o znaczeniu regionalnym w Europie na wymianę praktyk 

i pomysłów dotyczących sposobu realizacji polityk publicznych i na 

znalezienie w ten sposób rozwiązań służących poprawie strategii na rzecz 

obywateli.  

Zakres 

interwencji: 
W ramach projektu finansowane są dwa rodzaje działań: 

• projekty współpracy międzyregionalnej; 

• platformy na rzecz pogłębiania wiedzy w zakresie polityk. 

Beneficjenci: • władze krajowe, regionalne lub lokalne;  

•  instytucje podlegające prawu publicznemu (np. agencje rozwoju 

regionalnego, organizacje wspierające przedsiębiorstwa, uczelnie 

wyższe); 

•  podmioty prywatne o charakterze non-profit. 

Budżet: Brak informacji o naborze planowanym na rok 2021. 

HORIZON Europa11 - THE NEXT EU RESEARCH & INNOVATION INVESTMENT 

PROGRAMME (2021 – 2027) 

Horizon 

Europe. 
Informacje 

ogólne: 
Horyzont Europa zastąpi obecny program ramowy na rzecz badań 

i innowacji Horyzont 2020. Proponowany budżet HE w perspektywie 

2021-2027 to ok. 100 mld EUR. Będzie to największy program tego typu 

w historii Europy. Jego głównym celem jest wzmocnienie wpływu badań 

i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez 

europejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom, 

w tym zmianom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym 

przez ONZ. 

Budżet: Szacunkowy budżet na lata 2021-2027 – 100 mld euro. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej - dostęp: listopad 2020. 

 

11https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/present

ations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf – dostęp: listopad 2020. 
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Rozdział 4  

1. Propozycja działań adaptacyjnych. 

1.1.  Założenia ogólne działań adaptacyjnych. 

Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na rozwijającym się i niejednorodnym 

demograficznie, przestrzennie i gospodarczo obszarze jakim jest Aglomeracja Kalisko-

Ostrowska jest problemem złożonym, łączącym aspekty techniczne, technologiczne, 

finansowe, środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne.  

Gospodarka wodna utożsamiana jest z zarządzaniem zasobami wodnymi i gospodarką 

ściekową, które obejmują działalność w zakresie planowania, rozwoju, dystrybucji/odbioru 

i optymalnego użytkowania/ zagospodarowania zasobów wodnych jak i ścieków, stąd ma 

wymiar wieloaspektowy i wymaga integracji działań na wielu poziomach: przestrzennym, 

funkcjonalnym, środowiskowym i społecznym. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność 

zarządzania zasobami wodnymi i gospodarki ściekowej na badanym obszarze 

aglomeracyjnym wynika z roli i znaczenia wody, jakie przypisuje się jej w układzie 

przestrzennym, składającym się z wielu jednostek osadniczych, terenów o wysokim stopniu 

zurbanizowania i zainwestowania oraz terenów cennych przyrodniczo i obszarów prawnie 

chronionych. Wzrost popytu na wodę dobrej jakości i rosnące zagrożenia związane 

z zanieczyszczeniem wód oraz z ich niedoborem (susze) lub nadmiarem (powodzie), 

prawidłowe i efektywne zagospodarowanie ścieków i osadów ściekowych wzmacniają 

potrzebę wypracowania nowego modelu podejmowanych działań adaptacyjnych. Istotne 

znaczenie w zakresie realizacji celów gospodarki wodnej i ściekowej mają dyrektywy: 

Ramowa Dyrektywa Wodna12 (RDW 2000) określająca główne cele zarządzania zasobami 

wodnymi, Dyrektywa Powodziowa13 (DP 2007) wyznaczająca cele zarządzania ryzykiem 

powodziowym, Dyrektywa Ściekowa14 (DS 1991), która wskazuje jak zabezpieczać wody 

przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niedostatecznie oczyszczanych ścieków oraz 

 
12 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, z późn. zm.). 
13 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007). 
14 Dyrektywa 1991/271/EWG Rady Europy z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. Urz. UE L 135/40 z 30.05.1991). 



Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

 110 

Dyrektywa Azotanowa (91/676/EWG) wyznaczająca sposoby ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Procesem 

promującym skoordynowany rozwój i zarządzanie wodą, gospodarką ściekową, przestrzenią 

i innymi zasobami, w celu zwiększenia korzyści społecznych i ekonomicznych w sposób 

równorzędny, bez konieczności naruszania równowagi ekosystemów, jest koncepcja 

zintegrowanego zarządzania, która może stanowić ramę metodologiczną dla podejmowanych 

w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej działań adaptacyjnych. Zintegrowana gospodarka 

zasobami wodnymi (ZGZW) stanowi podstawy polityki wodnej, realizowanej przez kraje 

członkowskie Unii Europejskiej (Integrated Water Resources Management – IWRM)15. 

Koncepcję zaprezentowano na rysunku poniżej. 

Rysunek 46. Koncepcja zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Global Water Partnership, 2000. Integrated Water Resources 

Management. Global Water Partnership Technical Advisory Committee. Background Paper, 4. 

Implementacja koncepcji zintegrowanego zarządzania zasobami wodnym odbywa się 

przy uwzględnieniu możliwości zasobowych (potencjału) środowiska przyrodniczego, 

struktury instytucjonalnej, instrumentów zarządzania oraz zagospodarowania i rozwoju 

infrastruktury. Na obszarze Aglomeracji model ten podkreśla różne znaczenie i rolę wody 

w środowisku silnie przekształconym oraz zasadę wspólnych interesów, która jest wdrażana 

dla obniżenia poziomu ryzyka lub zagrożenia użytkowania zasobów wodnych oraz 

wzmocnienia stopnia integracji systemu gospodarki wodnej. Problemy związane 

 

15 Global Water Partnership, 2000. Integrated Water Resources Management. Global Water Partnership 

Technical Advisory Committee. Background Paper - dostęp: październik 2020. 
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z kształtowaniem, użytkowaniem i ochroną zasobów wodnych na obszarze Aglomeracji 

interpretować należy na poziomie ryzyka (zagrożenia) i rodzaju presji identyfikowanych 

w różnych skalach przestrzennych i czasowych, takich jak np. ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, tzn. dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód (lokalizacja 

aglomeracji na obszarze zagrożonych jednolitych części wód powierzchniowych), wzrostu 

presji antropogenicznej na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

zwiększającej jednocześnie ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego oraz zagrożenie 

i ryzyko powodziowe. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych (poziom zagrożenia) 

rozpatrywane jest w odniesieniu do zlewni jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) i podziemnych (JCWPd), których granice nie pokrywają się przestrzennie 

z przebiegiem granic administracyjnych Gmin tworzących obszar Aglomeracji, co może 

stanowić czynnik ograniczający skoordynowany rozwój i zarządzanie zasobami wodnymi. 

Kształtowanie przestrzeni Aglomeracji, uwzględniające ochronę i racjonalną gospodarkę 

wodną powinno być związane z ograniczaniem zagrożeń wynikających z niskiej jakości wód 

(gospodarka ściekami, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych) oraz ich 

nadmiaru i niedoboru (deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, susze). 

1.2. Propozycja planu działań adaptacyjnych dla Gmin AKO. 

Na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej potrzeby wodne wzrastają m.in. 

w wyniku zmian demograficznych, urbanizacji, zmian użytkowania terenu, co wpływa na 

zmiany w sposobie konsumpcji wody oraz we wzorcach produkcyjnych. W granicach 

Aglomeracji rejestruje się nakładanie funkcji: mieszkaniowych, związanych z zabudową 

zwartą i rozproszoną, gospodarczych, dotyczących lokalizacji ujęć wody, systemów 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz funkcji środowiskowych i ochrony wód (parki 

krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, 

obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego). 

W zakresie stopnia integracji gospodarki wodnej na obszarze Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej istotne powinny być analizy oceniające relacje funkcjonalno-przestrzenne 

pomiędzy terenami zainwestowanymi, niezabudowanymi i prawnie chronionymi. Wzrost 

presji na stan zasobów wodnych zwiększa ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego, 

które dotyczy potencjalnego zagrożenia deficytem dostępnych do zagospodarowania zasobów 

w przypadku przekroczenia poboru wód podziemnych w stosunku do wielkości ich zasobów, 

jak również potencjalnych skutków planowanych inwestycji w strefach ochrony pośredniej 
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i perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć. Ochrona ilościowa 

i jakościowa zasobów wodnych ujęć wody na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

powinna być realizowana poprzez racjonalizację i optymalizację poboru wody, równolegle 

z ochroną przyrody. Zainwestowanie i przekształcenie obszarów perspektywicznych dla ujęć 

wody na inne cele niż ochrona terenów wodonośnych, może wpłynąć na trwałą utratę 

dostępności terenów stanowiących naturalne zaplecze rozwojowe.  

Biorąc powyższe pod uwagę, sformułowany został cel ogólny działań adaptacyjny, 

którym jest: powiększenie spójności społeczno-gospodarczej i stanu środowiska 

w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez działania racjonalizujące gospodarkę 

wodno-ściekową.  

Cel ogólny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe, które dotyczą w szczególności: 

1. polepszenia infrastruktury technicznej w AKO oraz poprawę atrakcyjności AKO, 

2. prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej połączonej z ochroną wód,  

3. zapewnienia alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę dla zrównoważonej 

gospodarki jej zasobami, 

4. wdrożenia rozwiązań systemowych w zarządzaniu wodami opadowymi, 

5. opracowania i realizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych na rzecz systemów 

zwiększenia retencji,  

6. opracowania systemowych rozwiązań w obszarze gospodarki ściekowej 

i zagospodarowania osadów ściekowych, 

7. opracowania koncepcji inteligentnego systemu monitoringu jakościowego wód 

powierzchniowych, 

Wiązki działań niezbędne dla realizacji powyższych celów zostały przedstawione 

w poniższej tabeli. 
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Tabela 28. Wiązki działań na rzecz realizacji działań adaptacyjnych. 

Lp. Wiązki działań Specyficzne wytyczne (możliwe zadania) 
Odniesienie do celu 

szczegółowego 

1. 

Modernizacja 

i rozbudowa istniejącej 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

a) zapewnienie ciągłości i odpowiedniej jakości świadczenia usług oraz ograniczenie strat wody 

i emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, 

b) wdrożenie modeli zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenach Gmin AKO poprzez 

utworzenie w Gminach podmiotów zarządzających infrastrukturą i usługami i/lub włączenie do 

obsługi w istniejących podmiotach, 

c) opracowanie bazy danych o wszystkich elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym 

również rozproszonych, takie jak zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie 

ścieków (wykorzystanie istniejących baz danych GIS lub SCADA), 

d) rozbudowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, 

e) inwentaryzacja istniejącej infrastruktury, wyznaczanie stref, na których rozbudowa sieci nie 

będzie opłacalna (uwzględniając również planowane inwestycje w rozwój obszarów 

mieszkaniowych) i zaplanowanie systemów równorzędnych mogących zapewnić odpowiedni 

stopień zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem. 

1, 2, 3, 4, 6 

2. 
Dywersyfikacja źródeł 

zaopatrzenia w wodę. 

a) budowa nowych ujęć wód w celu zapewnienia dostaw wody, 

b) opracowanie planów bilansujących dostęp i wykorzystanie wody, celem przeciwdziałania 

skutkom suszy, 

c) opracowanie procedur postępowania na wypadek wystąpienia deficytu wody zapewniające 

niezbędny jej poziom dla mieszkańców oraz infrastruktury krytycznej, 

d) opracowanie planu alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę całego obszaru AKO wraz 

z analizą skutków środowiskowych i ekonomicznych dla potencjalnego rozwiązania, 

e) opracowanie koncepcji alternatywnych kierunków zasilania w wodę, 

1, 2, 3, 6 
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Lp. Wiązki działań Specyficzne wytyczne (możliwe zadania) 
Odniesienie do celu 

szczegółowego 

f) poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na powtórne wykorzystanie wód i/lub 

ścieków na wybrane cele użytkowe. 

3. 

Retencja wód oraz 

zagospodarowanie wód 

opadowych. 

a) budowa zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna, 

b) przeciwdziałanie zalewaniu obszarów miejskich podczas ulewnych deszczy, 

c) działania zwiększające retencje o charakterze techniczno-inżynieryjnym (np. zbiorniki wodne, 

zastawki na rowach, „zielone dachy”), planistycznym (zwiększanie udziału terenów zielonych, 

nasadzenia odpowiedniej roślinności),  

d) dobre praktyki w obszarze gospodarki rolnej (odpowiedni kierunek orki, strefy buforowe, 

zadrzewienia śródpolne) zwiększające retencję glebową, 

e) zwiększenie udziału lasów w powierzchni analizowanych zlewni, które są jednym z większych 

konsumentów wody i maja zdolność jej retencjonowania, 

f) wprowadzenie pasowych i kępowych zadrzewień śródpolnych uzupełnionych krzewami i niską 

roślinnością, w tym ekotonów tworzonych wzdłuż cieków i stojących wód powierzchniowych, 

których zasadniczym celem jest ochrona jakości wody, jak również będących elementem 

ograniczającym szybki spływ wody, 

g) rozwiązania w zakresie małej retencji oparte o system licznych zbiorników o małej pojemności 

zarówno naturalnych, jak również sztucznych (pojemności poniżej 100 tys. m3), 

h) opracowanie w podziale na zlewnie rzeczne planów retencjonowania wód i ich zagospodarowania 

uwzględniające sposób zagospodarowania terenu i jego użytkowanie, 

i) budowa systemu retencyjnego ukierunkowana na ciągły rozwój i dostosowywanie do zmiennych 

warunków przestrzennych i środowiskowych. 

 

1, 4, 5, 7 
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Lp. Wiązki działań Specyficzne wytyczne (możliwe zadania) 
Odniesienie do celu 

szczegółowego 

4. 
System cieków 

i rowów. 

a) wspólne planowanie przestrzeni nadrzecznych oraz wydzielanie stref funkcjonalnych, 

b) podejmowanie działań zapewniających współpracę w procesie planowania (uwzględnienie całej 

zlewni i zachowanie ciągłości przyrodniczej wzdłuż dolin, swobodną migrację roślin i zwierząt 

przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do cieków mieszkańcom i turystom),  

c) zaangażowanie w utrzymanie cieków wydziałów Urzędów Gmin i Miast odpowiedzialnych za 

politykę przestrzenną i środowiskową, 

d) kontrolowany odpływ wód w ciekach i rowach poprzez budowę urządzeń piętrzących wodę na 

rowach melioracyjnych, 

e) inwentaryzacja cieków i rowów z uwzględnieniem oceny ich stanu, wskazanie obszarów 

szczególnie zdegradowanych oraz potencjału do retencjonowania i podczyszczania wód, 

f) zachęcanie do zrzeszania się właścicieli urządzeń wodnych w obrębie Gmin AKO w spółki 

wodne oraz tworzenie związków spółek wodnych, co może znacząco poprawić zarządzanie 

systemem melioracyjnym na terenie Aglomeracji. 

1, 2, 4, 5, 7 

5. Jakość wód. 

a) dokończenie budowy systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków,  

b) racjonalizacja poboru wód, konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych w odpowiednim 

stanie,  

c) retencjonowanie wód opadowych i zapobieganie szybkiemu wymywaniu zanieczyszczeń, w tym 

pochodzenia rolniczego, m.in. poprzez stosowanie rozwiązań i środków zwiększających 

biodostępność substancji odżywczych w nawozach, 

d) okresowe prowadzenie badania jakości wód, które umożliwi wskazanie obszarów szczególnie 

mocno oddziałujących na jakość wód i skoncentrowanie działań w tych obszarach w pierwszej 

kolejności, 

e) wykorzystanie alternatywnych i nowoczesnych metod monitoringu wód, w tym metody 

2, 6, 7, 
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Lp. Wiązki działań Specyficzne wytyczne (możliwe zadania) 
Odniesienie do celu 

szczegółowego 

teledetekcyjne i satelitarne. 

6. 

Zwiększenie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców. 

a) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym 

gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych, 

b) partycypacja społeczna przy ważnych dla mieszkańców inwestycjach wsparta zaangażowaniem 

specjalistów, 

c) popularyzacja i realizacja wśród rolników „Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu”, 

d) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców AKO i popularyzacja prośrodowiskowych 

zachowań poprzez dedykowane działania informacyjno-edukacyjne. 

2, 4, 6, 7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Przedstawienie założeń koncepcyjnych do badań. 

Plan działań adaptacyjnych zakłada wykonanie szerokiego zakresu działań na rzecz 

dostosowania się Gmin Aglomeracji do zmieniających się uwarunkowań środowiskowych 

i społeczno-ekonomicznych w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Większość z tych 

działań na etapie wstępnym wymagała będzie realizacji badań, które doprecyzują zakres 

inwestycji i ocenią skalę potrzeb nie tylko w zakresie poszczególnych Gmin, ale i całej 

Aglomeracji. Realizacja opracowań, zawierająca dokładną diagnozę stanu danego elementu 

gospodarki wodnej, będzie stanowiła również podstawę do oceny efektów wdrożonych zadań 

po okresie ich realizacji. Proponuje się i rekomenduje wykonanie następujących opracowań 

uzupełniających: 

1. Koncepcja zaopatrzenia obszaru AKO w alternatywne źródło / źródła dostaw wody – 

opracowanie poza analizą technologiczną powinno obejmować analizę środowiskową 

i ekonomiczną proponowanych rozwiązań. 

2. Koncepcja zarządzania wodami opadowymi na obszarach miejskich – opracowanie 

powinno w sposób szczególny uwzględniać charakterystyki ilościowe proponowanych 

rozwiązań oraz ich skuteczność w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 

wystąpienia zjawisk o charakterze ekstremalnym. 

3. Koncepcje budowy systemów retencyjnych w skali poszczególnych zlewni. 

4. Inwentaryzacja rowów i cieków wraz ze wskazaniem obszarów wymagających 

interwencji. 

5. Identyfikacja głównych źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych ze 

szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych oraz WWA (Wielopierścieniowe 

Węglowodory Aromatyczne). 

6. Inwentaryzacja wraz z opracowaniem bazy danych szamb i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

7. Koncepcja systemu monitoringu jakościowego wód powierzchniowych. 

8. Koncepcja systemu zagospodarowania osadów ściekowych. 
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Podsumowanie 

Efektywność rekomendowanych działań adaptacyjnych w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej w Gminach Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej zależy przede wszystkim od 

środków inwestycyjnych, w tym dotacyjnych, ale także od intensywnej współpracy 

interesariuszy, którzy są uczestnikami systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

Na harmonogram realizacji działań wpływa nie tylko opracowana hierarchia, ale również 

dostępność do źródeł finansowania, czy też realizacja działań konkurencyjnych 

i komplementarnych w Gminach ościennych. Nie bez wpływu pozostają również potrzeby 

społeczności lokalnych. Zaproponowane w niniejszym dokumencie holistyczne podejście do 

zadań związanych z gospodarką wodną pozostaje w zgodzie z ogólnymi celami 

środowiskowymi zawartymi w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 

rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej i wskazuje na konieczność uwzględnienia 

w programowaniu działań dotyczących innych elementów środowiska przyrodniczego, 

zrównoważonego rozwoju infrastruktury miejskiej, planowania przestrzennego, czy 

zagadnień społecznych. 

Zakłada się, że każda z Gmin AKO powinna dążyć do optymalizacji systemu 

odbioru ścieków komunalnych nie tylko w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków 

komunalnych, ale również optymalizacji tego procesu, tak aby był on realizowany zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju i przede wszystkim efektywny ekonomicznie. Działania te 

można prowadzić zarówno w sferze organizacyjno-zarządczej, jak i infrastrukturalnej, 

poprzez budowę inteligentnych systemów zarządzania. 

Adaptacja do zmian klimatu wiąże się z podejmowaniem działań na rzecz 

zapewnienia dostępu społeczeństwu dóbr podstawowych, w tym wody. Zabezpieczenie jej 

dostaw oraz posiadanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia na wypadek długotrwałej 

suszy powinno być traktowane jako priorytetowe zadanie i wyzwanie o zasięgu 

ponadlokalnym, mającym wpływ na gospodarkę całego regionu. Retencjonowanie wód 

rozumiane jako jej chwilowe magazynowanie na obszarze zlewni, czy terenu AKO ma duże 

znaczenie nie tylko ze względu na możliwość chwilowego ograniczenia ryzyka wystąpienia 

negatywnych skutków zjawisk ekstremalnych, ale również dlatego, że ma bezpośredni wpływ 

na bilans ilościowy i jakość wód w całym obszarze. Odpowiednia retencja wód wpływa na 

pozostałe działania podejmowane w obszarze gospodarki wodnej, czy też bioróżnorodności 

itp. Wprowadzenie rozwiązań w zakresie ograniczenia zużycia wody wodociągowej wpływa 
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na zwiększenie odporności różnych gałęzi gospodarki podatnych na zjawiska suszy 

i powodzi. Retencjonowanie wody ma wymiar ponadlokalny poprzez sposób realizacji 

inwestycji w infrastrukturę (działania podejmowane w jednej z Gmin AKO będą wpływać na 

inne ulokowane w granicach zlewni i dorzecza). 

Doliny rzeczne od stuleci stanowiły osie rozwojowe, również obecnie 

uporządkowane i zagospodarowane obszary nadrzeczne miast i Gmin stanowią impuls dla 

zrównoważonego rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz mają wpływ na jakość życia 

mieszkańców. Podejmowanie działań, które przyczyniłyby się do uporządkowania stanu dolin 

rzecznych wymaga, by miały one charakter kompleksowy – całościowy, a nie odcinkowy. 

Porządkowanie tej sfery gospodarki wodnej jest adresowane do wszystkich Członków SAKO. 

Realizacja rekomendowanych zadań wskazanych w rozdziale 4 powinna przebiegać 

przy współudziale możliwie szerokiej grupy interesariuszy wskazanych w rozdziale 2, ale 

również przy szerokim udziale mieszkańców AKO. Pozwoli to zwiększyć świadomość 

w zakresie wykorzystania potencjału przyrodniczego i gospodarczego elementów sieci 

hydrograficznej, jak również wpłynie na zaangażowanie w ich ochronę. Dodatkowo, 

wielokierunkowe działania Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 

w tym między innymi podejmowanie inicjatyw w zakresie opracowania dokumentów 

planistycznych o strategicznym charakterze dla AKO, pozwolą na realizację działań 

wspierających główny cel Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, jakim jest 

zapewnienie lepszej jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska przy 

jednoczesnym wzmocnieniu gospodarczym AKO. Warto w tym miejscu dodać, że 

dokumentem traktującym o bezpieczeństwie mieszkańców jest „Program poprawy 

bezpieczeństwa na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, który składa się z analizy 

identyfikującej zagrożenia występujące na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, oceny 

potencjału Aglomeracji do usuwania skutków zdarzeń ekstremalnych, propozycji rozwoju 

w zakresie przygotowania do działań podczas zjawisk ekstremalnych oraz zawiera propozycje 

poprawy działań na wypadek powstania takich zjawisk jak: huragany, podtopienia, powodzie, 

gradobicia, zdarzenia chemiczne, katastrofy drogowe, czyli przede wszystkim zagrożeń, które 

wykraczają poza teren jednej Gminy lub siły, bądź też środki finansowe danej Gminy nie są 

wystarczające do samodzielnego prowadzenia działań. Program zawiera także analizę 

wszelkiego rodzaju zagrożeń naturalnych oraz stopień przygotowania poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego będących Członkami SAKO na zidentyfikowane 

niebezpieczeństwa. Dzięki przeprowadzeniu analizy diagnostycznej stanu obecnego 
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w obszarze gospodarki wodnej oraz wypracowaniu w drodze konsultacji społecznych 

rekomendacji do dalszych działań, dokument pozwoli zrealizować zadania mające na celu 

zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, które jest jednym 

z podstawowych obowiązków i zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Celem 

głównym „Programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

jest podniesienie efektywności działania służb i administracji publicznej w zapewnieniu 

porządku i bezpieczeństwa na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Planuje się, że 

nastąpi to dzięki realizacji działań służących wyposażeniu i integracji służb zaangażowanych 

w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych, stworzeniu systemów wczesnego 

ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu oraz 

dzięki edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się na wypadek 

nadzwyczajnych zagrożeń. 

Wobec powszechności występowania różnego rodzaju zagrożeń, w tym tych 

spowodowanych naturalnym żywiołem jakim jest woda niezbędna jest skuteczna realizacja 

zadań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Administracja publiczna 

powinna być przygotowana na zapobieganie zagrożeniom, a w momencie ich wystąpienia 

gotowa do podjęcia odpowiednich działań pozwalających na zminimalizowanie lub 

wyeliminowanie ich skutków. Dlatego analiza stanu gospodarki wodnej na terenie AKO 

pozwala na podjęcie kroków prowadzących do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, 

a jednoczesne opracowywanie i integracja dokumentów strategicznych pozwala na szerokie 

podejście np. do problemu bezpieczeństwa. 

Podsumowując, zastosowane do realizacji przedmiotowej pracy wielokierunkowe 

podejście wspomagane procesem konsultacji społecznych pozwala na opracowanie rozwiązań 

wykraczających poza granice administracyjne Gmin i może przynieść oczekiwane efekty 

w postaci zapewnionego dostępu do zasobów wodnych, możliwości wykorzystania potencjału 

usług ekosystemowych na rzecz rozwoju miast przy jednoczesnym zapewnieniu co najmniej 

dobrego stanu wód i podniesionej jakości życia mieszkańców AKO. Problem gospodarki 

wodnej oraz szeroko pojętego środowiska będzie kontynuowany w „Strategii rozwoju 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030.” 
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