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I. WYKAZ SKRÓTÓW
Cel ogólny
CO
CSz
Cel szczegółowy
CT
Cel tematyczny
EFRR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS
Europejski Fundusz Społeczny
Fundusz Spójności
FS
GUS
Główny Urząd Statystyczny
JST
Jednostka Samorządu Terytorialnego
KPR
Krajowy Program Reform
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
KSRR
MPZP
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
MSP
Małe i Średnie Przedsiębiorstwo
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NPPDL
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
NSP
Narodowy Spis Powszechny
OP
Oś priorytetowa
OSI
Obszar Strategicznej Interwencji
OZE
Odnawialne Źródło Energii
Pl
Priorytet Inwestycyjny (w WPRO lub PO)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014—2020
POIiŚ
POIR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014—2020
POPT
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014— 2020
POWER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014—2020
PR
Priorytet
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014—2020
PROW
PRL
Program Rozwoju Lokalnego
Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
TIK
UE
Unia Europejska
WRPO
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZIT
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II. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

III. WSTĘP
1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju
oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019-2028r., zwanej dalej Strategią.
Podstawowym celem prognozy jest wskazanie jak realizacja określonych w projekcie
Strategii celów i działań może oddziaływać na środowisko oraz mieć wpływ na jego stan.
Prognoza oddziaływania na środowisko przygotowana została zgodnie z obowiązującymi
w tej materii przepisami, w taki sposób, by całościowo przedstawić charakterystykę wpływu
planowanych w ramach Strategii działań na środowisko, z uwzględnieniem jego specyfiki.
Położenie Gminy Budzyń
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2. Zakres prognozy
Zakres prognozy oraz stopień jej szczegółowości został uzgodniony przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 21 października 201 gr.1 znak:
WOO-lll.41 1.405.201 9.MM. 1. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Chodzieży pismem z dnia 6 listopada 2019r., znak: ON.NS.472.4.14.19. Zakres prognozy
wynika także z artykułu 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami).

3. Podstawy prawne sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko oraz inne wybrane akty prawne związane
z jej tematyką
-

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081,1 późn. zm.).
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-

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
1396)

-

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.

)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z
późn. zm.)

)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogacych znacząco oddziaływać na środowisko (Di U. poz. 1639)

-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133, z późn. zm.)

> rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspóinoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)
) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183)
)-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408)

4. Materiały merytoryczne
)
r

.-

„ń-

)-

mapa sytuacyjna terenu 1 : 1000,
mapa topograflczna 1:100 000,
mapa hydrograficzna 1:100 000,
Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających
szczególnej ochrony w skali 1 : 50 000, pod red. A.S. Kleczkowskiego, AGH Kraków
1990 r.
Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne, J. Kondracki, PWN Warszawa
1994 r.
Pazdro Z. (1990), Hydrogeologia ogólna., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Turek St.
red. (1971), Poradnik hydrogeologa., Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa,
Kistowski, Pchałek, 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym rola korytarzy
ekologicznych. Warszawa.
Matuszkiewicz J.M., 2008:Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN,
Warszawa.
-

—
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)
)
)
-

-

„r

.))-

)-

r

Paszczyński B., Sadurski A. (red.): Hydrogeologia regionalna Polski. Państwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 2007.
wizja lokalna w terenie,
Strategia Rozwoju oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019-2018r.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Polityka Leśna Państwa oraz Krajowy program zwiększenia lesistości
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2018. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2019.
Richling A., Solon J., 1996: Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa
Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r.
Standardowe Formularze Danych dla obszarów Natura 2000
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Strategia Europa 2020
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany khmatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z
punktu projektowanego dokumentu oraz sposoby w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione
podczas
opracowywania
projektu
Strategii
Obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 46 oraz

art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami).
Projekt dokumentu, nie może zostać przyjęty, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wynika, że może on znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
Przy opracowaniu Strategii oraz Prognozy oddziaływania na środowisko wykorzystano
obowiązujące dokumenty strategiczne. Uwzględniono dokumenty unijne, krajowe,
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regionalne, szczególny nacisk położono na dokumenty poziomu szczebla lokalnego,
odnoszące się w sposób pośredni lub bezpośredni do obszaru objętego projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty ustanowione na szczeblu międzynarodowym
Idea zrównoważonego rozwoju, na której opiera się analizowany dokument, uwzględnia trzy
procesy pozostające ze sobą w równowadze: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka
zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego
wynikających oraz rozwój społeczny. Poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione
na szczeblu międzynarodowym, również oparte zostały na bazie zasady zrównoważonego
rozwoju. Zostały one zapisane w tzw. Protokołach do Konwencji Narodów Zjednoczonych,
do których Polska również przystąpiła. Wśród tych Konwencji znajdują się:
1. Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji,
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących ochrony środowiska (Dz.U.2003.78.706 z pożn. zm.). Jej celem jest
zagwarantowanie uprawnień obywateli do dostępu do informacji, udziału w podejmowaniu
decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
2. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w
Nowym Jorku w 1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.236). Celem podstawowym tej
konwencji jest doprowadzenie, zgodnie z właściwymi postanowieniami konwencji, do
ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który
zapobiegłby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla
uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju
ekonomicznego poziom taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej
adaptacji ekosystemów do zmian klimatu.
3. Protokół z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian
klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem
dokumentu jest walka ze zmianami klimatu. Szczegółowy cel polegał na ograniczeniu
całkowitej emisji gazów cieplarnianych krajów rozwiniętych o co najmniej 5% w latach 2008—
2012w stosunku do poziomu z 1990 r.
4. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110 ). Celem konwencji jest
podejmowanie przez strony środków mających na celu zapobieganie, redukcję i
kontrolowanie znaczącego szkodliwego oddziaływania transgranicznego na środowisko;
ustanowienie procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz wzajemne powiadamianie
się stron o planowanej potencjalnie szkodliwej działalności.
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5. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony
w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490 z pożn. zm.). Celem protokołu jest
przeciwdziałanie dziurze ozonowej.
6. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22
marca 1985 r. (Dz.U.1992.98.488). Głównym celem tej Konwencji jest ochrona zdrowia
ludzkiego i środowiska przed negatywnymi skutkami wynikającymi z działalności
zmieniającej lub mogącej zmienić warstwę ozonową.
7. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości,
sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pożn. zm.).
Podstawowym celem Konwencji dla stron jest zobowiązanie, by chronić człowieka i jego
środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza oraz dążyć do ograniczenia itak dalece, jak
to jest możliwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza,
włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odległości.
8. Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko
w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania
w Genewie dnia 18 maja 1977 r. (Dz.U.1978.31.132). Celem tej konwencji jest ustanowienie
skutecznego zakazu wykorzystania technicznych środków oddziaływania na środowisko
w celach militarnych lub w jakichkolwiek innych celach wrogich dla wyeliminowania
niebezpieczeństwa, ktore takie wykorzystanie stwarza dla ludzkości, oraz potwierdzenie woli
działania na rzecz urzeczywistnienia tego celu.
9. Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 202D r.
Celem programu w zakresie środowiska naturalnego jest wzmocnienie wysiłków na rzecz
ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i dobrostanu społecznego oraz stymulowanie rozwoju
i innowacji opartych na zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce przy uwzględnieniu
naturalnych ograniczeń naszej planety. Wspólna strategia wyznacza kierunki przyszłych
działań instytucji unijnych i państw członkowskich, które razem ponoszą odpowiedzialność
za wdrożenie i realizację celów priorytetowych.
Cele priorytetowe dokumentu to:
a) ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii;
b) przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
n 5 kosm i syj ną;
c) ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla
zdrowia i dobrostanu;
d) maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez
lepsze wdrażanie tego prawodawstwa;
e) doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska;
f) zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie
kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych;
g) lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki;
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h) wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii;
i) zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych
ze środowiskiem i klimatem.
Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy:
) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
> Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania
ścieków komunalnych
) Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód
przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
Dyrektywa 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 październiki 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim 2012 r.).
)- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października
2012 r. sprawie efektywności energetycznej
) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom
i ich kontrola)
- Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
r Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. nawiązuje w swoich
zapisach do większości wyżej wymienionych dyrektyw.
-

10. Strategia Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu Europa 2020”, przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r., to
kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju w kontekście członkostwa
Polski w Unii Europejskiej. Określa działania, których podjęde w skoordynowany sposób
przez państwa członkowskie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i przygotuje
europejską gospodarkę na wyzwania przyszłości. Cele Unii Europejskiej w 2020 r to:
1. Zatrudnienie
2. Badania i rozwój
3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
4. Edukacja
5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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Sama prognoza oraz cała procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest
wyrazem uwzględnienia ustaleń dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zostały
uwzględnione poprzez zalecenia propagowania w gminie urządzeń grzewczych opartych o
niskoemisyjne lub zeroemisyjne techniki grzewcze. Wyrazem uwzględnienia celów
dokumentu nr 4 jest rozdział

Oddziaływanie transgraniczne niniejszej prognozy, gdzie

omówiono zagadnienia ewentualnego transgranicznego oddziaływania projektu Strategii.
Cele dokumentu nr 7 zostały uwzględnione w projekcie Strategii
także poprzez
zamieszczenie zaleceń stosowania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych urządzeń
grzewczych. Nie ma podstaw aby sądzić, że ustalenia projektu w jakikolwiek sposób
naruszają ustalenia konwencji nr 8, 9 i 10.

Dokumenty Unii Europeiskiej:
1. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Celem niniejszej
dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do
uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów
i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą
dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów,
które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko.
2. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej
dyrektywy jest ustalenie ram dla działań na rzecz ochrony śródlądowych wód
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych.
3. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
Celem niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne
dotyczące odpadów i składowisk zapewnienie środków, procedur i zasad postępowania
zmierzających do zapobiegania lub zmniejszenia w jak największym stopniu, negatywnych
dla środowiska skutków składowania odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska,
w szczególności zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i
powietrza oraz skutków dla środowiska globalnego, włącznie z efektem cieplarnianym, a
także wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego.
4. Dyrektywa 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszczeń. Celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych
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przez rodzaje działalności wymienione w załączniku I. Określa ona środki mające na celu
zapobieganie oraz, w przypadku braku takiej możliwości, zmniejszenie emisji do powietrza,
środowiska wodnego i gleby, na skutek wspomnianych powyżej działań, łącznie ze środkami
dotyczącymi odpadów, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska
naturalnego jako całości, bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 85/337/EWG i innych
odpowiednich przepisów wspólnotowych.
5. Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza. Ogólnym
celem niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii
poświęconej: zdefiniowaniu i określeniu celów odnośnie do jakości otaczającego powietrza
na terenie Wspólnoty, wyznaczonych tak, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe
oddziaływanie na zdrowie ludzkie i środowisko jako całość; ocenie jakości otaczającego
powietrza w Państwach Członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów;
uzyskaniu odpowiednich informacji o jakości otaczającego powietrza i zapewnieniu, by
informacje te były udostępnione publicznie, między innymi w formie progów alarmowych;
utrzymaniu jakości otaczającego powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w
pozostałych przypadkach.
6. Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca
2001 r., dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania audytu
we Wspólnocie (EMAS). Celem tego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnotowego
systemu eko-zarządzania i audytu, dopuszczającego dobrowolny udział organizacji, zwany
EMAS, służący ocenie i doskonaleniu efektów działalności środowiskowej organizacji oraz
dostarczaniu odpowiednich informacji opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom.
Celem EMAS jest wspieranie ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej
organizacji.
7. Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do
informacji o środowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie każdej osobie fizycznej lub
prawnej w całej Wspólnocie swobodnego dostępu do informacji o środowisku będących w
posiadaniu władzy publicznej w formie pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz
danych, dotyczących stanu środowiska, działań lub środków, które wpływają lub mogą
wpływać niekorzystnie na środowisko oraz takich, które mają na celu jego ochronę.
8. Rozporządzenie Rady 1210/90/EWG z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie utworzenia
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz sieci informacji i obserwacji środowiska.
Celem tego rozporządzenia jest ustanowienie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i
dążenie do utworzenia europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska.
9. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
Celem tej dyrektywy jest wprowadzenie zasad ogólnych dla oceny skutków wywieranych na
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środowiska w celu uzupełnienia i skoordynowania procedur wydawania zezwoleń na
publiczne i prywatne przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko.
Niniejsza prognoza uwzględnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie
oceny wpływu na środowisko przedmiotowego projektu Strategii. Strategia uwzględnia także
cele dokumentu wymienionego w pkt 2 ponieważ zawiera ustalenia co do sposobów ochrony
wód powierzchniowych i wód podziemnych. Projekt Strategii uwzględnia cele dokumentu z
pkt 3 ponieważ jego ustalenia rozwiązują problem gospodarowania odpadami w gminie. Cele
dokumentu z pkt. 4 zostały wypełnione, ponieważ na terenie Gminy nie przewiduje się
działalności wymienionych w załączniku I do dokumentu z pkt 4. Jako, że w projekcie
Strategii zawarte są propozycje odnośnie ochrony powietrza uwzględnione są tym samym
cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zostaLy
osiągnięte w tym samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt
Strategii jak i niniejsza prognoza będą udostępniane społeczeństwu, wobec czego cele
ochrony środowiska wymienione w dokumencie z pkt 7 zostaną osiągnięte. Cele dokumentu
nr 8 zostały wypełnione już w samym tym dokumencie, ponieważ Strategia jest dokumentem
planistycznym, dla którego przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko, a nie przedsięwzięciem dla którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na
środowisko, cele wymienione w dokumencie nr 9 nie dotyczą projektu Strategii.
Dokumenty kralowe:
Strategia rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018r., poz.
1307 ze zm.),
Polityka Leśna Państwa,
Programy ochrony powietrza wykonywane w świetle dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE).
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (Warszawa 2003),
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.,

-

—

—

—

-

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Dokument. który określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno
gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z
uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Cele rozwojowe Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) będą realizowane za pośrednictwem strategii
zintegrowanych a przede wszystkim przez Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju do
2020 roku. Spośród celów strategii, z punktu widzenia niniejszego dokumentu najbardziej
istotne są:
Cel 3
Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
konkurencyjności nauki,
Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”,

—

—

—
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Cel 7
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona
poprawa stanu
środowiska,
Cel 11: Wzrost społecznego kapitału rozwoju.
Żeby zwiększyć poziom ochrony środowiska, poprawić warunki środowiskowe oraz
ograniczyć
ryzyka związane ze zmianami klimatu, niezbędne będzie wdrożenie zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem (m. in. promocja recyklingu odpadów, efektywności energetycznej,
efektywnego korzystania z zasobów naturalnych i ochrony zasobów wodnych) oraz
programu adaptacji do zmian klimatu, minimalizowania ryzyka i zagrożeń związanych ze
skutkami powodzi i poważnymi awariami technologicznymi.
—

Strategia Rozwoju Kraju 2020
To najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne
rozwoju kraju do 2020 r. Cele wyznaczone w strategii Europa 2020 realizowane są w sposób
harmonijny, jednakże z uwzględnieniem własnych uwarunkowań, poziomu rozwoju oraz
priorytetów strategii krajowych. Polska zmierzać będzie do osiągnięcia celów określonych
przez Unię Europejską realizując cele nastawione na wzrost konkurencyjności gospodarki.
podnoszenie sprawności i efektywności instytucjonalnej oraz zapewnienie spójności
społecznej i terytorialnej. Główne obszary interwencji, cele i priorytety rozwojowe ww.
dokumentu, które mają przełożenie na niniejszy dokument to:
2. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel 11.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Priorytetowy kierunek interwencji 11.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami.
Zasoby naturalne są podstawą funkcjonowania gospodarki i wpływają na jakość życia.
Prowadzone działania będą realizowane w ramach kompleksowego, zintegrowanego
podejścia do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów. Z tego względu dotyczyć one
będą wszystkich kluczowych obszarów, m.in. zmian klimatu, efektywności energetycznej,
polityki surowcowej, rolnictwa, transportu, budownictwa, gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej. Wspierane będą działania na rzecz
zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki oraz zmniejszające
obciążenia środowiskowe. W sytuacji ograniczonego dostępu do surowców naturalnych,
szczególnie istotną kwestią dla zrównoważonego rozwoju staje się potrzeba wykorzystania
surowców wtórnych. Przy czym skuteczność działań w zakresie racjonalnego
gospodarowania zasobami środowiska jest uwarunkowana zwiększeniem świadomości
społeczeństwa oraz wymaga promowania ekologicznych zachowań Polaków poprzez
prowadzenie właściwie ukierunkowanych i dobranych działań informacyjnych i edukacyjnych
Priorytetowy kierunek interwencji 11.6.2. Poprawa efektywności energetycznej.
Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej.
W myśl postanowień dyrektywy 2010/31IUE o charakterystyce energetycznej budynków
przewiduje się udoskonalenie systemu oceny energetycznej budynków poprzez sukcesywną
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zmianę standardów energetycznych dla budynków nowych i przebudowywanych oraz
wzmocnienie roli i poprawę jakości świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Ponadto przewidziane jest sukcesywne zwiększenie wymagań techniczno budowlanych, w
celu osiągnięcia tych wymogów na poziomie optymalnym pod względem kosztów, z
uwzględnieniem postępu technicznego w budownictwie oraz w znacznym stopniu
ograniczając zużycie energii w budynkach. Poprawie efektywności energetycznej służyć
będzie zastosowanie dostępnych i sprawdzanych technologii w zakresie termomodernizacji
budynków, co może spowodować oszczędności w końcowym zużyciu energii cieplnej rzędu
15-35% w stosunku do stanu sprzed modernizacji obiektu.
—

Priorytetowy kierunek interwencji 11.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Czynnikami decydującymi o jakości środowiska są przede wszystkim: czystość powietrza,
wód, gleb oraz właściwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istnieją w dalszym ciągu
kwestie wymagające regulacji i dostosowania do poziomu zgodnego ze strategicznymi
kierunkami działań Unii Europejskiej. Istotne zatem będzie inwestowanie w ochronę wód i
gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami czy ochronę powietrza, a także
podejmowanie działań umożliwiających dostosowanie uczestników rynku do wyzwań
zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięciom tym powinno towarzyszyć usprawnienie
mechanizmów zarządzania środowiskiem, w tym polepszenie udostępniania danych o
środowisku.
Priorytetowy kierunek interwencji 11.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.
Kluczowym zadaniem w tym obszarze jest opracowanie i efektywne wdrożenie systemowych
rozwiązań dotyczących adaptacji do zmieniających się uwarunkowań klimatycznych
i hydrologicznych, w tym minimalizacja skutków klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk
pogodowych. Adaptacja do zmian klimatycznych będzie obejmowała także dostosowanie
zagrożonych sektorów i obszarów (rolnictwo i leśnictwo, zasoby wodne i gospodarka wodna,
różnorodność biologiczna i ekosystemy, transport, energetyka i górnictwo, budownictwo,
obszary wielkomiejskie, gospodarka przestrzenna, społeczności lokalne) do nowych
warunków i zjawisk klimatycznych, w tym m.in. zapewnienie dostarczania energii i paliw,
zapobieganie czasowym niedoborom wody oraz usprawnienie systemu zarządzania
kryzysowego.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to obecnie jedno
z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska. Jest to szczególnie istotne w kontekście
zmian zachodzących w światowej gospodarce związanych z dążeniem do wzrostu poziomu
życia obywateli, koniecznością efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz
potrzebą zmian wzorców produkcji i
konsumpcji.
Podstawowym warunkiem
zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie wysokiej jakości życia obecnym i przyszłym
pokoleniom, przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych zasobów. Spośród celów
i kierunków interwencji, ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. są:
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
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Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wadami dla ochrony przed powodzią,
Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna,
Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią,
Rozwojowi gospodarki zawsze towarzyszy korzystanie z zasobów naturalnych. Większość
zasobów jest jednak ograniczona ilościowo, bądź odnawiają się w zbyt długim czasie.
Zagadnienie ochrony oraz racjonalnego wykorzystania zasobów staje się więc priorytetowe
w kontekście zapewnienia ich dostępności dla przyszłych pokoleń. Efektywne korzystanie z
zasobów jest również istotne ze względów ekonomicznych i geostrategicznych. Obecnie
obowiązujące wzorce produkcji mając wpływ na środowisko naturalne (zwłaszcza na
czystość i jakość wód, różnorodność biologiczną, jakość powietrza), a tym samym na
zdrowie i życie człowieka, wymagają przemyślanych działań oraz inwestycji w nowoczesne
technologie bardziej przyjazne środowisku.
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
Działalność człowieka, często w sposób niekorzystny, wpływa na środowisko. Zmniejszenie
tego oddziaływania wymaga podjęcia szeregu działań, na czele z promocją nowych wzorców
konsumpcji i produkcji oraz zmianą podejścia do oszczędnego wykorzystania zasobów.
Ambitne normy środowiskowe mogą pobudzać wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
i stymulować rozwój działalności gospodarczej.
Kierunki interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym na cele
energetyczne,
Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie
warunków do
powstawania zielonych miejsc pracy,
-

-

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy
kraju. Nowoczesna infrastruktura oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy
sprzyjają rozprzestrzenianiu się wzrostu gospodarczego silnych ośrodków na te części
Polski, które z uwagi na brak dobrej dostępności terytorialnej pozostają obecnie w stagnacji.
Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną
i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej
gospodarki. Dla realizacji przedmiotowego dokumentu istotny jest:
Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego.
Cel szczegółowy: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.
System transportu oparty o zasadę zrównoważonego rozwoju powinien utrzymywać
harmonię układu komunikacyjnego z jego otoczeniem przyrodniczym, kulturowym oraz
społeczno-gospodarczym, polegającą na korzystaniu z istniejących zasobów w sposób
umożliwiający ciągłość ich użytkowania i zachowania dla przyszłych pokoleń.
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Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030
Głównym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody
oraz
istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu
z utrzymaniem
dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych
potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównywania
dysproporcji regionalnych. Realizacja celu głównego ma nastąpić poprzez realizację
poszczególnych celów strategicznych.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 201 2-2020
Obszary wiejskie pełnią wiele funkcji o zasadniczym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju
kraju zarówno w sferze produkcji (rolniczej i pozarolniczej), konsumpcji, jak i dostarczania
dóbr publicznych. Obszary wiejskie są miejscem życia, pracy i wypoczynku polskiego
społeczeństwa. Jednocześnie na obszarach tych znajduje się zdecydowana większość form
ochrony przyrody oraz prowadzone są różne rodzaje aktywności gospodarczej, z których
najbardziej powszechne i charakterystyczne jest rolnictwo.
Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi obszarów wiejskich, rolnictwa
i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym
rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dążenie do osiągnięcia celu
głównego będzie realizowane poprzez działania, z których z punktu widzenia niniejszego
dokumentu istotny jest:
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Priorytet: Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich.
Lasy odgrywają bardzo istotną rolę w dostarczaniu dóbr publicznych o charakterze
środowiskowym oraz wpływają w sposób istotny na sekwestrację węgla. Toteż należy
wspierać racjonalne powiększanie zasobów leśnych na obszarach wiejskich, zalesiając
grunty niskiej jakości, których rolnicze użytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione,
zwiększając tym samym rentowność całej gospodarki wiejskiej.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010
2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie
Stanowi dokument określający
cele i sposób działania podmiotów publicznych,
w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju.
Dokument wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich
i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym
terytorialnym ukierunkowaniu. Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych
regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju,
wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.
—
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Najbardziej istotne obszary strategiczne to:
•
Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
•
Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych,
N
Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju regionalnego,
•
Wspieranie rozwoju kapitału społecznego,
•
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej
do wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną
kraju.

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki bezpośrednio wpisuje się w priorytet
unijnej strategii rozwoju Europa 2020, którym jest inteligentny, zrównoważony rozwój
sprzyjający włączeniu
społecznemu. Cel główny Strategii to wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna
I efektywna)
oparta na wiedzy i współpracy. Kierunki interwencji Strategii podporządkowane są realizacji
celów
szczegółowych, z których projekt dokumentu wpisuje się w:
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, z kierunkami
działań:
•
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. bardziej zieloną ścieżkę,
zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki.
•
Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania,
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały
cykl życia.

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020
z perspektywą do 2030 roku został opracowany w 2013 roku przez Ministerstwo Środowiska.
Pierwsza cześć dokumentu przedstawia scenariusze zmian klimatu do 2030 roku oraz
prawdopodobny wpływ zmian klimatu na sektory i obszary wrażliwe na te zmiany. W drugiej
części dokumentu określono cele i kierunki działań w procesie adaptacji do zmian klimatu do
2030 roku. SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć
w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020: gospodarce wodnej,
rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej I obszarach prawnie chronionych, zdrowiu,
energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strelie wybrzeża, gospodarce
przestrzennej i obszarach zurbanizowanych.
Oceniany dokument uwzględnia następujące cele określone w SPA 2020:
•
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska,
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•
•
•

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich,
Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu,
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem
zmian klimatu.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Niniejszy dokument przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na
najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie
krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Główne założenia, które zostały
uwzględnione w projekcie Strategii to działania na rzecz poprawy efektywności
energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej.

Dokumenty wojewódzkie:
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd
województwa polityki regionalnej. Realizacja celów w niej zawartych ma doprowadzić
do osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju województwa.
Celami Strategii rozwoju, na których zostały oparte cele ujęte w projekcie Strategii Rozwoju
Gminy Budzyń są:
• Cel strategiczny 1: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu.
• Cel strategiczny 2: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi.

•
•
•
•

Cel strategiczny 3:
Cel strategiczny 4:
Cel strategiczny 6:
Cel strategiczny
województwa.
• Cel strategiczny 9:

Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia.
Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego.
Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu.
8: Zwiększenie zasobów i wyrównywanie potencjałów społecznych
Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wieikopolskiego 201 6-2020
Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 został
przyjęty uchwałą Nr XX111580116 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września
2016 r. Cele zawarte w projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. są
spójne z celami opisanymi w wojewódzkim programie. Projekt ocenianego dokumentu
odnosi się przede wszystkim do następujących celów:
) zwiększenie lesistości województwa, zachowanie bioróżnorodności.
dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu
hałasu, zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas.
edukacja świadome ekologicznie społeczeństwo.
-
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Pian zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopoiskiego
Dokument ten jest głównym narzędziem polityki przestrzennej w województwie. Został on
przyjęty uchwałą nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
Oceniany dokument nawiązuje w swojej konstrukcji do celów Planu zagospodarowania
przestrzennego poprzez wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych
obszarów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego
(infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych).
Wielkopolski Regionainy Program Operacyjny na lata 2014—2020
Jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój
sprzyjający włączeniu społecznemu.
Do osi priorytetowych, które mają przełożenie na realizację Strategii nakierowanych na
zrównoważony rozwój należą głównie:
Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych, 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym, 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych.
Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.2.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest., 4.4. Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
• Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu.
• Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

6. Procedura i metody zastosowane przy sporządzaniu
prognozy
W celu sporządzenia Prognozy przeprowadzono następujące prace:
> przeanalizowano
cele
środowiska
ustanowione
ochrony
szczeblu
na
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu;
? poddano analizie i ocenie istniejący stan środowiska oraz określono potencjalne jego
zmiany w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
wykonano macierz oddziaływań kierunków działań zaproponowanych w projekcie
Strategii na elementy środowiska oraz na środowisko przyrodnicze jako całość,
określono potencjalne oddziaływania na środowisko, które mogą wynikać z realizacji
działań opisanych w projekcie Strategii.
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W celu dokonania oceny przewidywanych oddziaływań na środowisko zastosowano metodę
macierzy interakcji i metodę opisową.
W ocenie nie wartościowano wielkości
poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość ich wystąpienia.
Do wykonania macierzy zastosowano metodę ekspercką polegająca na określeniu
potencjalnych oddziaływań, które mogą wystąpić na etapie realizacji działań
zaproponowanych w ocenianym dokumencie.
Prognoza obejmuje teren położony w granicach Gminy Budzyń wraz z obszarami
pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji działań założonych w
ocenianym dokumencie.

IV.

ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA
OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM STRATEGII

NA

1. Wody podziemne
W obszarze gminy zaleganie wód podziemnych pierwszego poziomu kształtuje się
odmiennie w pradolinie i w obszarze wysoczyzny. W obszarze pradoliny wody te zalegają
bardzo płytka, do 2,0 m ppt. Istotny wpływ na kształtowanie stanów wód podziemnych w tym
obszarze maja stany w rzece Noteci. Na przeważającej części obszaru wysoczyzny wody
pierwszego poziomu wodonośnego zalegają na głębokości 2
5 m. Największe obszary
płytkiego występowania wód podziemnych znajduj a się w rejonie Kanału Budzyńskiego
i Wyszynki Grabówka. Obserwacje przebiegu stanu wód podziemnych prowadzone IMGW
w posterunkach obserwacyjnych położonych na terenie sąsiednich gmin, wykazują
występowanie na ogół jednego okresu wzniosu i jeden okres niżówki. Podstawowe zasilanie
wód pierwszego poziomu wodonośnego ma miejsce w okresie roztopów wiosennych, od
tego okresu aż do końca roku hydrologicznego, a czasem i do następnego okresu roztopów
obserwowano trwała tendencje spadkowa zwierciadła wód. Teren gminy znajduje się
częściowo w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) oznaczonego
numerem 139.
—

—

Główne Zbiornik Wód Podziemnych

—

położenie Gminy Budzyń
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Mapa z lokalizacją JCWPd
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Źródło: https.!/www.pgigoy.pł
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Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej
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Zagrożenie podtopieniami
(źródło; Mapa obszarów zagrożonych
podtopieniami, 2007)
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Źródło: https://www.pgi.goy.pi

Bogactwo form morfologicznych składających się na rzeźbę młodoglacjalną, któremu
towarzyszy urozmaicona budowa geologiczna, pozwala na obszarze projektowanych badań
wyróżnić 3 systemy krążenia wód. Są to:
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• obieg lokalny, przypowierzchniowy związany z płytkim krążeniem wód, drenowany przez
dopływy Noteci i Łobżanki a zasilany infiltracyjnie,
• system pośredni związany z lateralnym dopływem z sąsiednich jednostek i drenowany
przez Noteć,
• system regionalny, gdzie alimentacja zachodzi w północnej części zlewni, natomiast drenaż
w dolinie Noteci na południu JCWP nr 35.
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Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych
Udział zasilania podziemnego w odpływie
52%
całkowitym_rzek w_obrębie JCWPd
Ekosystemy lądowe zależne od wód
podziemnych
Mokradła (40% powierzchni obszarów chronionych)
(źródło:_warstwa_CIS)
Ocena stanu JCWPd „ w zależności od
oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy
Dobry DW (o dostatecznym stopniu wiarygodności)
lądowe zależne_od_wód_podziemnych,_2012_r.
Źródło: htlps!/wwwpgi.goy.pł

Na terenie gminy znajduje się 17 ujęć wód podziemnych, z których eksploatowanych jest 9,
w tym ujmujących wody z poziomu: czwartorzędowego 6 ujęć i trzeciorzędowego 3 ujęcia.
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W obszarze gminy zaleganie wód poziemnych pierwszego poziomu kształtuje się odmiennie
w pradolinie i w obszarze wysoczyzny. W obszarze pradoliny wody te zalegają bardzo płytko,
do 2,0 m ppt. Istotny wpływ na kształtowanie stanów wód podziemnych w tym obszarze maja
stany w rzece Noteć.
Na przeważającej części obszaru wysoczyzny wody pierwszego poziomu wodonośnego
zalegają na głębokości 2-5 m. Największe obszary płytkiego występowania wód
podziemnych znajdują się w rejonie Kanału Budzyńskiego i Wyszynki Grabówka.
—

Teren gminy znajduje się częściowo w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych
(GZWP) oznaczonego nr 139 o nazwie „Dolina kopana Smogulec Margonin” o powierzchni
250 km2 i średniej głębokości 50 m.

2. Wody powierzchniowe
2.1. Rzeki
Wody płynące badane są w ramach sieci monitoringu krajowego oraz sieci
monitoringu regionalnego.
Siec monitoringu krajowego rzek umożliwia kontrole i zbieranie informacji o jakości i ilości
wód rzek istotnych dla gospodarki kraju. Natomiast siec monitoringu lokalnego obejmuje
cieki stanowiące źródło wody dla przemysłu i gospodarki komunalnej, odbiorniki ścieków
komunalnych i przemysłowych. Gmina Budzyń leży w zlewni rzeki Wełny i jest odwadniana
przez jej prawostronne dopływy: Kanał Budzynski, Kanał Wyszynki
Grabówka, Flintę,
Strugę Sokołowska, Rudkę, Ciemnice. Są to typowe cieki melioracyjne stanowiące odbiornik
wód odprowadzanych ze zmeliorowanych pól systemami urządzeń melioracji szczegółowej.
—

2.2. Jeziora
Gmina Budzyń jest jedyna gmina powiatu chodzieskiego zupełnie pozbawiona jezior.
Jedynie niewielkie zbiorniki można spotkać w rejonie wsi Podstolice.

3. Zasoby wodne

Gospodarka zasobami wodnymi gminy należy do najistotniejszych kierunków kształtowania
ochrony środowiska. W związku z tym wymienia się tutaj kilka ważnych do osiągnięcia
celów. Odpowiednia gospodarka zasobami wodnymi pozwoli na zapewnienie mieszkańcom
dobrej jakości wodę do picia.
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Zadaniem podstawowym jest wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie
racjonalnego gospodarowania wodą w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania
wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np. przemysł spożywczy i
farmaceutyczny).
Ponadto jako pożądane działania należy rozpatrzyć:
sprawną weryfikację pozwoleń wodnoprawnych w oparciu o bilanse
wodnogospodarcze zlewni,
wsparcie finansowe podmiotów gospodarczych realizujących plany racjonalnej
gospodarki wodą.
.-

Propozycje szczegółowych rozwiązań:
W gospodarstwach domowych należy stosować rozwiązania wodooszczędne, mierzyć
zużycie wody, starać się stosować najlepszą, czystą wodę tylko do picia, przyrządzania
posiłków, zmywania i higieny osobistej. Zużyta woda z wanny, natrysków i umywalek
może być używana, po dość łatwym przefiltrowaniu, do spłukiwania WC. Wodę
niezdatną do picia, deszczówkę, wodę gruntową czy też wodę odzyskaną z
przydomowej oczyszczalni ścieków można stosować do podlewania ogrodu. Należy
wprowadzić system „nagradzania” podmiotów gospodarczych realizujących poprawną
gospodarkę wodną. Nagradzanie” może być formą ulg podatkowych bądź dodatkowych
przywilejów uzgodnionych w ramach konkretnej inwestycji.
Celem działania jest ograniczenie zanieczyszczenia zasobów wodnych ze źródeł rolniczych.
Zadania i kierunki działań:
1. Upowszechnienie wiedzy o rolnictwie ekologicznym.
2. Ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko gruntowo-wodne poprzez sukcesywne
ograniczanie zanieczyszczania obszarowego i punktowego:
inwentaryzacja gospodarstw rolnych pod kątem wyposażenia ich w płyty obornikowe,
zbiorniki do gromadzenia gnojówki i gnojowicy.
Upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej poprzez organizację spotkań
informacyjnych i wydawanie publikacji.
Prowadzenie szkoleń w zakresie racjonalnego dawkowania i przestrzegania
agrometeorologicznych terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

4. Kopaliny
Na terenie Gminy na podstawie prac geologicznych nie rozpoznano żadnego złoża kruszyw
naturalnych oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. Z bezpośrednich wierceń w Gminie
Budzyń znane są utwory czwartorzędowe i młodszego trzeciorzędu występujące głównie w
postaci utworów miocenu i pliocenu. Utwory miocenu reprezentowane są przede wszystkim
przez piaski drobno i średnioziarniste oraz mułki. Utwory plioceńskie zalegają prawie na całej
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powierzchni, a dominującymi osadami są iły pstre lub iły niebieskie. Na terenie gminy w
środkowej jej części oraz w okolicy wsi Podstolice i na wschód od Dziewoklucza występują
gliny zwałowe. W północno zachodniej i wschodniej części gminy warstwę powierzchniową
budują utwory piaszczysto-żwirowe sandrów. W dolinach rzek Flinty i Dymnicy występują
osady aluwialne, takie jak mułki, piaski rzeczne, torfy i gytie.
—

5. Gleby
Użytki rolne na terenie Gminy Budzyń zajmują powierzchnię 57,7%. Użytki leśne stanowią
35,3% powierzchni gminy. Użytki rolne leżą na wysokości 100-110 m n.p.m., są to głównie
gleby lekkie, bielicowe, utworzone z luźnych piasków i piasków słabogliniastych, położonych
na podłożu mało przepuszczalnym do całkowicie przepuszczalnego.
Najsłabsze gleby brunatne wyługowane wytworzone zostały z piasków luźnych całkowitych i
piasków słabo gliniastych (klasa VI bonitacji gleb). Gleby powstałe z żwirów i pisków
gliniastych są kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe roślin.
Gleby pseudobielicowe utworzone z piasków o zawartości próchnicy 1,0-1,5% to gleby
bardzo kwaśne, kwaśne, ubogie lub średnio zasobne w fosfor i potas oraz ubogie w magnes.
W dolinie rzeki Dymnicy wykształciła się niewielka ilość gleb typowych dla obszarów cieków
wodnych tj. gleb bagiennych mułowo torfowych i murszowo-torfowych oraz niewielka ilość
mad.
—

Tereny gminy to głównie gleby lya, lVb i V klasy, które stanowią 67%, niewielki obszar
użytków rolnych zajmują gleby klas VI. Illa i llb.—w sumiel6% gruntów ornych gminy
Pozostałe gleby stanowią 1% powierzchni gruntów ornych gminy. W zakresie kompleksów
przydatności rolniczej na terenie gminy występuje grunty orne żytnie słabe (28%), żytnie
dobre (22%), żytnie bardzo dobre i bardzo słabe po 17% każda oraz zbożowo pastewne
słabe (10%).
W związku z przewagą gleb kwaśnych na terenie gminy warunki prowadzenia produkcji
rolnej są utrudnione, co prowadzi do zmniejszenia plonów i pogorszenia ich jakości,
ponieważ żyzność gleb w dużej mierze uzależniona jest od jej składu chemicznego, a w
szczególności od zasobności w składniki pokarmowe, których w przypadku gleb kwaśnych
jest ograniczona ilość.

6. Lasy
Na terenie gminy lasy zajmują 35,3% jej powierzchni. Wskaźnik lesistości gminy jest dużo
wyższy od lesistości województwa wielkopolskiego i kraju.
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Z ogólnej powierzchni lasów dominują te, które są w zarządzie Lasów Państwowych,
administrowane przez Nadleśnictwa Podanin, Sarbia i Durowo. Nadleśnictwa prowadzą
gospodarkę leśną o Plany Urządzania Lasu.
Lasy gminy stanowią w większości drzewostany sosnowe (w składzie gatunkowym
drzewostanów sosna stanowi ponad 85%, dąb i brzoza i inne gatunki po ok.5%).
Zdecydowanie przeważają siedliska borów mieszanych świeżych i borów świeżych, które
łącznie stanowią około 80% siedlisk, Pozostała część stanowią lasy mieszane świeże z
innymi typami siedliskowymi. Z powodu dużego udziału sosny w składzie gatunkowym
drzewostanów i małego zróżnicowania wiekowego istnieje duże zagrożenie ze strony
szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych.
Administracja Lasów Państwowych stara się zminimalizować zagrożenie pożarowe poprzez
zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych.
Wyznaczone są ścieżki spacerowe, trasy rowerowe i miejsca parkingowe. Leśnictwo Budzyń
i Dziewoklucza na swoim terenie wyznaczyło trasy rowerowe. Trasa R6 o długości ok. 18 km
biegnie szosą przez Dziewoklucza do Sypniewa, powrót drogą leśną przez Osiedle Piaski do
Budzynia. Trasa R7 Drążki” o długości 7km. biegnie z Budzynia szosą w kierunku
Wągrowca do leśniczówki Drążki i wraca do Budzynia.
Duży udział gruntów omych w V i VI klasie bonitacji, które dla produkcji rolniczej są
ekonomicznie nieuzasadnione stwarza dobre warunki szczególnie dla prywatnych właścicieli
do ich zalesiania.

7. Rolnictwo
W Gminie Budzyń 2562 mieszkańców aktywnych zawodowo (19,4%) pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).
W strukturze użytkowania gruntów około 57,7% stanowią użytki rolne, a około 35,3% lasy.
34,4% ogólnej powierzchni gminy należy do gruntów Skarbu Państwa, a 47,5% do sektora
indywidualnego, ale dla użytków rolnych wskaźnik ten wynosi prawie2l % bez
indywidualnego.
Tereny gminy to głównie gleby lya, IVb i V klasy, które stanowią 67% gruntów ornych gminy.
Niewielki obszar użytków rolnych zajmują gleby klas VI, Illa i lib w sumie 16%. Pozostałe
gleby stanowią 1% powierzchni gruntów ornych gminy. W zakresie kompleksów przydatności
rolniczej na terenie gminy występuje grunty orne żytnie słabe (28%), żytnie dobre (22%),
żytnie bardzo dobrej bardzo słabe po 17% każda oraz zbożowo pastewne słabe (10%).
—

8. Ochrona powietrza
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Emisja zanieczyszczeń do powietrza wpływa na stan zdrowia ludności jak również na
roślinność oraz zmiany pH gleby i wód powierzchniowych.
Ochrona powietrza wg krajowych przepisów oparta jest na zapobieganiu powstawaniu
zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub
utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.
Zadania i kierunki działań:
Jako główne kierunki działań należy przyjąć:
1. Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych
i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialne
źródła energii
2. Zmniejszenie ilości emitowanego do atmosfery azotu.
3. Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych nośników
energii, unikania spalania odpadów w piecach domowych.

W ocenie jakości powietrza wykonanej dla roku 2018 na terenie województwa
wielkopolskiego stwierdzono klasę C dla pyłu PM1O i B(a)P we wszystkich strefach, tj.: w
strefie aglomeracja poznańska, miasto Kalisz oraz w strefie wielkopolskiej. Przyczyną
przypisania klasy C w przypadku pyłu PM1O było przekroczenie dopuszczalnej liczby
przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24
godziny
dopuszczalna liczba przekroczeń w roku wynosi 35. Na większości stacji
pomiarowych (10 z 15 stacji) odnotowano przekroczenia. Klasę C przypisano strefie
wielkopolskiej w zakresie pyłu PM2.5
pomiary na stanowisku w Pleszewie przekroczyły
poziomu dopuszczalny substancji w roku kalendarzowym. Klasę uzyskał również ozon w
strefie miasto Kalisz. Powyższa klasa dotyczy oceny pod kątem ochrony zdrowia ludzi i
przekroczenia poziomu docelowego. Podstawą klasyfikacji stref były pomiary ocenianych
substancji wykonywane metodykami referencyjnymi lub równoważnymi na stacjach
pomiarów jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Rolę wspomagającą pełniło
modelowanie wykonane dla obszaru województwa i kraju. Rezultatem końcowym oceny stref
pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony zdrowia, jest określenie klas
wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. Ocenę wykonano dla strefy
wielkopolskiej. W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2018 roku dla ozonu, dwutlenku siarki i
tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A. Odnosząc wyniki oceny rocznej
wykonanej dla roku 2018 do wyników oceny dla roku 2017 stwierdzono:
-

-

• w obu ocenach wykonanych pod kątem ochrony roślin odnotowano klasę A dla wszystkich
ocenianych substancji;
• w ocenach wykonanych pod kątem ochrony zdrowia zarówno w roku 2017 jak i w 2018
klasę C dla pyłu PM1O i BaP we wszystkich strefach województwa wielkopolskiego;

Prognoza oddziaływania na środowisko

34

dla Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019-2028r

• klasę C w przypadku ozonu w roku 2018 przypisano tylko strefie miasto Kalisz, natomiast W
roku 2017 były to strefy: wielkopolska i miasto Kalisz;
• klasę C w przypadku pyłu PM2,5 w roku 2018 przypisano tylko strefie wielkopolskiej,
natomiast w roku 2017 były to strefy: wielkopolska i miasto Kalisz;
• w ocenie wykonanej dla roku 2018 podobnie jak w roku 2017 problem stanowią obszary
przekroczeń benzo(a)pirenu, które zajmują ponad 90% powierzchni województwa.
Dla województwa wielkopolskiego opracowano Programy Ochrony Powietrza:
1. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O oraz B(a)P dla strefy aglomeracja
poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie
pyłu PM1O;
2. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto
Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów;
3. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon;
4. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM1O, PM2,5 oraz
B(a)P.
Obecnie aktualizacji podlega POP dla strefy aglomeracja poznańska.
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Na podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji dokonano klasyfikacji stref,
w których są dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub
docelowe oraz poziomy celów dlugoterminowych. Każdej strefie, dla każdego
zanieczyszczenia przypisano właściwy symbol klasy.
Interpretując wymki klasyfikacji. W szczególności wskazujące na potrzebę opracowania
programów ochrony powietrza, należy panuętać. że wynik raki me ponimen być utożsamiany
ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny
problem zwiannyz daną substancja.
Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki. dwutlenku azotu. olowiu, benzenu. tleulna
węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu. mklu wszystkie strefy zaliczono do klasy A.
W przypadku poziomu docelowego dla ozonu strefe aglomeracja poznańska i strefę
wielkopolska zaliczono do klasy A: strefę miasto Kalisz zaldas\f±owano do klasy C. Natomiast
odnoszac otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do
klasy D2.
Ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM1O dla 24 -godzm w roku
kalendarzowym wszystkim strefom przypisano klasę C. W przypadku pyłu PM2.5 strefe
aglomeracja poznańska i strefe miasto Kalisz zaliczono do klasy A. natomiast strefe
wielkopolska
do klasy C. W rok-u 2018 stwierdzono również przekroczenia poziomu
docelowego dla benzo(a)pirenu wszystkie oceniane strefy zaliczono do klasy C.
—

—

Tabela

7.31.

Klasy stref dla

poszczególnych

zanieczyszczeń,

uzyskane

w

ocenie

rocznej dokonanej

ungędneniern kryterów ustanow:onych w celu ochrony zdrowa ludzi
podstawowa (klasy: A. C)
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cji

co

0
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A

A

A
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A

A
A

A
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A
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-
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A
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A
A

A
A

C
A

C
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A
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Źródło: WłOS Poznań
kwiecień 2019).
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-

—
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c

A

C

A
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—

Roczna ocen jakości powietua w województwie wielkopolskim za rok 2018 (WIOŚ,

Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin. podobnie jak pod kątem
ochrony zdrowia, jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej
strefie.

W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2018 robi dla ozonu. dwutlenku siarki i tlenków
azotu strefę wielkopolska zaliczono do klasy A.
Tabela 739. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględ
nieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C)
-

Kod strefy [J
PLSDO3

Nazwa strefy
strefa wielkopolska

03

NO
A

A

I

A
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Źródło: WIOS Poznań

—

Roczna ocen jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2018 (WIOŚ,

kwiecień 2019).

W ocenie jakości powietrza wy-konanej dla roku 2018 na terenie województwa
wielkopolskiego stwierdzono klase C dla pyłu PM1O I B(a)P we wszystkich strefach, tj.:
w strefie aglomeracja poznańska, miasto Kalisz oraz w strefie wielkopolskiej. Przyczyna
przypisania klasy C w prz\padku pyh PM1O bylo przekroczenie dopuszczalnej liczby
przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24
godziny
dopuszczalna liczba przekroczeń w roku wynosi 35. Na większości stacji
pomiarowych (10 z 15 stacji) odnotowano przekroczenia.
—

Klasę C przypisano strefie wielkopolskiej w zakresie pyłu PM2.5 pomiary na stanowisku
w Pleszewie przekroczy-ty poziomu dopuszczalny substancji w roku kalendarzowym.
—

Klase uzyskal również ozon w stre6e miasto Kalisz. Powyższa klasa dotyczy oceny pod
kątem ochrony zdrowia ludzi i przekroczenia poziomu docelowego.
Podstawa klasyfikacji stref były pomiary” ocenianych substancji xn-konyiyane metodykami
referencyjnymi lub równoważnymi na stacjach pomiarów jakości powietrza w województwie
wielkopolskim. Rok wspomagającą pehuło modelowanie wykonane dla obszaru województwa
I baju.
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Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod katem
ochrony zdrowia, jest określeme klas \yynko\nch dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej
strefie.
Ocenę wykonano dla strefy wielkopolskiej. W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2018
roku dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A.
Odnosząc wyniki oceny rocznej wykonanej dla rok-u 2018 do wyników oceny dla roku 2017
stwierdzono:
• w obu ocenach wykonanych pod katem ochrony roślin odnotowano klasę A dla
wszystkich ocenianych substancji:
• w ocenach wykonanych pod katem ochrony zdrowia zarówno tv roku 201 7jak i w 2018
klasę C dla pyłu PM1O i BaP we wszystkich strefach województwa wieUcopolskiego;
• klasę C w przypadku ozonu w roku 2018 przypisano tylko strefie miasto Kalisz.
natomiast w roku 2017 były to strefy: wielkopolska i miasto Kalisz:
• klasę C w przypadku pyłu PM2.5 wroku 2018 przypisano tylko strefie wielkopolskiej.
natomiast w roku 2017 były to strefy wielkopolska i miasto Kalisz:
• w ocenie wykonanej dla rok-u 2018 podobnie jak w roku 2017 problem stanowią obszary
przekroczeń benzo(a)pirenu. które zajmuja ponad 90% powierzchni województwa.
Dla województwa wielkopolskego opracowano Programy Ochrony Powietrza:
1. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O oraz B(a)P dla strefy” aglomeracja
poznańska, którego integralna część stanowi plan działań laótkotenninowych w zakresie pylu
PM1O;
2. Program ochrony powietrza w zakresie pyhi PM1O. PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto
Kalisz. którego integralna część stanowi plan dzialań krótkorenninowych w zakresie pyłów;
3. Program ochrony powietrza dla strefy wie[kopolskiej ze wzgledu na ozon:
4. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolsbej
B(a)P.

ur

zakresie pylu PM1O. PM2.5 oraz

Obecnie aktualizacji podlega POP dla strefy aglomeracja poznańska.
Źródło: W/OS Poznań
kwiecień 2019).

—

Roczna ocen jakości powietrza w województwie wielkopo/skim za rok 2018 (W/OŚ,

9. Ochrona przed hałasem
Kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem zostały sformułowane dla
następujących zagadnień:
1. Zarządzanie ochroną przed hałasem
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Obecnie polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku stworzenia sprawnego systemu
gromadzenia informacji o stanie klimatu akustycznego środowiska, szczególnie
w zakresie hałasów komunikacyjnych, zapewnienia spójności i porównywalności metod
i wskaźników stosowanych w różnych krajach oraz zwiększenia skuteczności działań,
służących ograniczaniu uciążliwości źródeł komunikacyjnych. Duże znaczenie
przywiązuje się do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań ograniczających emisję
hałasów drogowych.
Zgodnie z polityką UE jako jedno z zadań można wymienić: monitoring i planowanie
ograniczenia wpływu uciążliwości hałasowej na środowisko.
Proponowane rozwiązanie:
Rozwój monitoringu hałasu na terenach szczególnie zagrożonych oraz uwzględnianie
możliwości
wystąpienia
uciążliwości
hałasowej
przy
zmianach
planów
zagospodarowania przestrzennego (lokalizacja nowych dróg, centrów handlowych,
osiedli mieszkaniowych w pobliżu istniejących ciągów komunikacyjnych).
2. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym ze względu na obszar i liczbę osób objętych
oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczenia stanowi najtrudniejszy
problem. Osiągnięcie wymaganego poziomu emisji hałasu można osiągnąć stosując
różne rozwiązania. Ogólnie według kierunków działania wymienia się następujące z nich:
eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie np. przez budowę
obwodnic, ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym np. poprzez budowę
ekranów akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej w miejscach newralgicznych,
edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań komunikacyjnych
organizacja akcji dzień bez samochodu.
—

Przebieg drogi krajowej K-11 oraz linii kolejowej nr 354 przez teren Gminy Budzyń
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J
Brzek

Długość i typ dróg
w latach 2015-2017
J.S.T
Powiat Chodzieski
drogi ogólem, w tym:
na 100 krn2
o nawierzchni
ulepszonej
O nawierzchni gruntowej

powiatowych

i

gminnych

w

DROGI POWIATOWE [krn]
2015
2016
2017
178,9
178,7
179,0

2015
271,0

26,1
178,9

38,6
193,5

26.1
178,7

26,0
179,0

powiecie

chodzieskim

DROGI GMINNE [krn]
2016
2017
351,5
432,0
51,3
226,5

63,0
259,5
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3. Ochrona przed hałasem przemysłowym
Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze środków
transportu, jednak liczba mieszkańców narażona na jego oddziaływanie jest mniejsza.
Kontrola instalacji emitujących nadmierny hałas do środowiska przez służby WIOŚ w
znacznej mierze wymusza na zakładach przemysłowych inwestycje w urządzenia
ograniczające jego emisję (tłumiki, obudowy dźwiękoszczelne, przenoszenie instalacji do
innego obiektu, skrócenie czasu pracy urządzeń). Także często zły klimat akustyczny wokół
mniejszych zakładów produkcyjnych i usługowych jest spowodowany nieprawidłową
lokalizacji w stosunku do sąsiadujących obiektów. Poprawę klimatu akustycznego w
środowisku zakłady te uzyskały przez wymianę hałaśliwych urządzeń na emitujące hałas o
mniejszym poziomie, zastosowanie obudów dźwiękochłonnych źródeł hałasu, ekranów
akustycznych, tłumików akustycznych, zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród
zewnętrznych w budynkach, przebudowę instalacji wentylacyjnych, likwidację części źródeł
hałasu, zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej zakładu do innego obiektu,
skrócenie czasu pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń lub zmianę ich lokalizacji.
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10. Ochrnna powierzchni ziemi
Główny cel ochrony powierzchni ziemi polega na przeciwdziałaniu degradacji gleb
użytkowanych rolniczo pod kątem ochrony przed erozją oraz zanieczyszczeniu gleb
środkami ochrony roślin oraz nawozami. Mówiąc o ochronie gleb użytkowanych
rolniczo, należy pokreślić potrzebę masowego upowszechnienia kodeksu dobrych
praktyk rolniczych, który precyzuje prawidłowe postępowania w prowadzonej rolniczej
działalności produkcyjnej oraz w rozwoju gospodarstw ekologicznych.
Zadania i kierunki działań:
1. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej propagowanie proekologicznych
zasad gospodarki rolnej systematycznie zmniejszającej negatywny wpływ na
środowisko poprzez organizowanie szkoleń, publikację ulotek, broszur.
2. Zalesianie gruntów marginalnych, nieprzydatnych do produkcji rolniczej wsparcie
finansowe właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia.
3. Zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych,
która będzie wyłączona z produkcji i przeznaczona na inne cele.
4. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych
spełniających rolę przeciwerozyjną.
Proponowane rozwiązania:
ograniczenie nadmiaru fosforu polegające na kontrolowaniu jego zawartości w
glebie i ograniczeniu nawożenia oraz nie pozostawianiu nawozów (zwłaszcza
organicznych) na powierzchni gleby narażonej na występowanie spływu
powierzchniowego. Nie należy stosować nawożenia na zmarzniętą glebę lub na
ziemię pokrytą śniegiem.
)- należy w jak największym możliwym stopniu stosować nawozy naturalne, nawozy
zielone zamiast nawozów sztucznych,
.ograniczenie ilości przedostającego się do gleby związków azotu
- zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
-

11. Gospodarka odpadami
Zadania i kierunki działań:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Edukacja ekologiczna promująca zachowania proekologiczne, minimalizacje
powstających odpadów oraz selektywną zbiórkę i zagospodarowanie surowców
wtórnych. W ramach prowadzonej edukacji przewiduje się prowadzenie kampanii
informacyjno-edukacyjnej, organizacja szkoleń i konferencji, włączanie organizacji
ekologicznych w działania na rzecz gospodarki odpadami.
Zmniejszenie ilości deponowanych na składowiskach odpadów organicznych.
Wdrażanie i usprawnianie selektywnej zbiórki odpadów surowców wtórnych.
Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych, ich zbiórki i unieszkodliwiania.
Zamknięcie i rekultywacja lokalnego składowiska.
Budowa nowego składowiska.
Likwidacja dzikich wysypisk.
—

Gospodarka odpadami przemysłowymi
Celem do osiągnięcia w gospodarce odpadami przemysłowymi jest zmniejszenie ilości
wytwarzanych odpadów.
Zadania i kierunki działań
1. Promowanie zachowań odpadooszczędnych.
2. Wspieranie realizacji technologii energooszczędnych i małoodpadowych.
3. Stworzenie systemu monitorowania i kontroli mniejszych przedsiębiorstw i zakładów
przemysłowych.

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
Właściwa gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi ma na celu
unieszkodliwianie odpadów
medycznych w oparciu
regionalny system
o
unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.
Zadania i kierunki działań
1. Realizacja systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych w oparciu o
powiatowy plan gospodarki odpadami,
2. Budowa Międzygminnego Punktu Czasowego Gromadzenia Padłych Zwierząt
(MPCGPZ).
Gospodarka osadami ściekowymi
Zadania i kierunki działań
1. Systematyczne wdrażanie kompleksowego zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych.
2. Monitoring stosowania osadów w celach nieprzemysłowych.
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12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie
oddziaływań
lub
kompensację
przyrodniczą
negatywnych
na
środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru

Projektowany zakres zagospodarowania nie będzie miał wpływu na przestrzenne lub
indywidualne formy ochrony przyrody w rozumieniu obowiązującej ustawy o ochronie
przyrody, w tym na obszary NATURA 2000.

Lokalizacja Gminy na tle obszarów NATURA 2000

Źródło: wwwgdos.goy.pi
lokalizacja ni. Budzyń
-

•
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Analiza odległości w prDmieniu do 30km
NATURA 2000 OBSZARY SPECJAIJ(E] OCHRONY

Nazwa

[kmj

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
PLB300001

14 33

Pusza Notecka PLB300015

15.21

Fuszca nad Gwdą PL8300012

2176

Nadnoteckie tęgi PL8300003

25.89

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa
Jezioro Kaliszańskie PLH300044

[kmj
8.05

Dolina Wełny PLH300043

13.54

Dolina Noteci PLH300004

14.33

Bagno Chlebowo PLH300015

21.79

Buaynaw Długiej Goślinie PLH300055

22.21

Struga Riałośliwka PLH3000S4

24.01

Ostoja Pilska PLH300045

25.32

Kisiewo PLH300037

25.83

Biedrusko PŁH30000I

29.18

Dębowa Góra PLH300055

29.32

Lokalizacja Gminy na tle projektowanych korytarzy ekologicznych
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Źródło: wwwgdos.goy.pI
.

lokalizacja m. Budzyń

•

Projekt Strategii przy przyjętych założeniach nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać
na cele ochrony obszaru NATURA 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedHsk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono te obszary. W żaden
sposób nie pogorszy integralności obszarów NATURA 2000 ub powiązań pomiędzy nimi,
a także nie wpłynie w jakikolwiek sposób na gatunki, dla których ochrony zostały one
wyznaczone.

13. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz

T. Szczęsny Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa, 1975r.
> K. Buchwald Krajobraz kulturalny pojęcia ogólne: Kształtowanie krajobrazu a ochrona
przyrody, Warszawa, 1975r.,
J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2003
—

—

—

—
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Pojęcie krajobrazu obejmuje całokształt elementów przestrzennych uformowanych na
powierzchni Ziemi zarówno przez przyrodę, jak też pod wpływem działalności kulturowej
człowieka. W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono wiele badań zmierzających zarówno
do sprecyzowania pojęcia krajobrazu, jak też klasyfikacji krajobrazów oraz określenia
tendencji i podstaw przekształceń w krajobrazie w wyniku działalności gospodarczej
człowieka.
Wyróżnia się obecnie następujące typy krajobrazów:
krajobraz pierwotny — obejmujący obszary dotychczas nie przekształcone przez
człowieka,
krajobraz naturalny — w którym ingerencja człowieka w zasadzie nie narusza w istotny
sposób równowagi przyrodniczej,
) krajobraz kulturowy lub antropogeniczny — w którym działalność gospodarcza człowieka
jest silnie zaznaczona; w Polsce przeważa właśnie ten trzeci typ krajobrazu.
Zadania ochrony krajobrazu polegają na zachowaniu krajobrazu pierwszego w stanie
nienaruszonym, rozsądne, zgodne z zasadami ekologii działania gospodarcze w krajobrazie
drugiego typu oraz kształtowanie na naukowych podstawach, przy minimalizacji
nieuniknionych naruszeń powiązań naturalnych i równowagi przyrodniczej, krajobrazu typu
trzeciego.
Treść i zakres pojęcia krajobrazu ujmowane są z różnych punktów widzenia i dla różnych
potrzeb. T. Szczęsny wyróżnia dwa kierunki pojmowania krajobrazu:. Pierwszy z nich,
reprezentowany najdawniej przez geografów, a później uzupełniony poglądami biologów,
traktuje krajobraz jako pojęcie przyrodnicze odnoszące się do podstawowych elementów
składowych środowiska przyrodniczo-geograficznego. Drugi kierunek, którego zwolennikami
są głównie architekci, ogranicza treść i zakres tego pojęcia tylko do cech zewnętrznych,
widokowych i wartości estetycznych, właściwych dla danego obrazu.” Rozumienie krajobrazu
w drugim znaczeniu, a zatem oczami architektów, ma dla ochrony prawnej krajobrazu
znaczenie dominujące. W przypadkach, gdy w motywacjach ochrony prawnej będą wchodzić
przede wszystkim elementy krajobrazu we wzajemnej więzi oddziaływań biologicznoekologicznych, będziemy mieć do czynienia z określonym rodzajem ochrony typu parkowego
lub rezerwatowego. Również i w tej ochronie wystąpi dodatkowo ochrona wartości
estetycznych, ważnych dla wypoczynku i rekreacji człowieka. Punktem wyjścia do ochrony
prawnej krajobrazu jest pojęcie krajobrazu.
Według T. Szczęsnego krajobrazem jest całość (...) przyrody wraz z elementami
wprowadzonymi przez człowieka na naturalnie ograniczonym odcinku ziemi, oceniana jako
układ warunków naturalnych, reprezentujący określone zewnętrzne cechy estetyczno
widokowe”. W tym wypadku należy również zaznaczyć, że modyfikacyjna funkcja człowieka
wobec krajobrazu jest dziś oczywista. Budowa pojęcia krajobrazu dla potrzeb praktycznej
jego ochrony wymaga przejścia przez największą przeszkodę, tj. niemożność
zobiektywizowania i sformułowania kryteriów owych funkcji wypoczynku czy cech
estetycznych. Bezwzględny zakaz zmiany krajobrazu dotychczasowego jest dzisiaj
nierealny. Dlatego mówimy dzisiaj częściej o ukształtowaniu krajobrazu niż o jego ochronie.
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Problem zatem winien zostać rozwiązany za pomocą zabiegów typu normatywnego
chronić tylko krajobrazy kwalifikowane prawnie jako wymagające ochrony, w krajobrazach
natomiast niekwalifikowanych tylko poszczególne ich elementy. Wszystko to pod warunkiem,
że margines, w którym będzie się wprowadzać określone zakresy czy nakazy oparte na
szczególnych walorach krajobrazowych i wartościach wypoczynkowych” nie będzie za
szeroki, Wtedy bowiem ochrona będzie zbyt uniwersalna i praktycznie trudna do realizacji.
Ustawa o ochronie przyrody daje podstawę dwom formom kwalifikowanej ochrony
krajobrazu: obszarowi chronionego krajobrazu i parkowi krajobrazowemu. Również
nowoprzyjęty z dawnej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska znowelizowany tekst
ustawy o ochronie przyrody daje podstawy ochrony walorów krajobrazowych bez względu na
to, czy są one objęte szczególnymi formami ochrony przyrody, a przez walory krajobrazowe
rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz związane z nim
elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności
człowieka.
Dla obszaru województwa wielkopolskiego nie został sporządzony audyt krajobrazowy, tym
samym nie określono wniosków, rekomendacji oraz granic krajobrazów priorytetowych.
Przewiduje się, że planowane zagospodarowanie będzie harmonizować zmiany, które
wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych w myśl Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000r. (Dz. U. z
2006r. Nr 14, poz. 98).

—

V. WYKAZ DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH STANOWIĄCYCH
REALIZACJĘ WYPRACOWANYCH CELÓW ROZWOJU
GMINY BUDZYŃ 201 9-2018

CEL STRATEGICZNY I : SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.1 Promowanie przedsiębiorczości lokalnej i aktywizacja zawodowa
Działania strategiczne
Program reorientacji zawodowej dla osób pracujących w rolnictwie, dla osób poszukujących
pracy oraz bezrobotnych przygotowany przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w
Chodzieży
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
WPRO Priorytet 8.9 I Preferencje dla OSI: Obszar zależny od sektora paliwowo
—
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energetycznego. PO WER / WRPO Priorytet 10.3
PROW Poddziałania 7.7.2 (Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) i następne
poddziałania i 7.7.4 I PROW LEADER
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do
zmian w gospodarce. Wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym
w wieku 50 lat i więcej. Wsparcie w sytuacji zwolnień monitorowanych dla osób
zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy.
Wzmacnianie dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności. Projekty
służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej.
Przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego,
praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego i
egzaminowania. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego dla osób
dorosłych. Działania wynikające ze Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego wraz z
Programem Promocji Terenów inwestycyjnych
Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz
Podmiot realizujący
Przedsiębiorcy. Sieć przedsiębiorstw, klastry, instytucje otoczenia biznesu.
Organizacje pozarządowe. Jednostka Samorządowa gminy, jej związki oraz jednostki
organizacyjne. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej lub oświatowej. Jednostka organizacyjne gminy w zakresie
aktywizacji zawodowej w trybie pozakonkursowym. Podmioty, które uzyskały akredytację z
MPIPS w zakresie działań EURES w trybie konkursowym.
Wskaźniki produktu
Liczba osób zatrudnionych w nowych miejscach po 50.
Liczba i trwałość firm zakładanych przez osoby po 50 r.ż.
Działania strategiczne
Program Staż w gminie” wraz ze wsparciem zatrudnienia absolwentówl osób bez stażu
pracy zwłaszcza w obszarach i zawodach priorytetowych z uwagi na cele rozwoju gminy
Sposoby wsparcia zewnętrznego! Obszar realizacji (z WRPO /PO)
PO Wiedza Edukacja Rozwój: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy.
Priorytet Inwestycyjny 8.6 I WRPO Priorytet 8.5 Tryb: konkursowy oraz pozakonkursowy
dotyczy realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej i działań EURES przez JST
—

Działania komplementarne (z WRPO IPQ)
Wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy. Działania na rzecz podnoszenia kompetencji i
kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy.
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Wsparcia w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wsparcia mobilności przestrzennej, w
tym międzynarodowej w ramach sieci EURES
Podmiot realizujący
Przedsiębiorcy. Sieć przedsiębiorstw, klastry, instytucje otoczenia biznesu. Organizacje
pozarządowe. Jednostka Samorządowa gminy, jej związki oraz jednostki organizacyjne.
Wszystkie podmioty z wyjątkiem osób Fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub oświatowej.
Wskaźniki produktu
Liczba odbytych staży zawodowych. Liczba absolwentów i innych osób zatrudnionych po
raz pierwszy
Działania strategiczne
„Jesteście potrzebni” wielokierunkowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
(instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej.)
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPQ)
PO WER! WRPO Priorytet 9.4/PO WER/ WRPO Priorytet 10.1
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w tym wsparcia dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego. Przedsięwzięcia
zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach i placówkach systemu
oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i
TIK. Wsparcia uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji. Wsparcia indywidualnego
podejścia do ucznia, w tym wsparcia rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcia uczniów pochodzących z rodzin
najuboższych. Wsparcia działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów
Podmiot realizujący
Jednostka Samorządowa gminy
Wskaźniki produktu
Liczba osób zagrożona wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi lub
zdrowotnymi w programie. Liczba osób kontynuujących naukę po przerwie.
—

Działania strategiczne
Ograniczanie skali ubóstwa oraz integracja społeczna
Sposoby wsparcia zewnętrznego! Obszar realizacji (z WRPO /PO)
PO Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet Inwestycyjny 9.4 / WRPO Priorytet 3.3
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowe
go. Wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej
Podmiot realizujący
Jednostka Samorządowa gminy, jej związki oraz jednostki organizacyjne.
Wskaźniki produktu
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Liczba powstałych i funkcjonujących spółdzielni i przedsiębiorstw socjalnych oraz centrów
integracji społecznych (CIS). Liczba osób znajdujących zajęcie w ww. podmiotach.
Obroty i przychody spółdzielni i przedsiębiorstw socjalnych
Działania strategiczne
Podniesienie efektywności i trwałości wsparcia ze strony opieki społecznej i urzędu pracy
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO Wiedza Edukacja Rozwój (WER) Priorytet Inwestycyjny 8.11 / PO WER / WRPO
Priorytet 9.4
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodziny/ grup/środowisk wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i kulturalnej. Działania na rzecz
podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcia w
zdobywaniu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej w placówkach
resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej oraz opuszczającej te placówki.
Podmiot realizujący
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub oświatowej. Jednostki organizacyjne gminy w zakresie aktywizacji
społeczno zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wskaźniki produktu
Liczba osób długotrwale bezrobotnych (spadek). Liczba osób objętych wsparciem opieki
społecznej (spadek)
CEL STRATEGICZNY 1: SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.2 Poprawa jakości edukacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych
—

Działania strategiczne
Program zintegrowanej współpracy gminy: GOPS, otoczenia biznesu oraz szkół na rzecz
kształcenia nowych kompetencji zawodowych odniesionych do zasobów i celów rozwoju
gminy, wraz z opracowaniem pakietów edukacyjnych i warunków wsparcia zatrudnienia
zawodowego.
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Priorytet Inwestycyjny 8.11/ WRPO
Priorytet 8.5 / Wsparcie w szczególności dla obszarów o dużej liczbie bezrobotnych lub
wysokiej stopie bezrobocia. Preferencje dla OSI: Wiejskie obszary funkcjonalne
wymagające wsparcia procesów rozwojowych, obszary tracące dotychczasowe funkcje
społeczno gospodarcze. WRPO Priorytety 10.3 i 10.3 bis
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
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Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy. Działania na rzecz podnoszenia kompetencji i
kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Wsparcie
w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wsparcie mobilności przestrzennej, w tym
międzynarodowej w ramach sieci EURES. Projekty służące podnoszeniu kompetencji i
kwaliflkacji osób w wieku aktywności zawodowej. Przedsięwzięcia mające na celu tworzenie
w placówek kształcenia ustawicznego praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków
do kształcenia zawodowego i egzaminowania. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno
zawodowego dla osób dorosłych. Projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji
zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe. Przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu.
Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego dla młodzieży. Działania
wynikające z Programu Rozwoju Gospodarczego gminy wraz programem promocji terenów
inwestycyjnych.
Podmiot realizujący
Jednostki organizacyjne gminy w zakresie aktywizacji zawodowej w trybie
pozakonkursowym. Jedn. org. gminy oraz ochotnicze hufce pracy w zakresie działań
EURES w trybie pozakonkursowym. Podmioty, które uzyskały akredytację IPS w zakresie
działań EURES w trybie konkursowym. Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące
kształcenie ustawiczne i ich organa prowadzące.

Wskaźniki produktu
Liczba wdrożonych pakietów/ ścieżek edukacyjnych i programów promocji zatrudnienia.
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie.
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Liczba uczniów szkół
i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.
Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze
doradztwa edukacyjno zawodowego. Liczba podmiotów realizujących zadania centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie.
CEL STRATEGICZNY I : SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.3 Poprawa stanu infrastruktury technicznej, środowiska oraz bezpieczeństwa
mieszkańców
Działania strategiczne
Obniżenie emisji zanieczyszczeń w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
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PO IiS/WRPO Priorytet 4.5 / NFOŚiGW / WFOŚiGW I Kredyty, w tym preferencyjne
udzielane przez Bank Ochrony Środowiska I Fundusz Dopłat, Fundusz Termomodernizacji
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Gospodarka odpadami -zamykanie i rekultywacja składowiska. / Podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców. I Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w celu
ograniczenia ruchu. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego
Działania informacyjno promocyjne. / Inwestycje w zakresie budownictwa niskoemisyjnego i
pasywnego.
Podmiot realizujący
Podmioty posiadające osobowość prawną. I Jedn. org. gminy.
Podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym
Wskaźniki produktu
Liczba zlikwidowanych źródeł niskich emisji. Liczba pojazdów spełniająca normy emisji.
Zużycie energii i wody w sektorze publicznym.
-

Działania strategiczne
Uporządkowanie i rozwój sieci wodnych i kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO IiS/WRPO Priorytet 6.2 I NFOŚiGW I WFOŚiGW I Kredyty, w tym preferencyjne
udzielane przez Bank Ochrony Środowiska
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Projekty wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę. Projekty z zakresu zagospodarowania osadów
ściekowych. Zakup aparatury kontrolno pomiarowej. Projekty w zakresie indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków.
Podmiot realizujący
Podmioty posiadające osobowość prawną. Jednostka organizacyjna gminy. Podmioty
działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym
Wskaźniki produktu
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych! kanalizacyjnych w
km. Wydajność wybudowanych lub zmodernizowanych ujęć wody, oczyszczalni ścieków w
m3. Liczba przyłączonych odbiorców wody / dostawców ścieków
-

Działania strategiczne
Zakup sprzętu ratowniczego i doposażenie OSP
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO /PO)
PO liS/WRPO Priorytet 5.2
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wzmocnienie systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego
wystąpienia zagrożeń. Wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy. Zwiększenie
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potencjału OSP przez szkolenia dla ich członków
Podmiot realizujący
Podmioty posiadające osobowość prawną. Jedn. org. gminy.
Wskaźniki produktu
Liczba jedn. służb ratowniczych wspartych do prowadzenia akcji ratowniczych

I

CEL STRATEGICZNY I : SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.4 Rozwój lokalnej gospodarki na potrzeby seniorów
Działania strategiczne
Opracowanie i wdrożenie programu działań i wsparcia
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
Inicjatywy UE typu jourism for seniors” Calypso. WRPO Priorytet 3.4 Preferencje dla OSI:
Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe. Obszar
zależny od sektora paliwowo energetycznego. PO WER! WRPO Priorytet 9.7 WRPO:
Preferencje dla OSI: Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości
rozwojowe. PO WER I WRPO Priorytet 8.10 Środki prywatne
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Działania wynikające z programów w tym zakresie
Podmiot realizujący
Jednostka organizacyjna gminy I Organizacje pozarządowe Wszystkie podmioty z
wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Podmioty lecznicze prywatne lub tworzone z udziałem gminy. Przedsiębiorcy
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów i instytucji przyjaznych dla seniorów. Liczba usługi procedur! produktów
lokalnych profilowanych dla seniorów. Liczba osób korzystających z ww. usług. Liczba osób
i podmiotów świadczących te usługi
Działania strategiczne
Dostosowanie infrastruktury dla osób starszych
Sposoby wsparcia zewnętrznego! Obszar realizacji (z WRPO IPO)
Fundusz Termomodernizacyjny. Środki budżetu centralnego. Środki prywatne. Kredyty!
pożyczki
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Podmiot realizujący
JST I Przedsiębiorcy / Podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno prywatnego
Wskaźniki produktu
Liczba skrzyżowań z sygnalizacją dźwiękową. Liczba skrzyżowań z wysepką dla pieszych
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Liczba lokali i powierzchnia lokali usługowych. Liczba usuniętych barier architektonicznych.
CEL STRATEGICZNY I : SPOŁECZENSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.5 Poprawa dostępu i jakości usług publicznych
Działania strategiczne
Lekarzlpielęgniarka w gminie/Poprawa dostępu do usług zdrowia
Sposoby wsparcia zewnętrznego / Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO WERJWRPO Priorytet 9.7 / PO IiŚ/WRPO Priorytet 9.1
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci.
Projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia osób starszych i z niepełnosprawno
ściami. Zwiększony dostęp do usług prawnych i poradnictwa obywatelskiego. Inwestycje w
infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną.
Podmiot realizujący
Jednostka organizacyjna gminy. Wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Organizacje pozarządowe.
Podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno prywatnego
Wskaźniki produktu
Liczba praktyk lekarskich w gminie (zwł. lekarzy rodzinnych./ pierwszego kontaktu i
stomatologów.
Liczba ośrodków zdrowia w gminie. Odsetek osób w poszczególnych grupach wiekowych
objętych programami profilaktycznymi.
Działania strategiczne
Wsparcie w gminie” Rozwój infrastruktury i powszechności świadczenia pozostałych usług
społecznych (opiekuńczych, edukacyjnych, medycznych, prawnych) w tym komercyjnych
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO WERJWRPO Priorytet 9.7 WRPO Priorytet 10.4 Tryb konkursowy cały obszar
Tryb pozakonkursowy OSI: Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów
rozwojowych. Częściowo PO WERIWRPO Priorytet 10.1 (w zakresie edukacji elementarnej)
WRPO: Preferencje OSI: Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów
rozwojowych. Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości
rozwojowe.
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. Inwestycje w
infrastrukturę wychowania przedszkolnego. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek
oświaty prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne popularyzującą naukę i
innowacje. Projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia osób starszych i z niepeł
nosprawnościami. Zwiększony dostęp do usług prawnych i poradnictwa obywatelskiego.
Zwiększenie dostępu do różnych form mieszkalnictwa w tym chronionego.
—

I
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Podmiot realizujący
Placówki wychowania przedszkolnego. JST i i jej związki i stowarzyszenia. Szkoły i placówki
oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące
Placówki doskonalenia nauczycieli. Organizacje pozarządowe. Przedsiębiorcy
Wskaźniki produktu
Liczba punktów informacji w gminie. Liczba stałych punktów poradnictwa prawno
obywatelskiego. Liczba osób objętych korzystająca z poradnictwa. Potencjalna liczba
użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
edukacją przedszkolną
-

Działania strategiczne
Opracowanie i wdrożenie programu informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w gminie. Integracja sieci lokalnej z siecią szerokopasmową woj. (WSS)
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
WRPO Priorytet 2.3 PO Polska Cyfrowa: Osie Priorytetytowe I (powszechny dostęp do
szybkiego Internetu), II (e-administracja) i III (cyfrowa aktywizacja społeczeństwa)
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Informatyzacja urzędu, GOPS, bibliotek, domów sołeckich, kultury, ośrodka zdrowia
Wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji, zasobów kulturowych, edukacyjnych, planistycznych,
geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego otwartego dostępu w
postaci cyfrowej do tych zasobów. Wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do
Internetu, rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje.
Podmiot realizujący
JST oraz jedn. podległe. Organizacje pozarządowe i biznesowe Przedsiębiorcy. Inne jedn.
spełniające kryterium udziału
Wskaźniki produktu
Liczba lokalnych sieci zintegrowanych z WSS. Udział placówek wyposażonych w sieci
wewnętrzne działające w ramach WSS.
Działania strategiczne
Rozwój elektronicznych usług publicznych- dla e-administracji, e-learningu, e-kultury
i e-zdrowia
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
WRPO Priorytet 2.3 PO Polska Cyfrowa: Osie Priorytetytowe I (powszechny dostęp do
szybkiego Internetu), II (e-administracja) i III (cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Informatyzacja urzędu, GOPS, bibliotek, domów sołeckich, kultury, ośrodka zdrowia. Rozwój
punktów i sieci publicznego dostępu do Internetu. Digitalizacja zasobów kulturowych,
edukacyjnych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych. Zapewnienie szerokiego
dostępu do tych zasobów. Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego wraz z
programem promocji terenów inwestycyjnych
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Podmiot realizujący
JST. Organizacje pozarządowe i biznesowe. Przedsiębiorcy. Inne jedn.
Wskaźniki produktu
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line. Odsetek osób korzystających z Internetu
w kontaktach z adm. publiczną
CEL STRATEGICZNY II: WZMOCNIENIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
GOSPODARCZEGO GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
11.1 Poprawa konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw, w tym
gospodarstw rolnych (ekologicznych oraz producentów zdrowej żywności)
Działania strategiczne
Program na rzecz konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw, w tym
gospodarstw rolnych (ekologicznych oraz producentów zdrowej żywności).
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPQ IPO)
PO Inteligentny Rozwój: Oś Priorytetowa li 111/ Cele tematyczne 1 i 3: Badania + Rozwój
Oś priorytetowa III Cele tematyczne: 1 i 3: transfer innowacji, instrumenty finansowe,
inkubacja. WRPO Priorytet 3.2 WRPO: wsparcie dotyczy całego województwa. Tryb
konkursowy cały obszar. Tryb pozakonkursowy OSI regionalnego Ośrodki subregion
nalne i ich obszary funkcjonalne (dla firm wyłącz-nie tryb konkursowy.
—

—

Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów. Wsparcie
międzynarodowej współpracy firm, gosp. rolnych. Nawiązanie współpracy i promocja
gospodarcza. Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego gminy wraz z
programem promocji terenów inwestycyjnych. Działania wynikające z analizy dotyczącej
możliwości utworzenia klastra w gminie i innych powiązań w gminie.
Podmiot realizujący
Przedsiębiorcy, rolnicy w sieci, w tym klaster ich reprezentanci. Instytucje otoczenia
biznesu. Organizacje pozarządowe. JST gminy oraz jej jedn. org.
Wskaźniki produktu
—

Liczba inicjatyw na rzecz konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw, w
tym gosp. rolnych. Liczba przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych objętych tymi inicjatywami
w stosunku do ogólnej liczby. Liczba firm, których oferta była promowana zagranicą. Liczba
krajów gdzie promowano ofertę.
Działania strategiczne
Integracja i intensyfikacja działań instytucji otoczenia biznesu (np. tworzenie grupy liderów
biznesu w gminie). Lokalny inkubator firm.
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Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
WRPO Priorytet 3.4 Preferencje dla OSI: Obszary o najniższej dostępności do usług
warunkujących możliwości rozwojowe. Obszar zależny od sektora paliwowo energetyczne
go. PO Inteligentny Rozwój: Oś Priorytetowa III I Cele Tematyczne 1 i 3
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego gminy wraz z programem
promocji terenów inwestycyjnych
Podmiot realizujący
Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy i ich organizacje. JST i jedn. org.
Wskaźniki produktu
Liczba firm, rolników, którzy nawiązali współpracę zagraniczną. Liczba firm, rolników, którzy
rozpoczęli działalność eksportową. Liczba firm, rolników biorących udział w platformie
wymiany doświadczeń. Liczba dobrych praktyk zapisanych w bazie doświadczeń. Liczba
firm, rolników z lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. Liczba projektów opracowanych
przez instytucje otoczenia biznesu dla firm i rolników. Liczba projektów realizowanych przez
firmy i rolników
CEL STRATEGICZNY II: WZMOCNIENIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
GOSPODARCZEGO GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
11.2 Opracowanie analizy dotyczącej możliwości stworzenia klastra na terenie gminy
ekologicznych gospodarstw rolnych i producentów zdrowej żywności.
Działania strategiczne
Wynikające z analizy dotyczącej możliwości utworzenia klastra w gminie i innych powiązań
w gminie
CEL STRATEGICZNY II: WZMOCNIENIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
GOSPODARCZEGO GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
11.3 Rozwój innych nowych rodzajów produkcji w oparciu o istniejące w gminie
zasoby pracy, tradycje produkcji i dostępne tereny inwestycyjne
Działania strategiczne
Konkurencyjny lokalny program wsparcia dla firm i rolników korzystających z zasobów
lokalnych przez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie obsługi, promocję,
system ulg i preferencji
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
Strategia Europa 2020-inicjatywa przewodnia Zintegrowana polityka przemysłowa w erze
globalizacji”. PO Inteligentny Rozwój (PO IR)I WRPO Priorytety 1.2, 3.1
WRPO: wsparcie dotyczy całego województwa Tryb konkursowy cały obszar.
—
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Tryb pozakonkursowy OSI regionalnego Ośrodki subregionalne i ich obszary
funkcjonalne”. Preferencje dla OSI: Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia
procesów rozwojowych. Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się
perspektywach rozwojowych Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno
gospodarcze. Obszar zależny od sektora paliwowo energetycznego. WRPO Priorytety: 3.2,
3.3 /WRPO Priorytet 4.1. Tryby: konkursowy oraz pozakonkursowy- wsparcie dotyczy
całego obszaru, ze zwróceniem uwagi na uwarunkowania i zasoby sprzyjające produkcji
energii ze źródeł odnawialnych. WRPO Priorytet 8.7 Wsparcie w szczególności dla
obszarów o dużej liczbie bezrobotnych lub wysokiej stopie bezrobocia. Preferencje dla OSI:
Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych
Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno gospodarcze. Obszar zależny od
sektora paliwowo energetycznego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (faza
rozwojowa i wdrożeniowa).
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wsparcie tworzenia firm i rozwoju w początkowym okresie działalności. Rozwój potencjału i
zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji firm w
gminie. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej, finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej. Wsparcie
pomostowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Inwestycje w firmy i
rolników na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług. Produkcja dla OZE: energia
Wiatrowa. Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego gminy wraz z
programem promocji terenów inwestycyjnych
Podmiot realizujący
JST gminy i jedn. org. gminy. Przedsiębiorcy, rolnicy. Instytucje otoczenia biznesu. Sieci
firm i rolników w gminnym klastrze. Organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia i jedn. org.
nieposiadające osobowości prawnej niesklasyfikowane w pkt.1 2,3. Podmioty działające w
ramach partnerstwa publiczno prywatnego.
Wskaźniki produktu
Liczba firm i rolników korzystające ze wsparcia. Liczba firm zlokalizowanych na przygoto
wanych terenach inwestycyjnych. Wartość środków trwałych w firmie na 1 mieszkańca.
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych. Liczba promowanych ofert
inwestycyjnych! współpracy. Liczba pozyskanych inwestorów. Liczba firm, rolników, którzy
rozpoczęli nowy profil produkcji. Liczba zatrudnionych osób. Nakłady inwestycyjne na 1
pracownika.
—

CEL STRATEGICZNY II: WZMOCNIENIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
GOSPODARCZEGO GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
11.4 Opracowanie programu rozwoju gospodarczego Gminy Budzyń wraz z
programem promocji terenów inwestycyjnych.
Działania strategiczne
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Wynikające z programu rozwoju gospodarczego Gminy Budzyń wraz z programem
promocji terenów inwestycyjnych
CEL STRATEGICZNY III : POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ WEWNĄTRZ
GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
111.1 Poprawa dostępności i spójności lokalnej sieci drogowej
Działania strategiczne
Poprawa dostępności do węzłów sieci TEN —T przez budowę i przebudowę lokalnej sieci
drogowej (oraz obiektów w ich ciągu)
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO liŚI WRPO Priorytet Inwestycyjny 7.2 PROWpoddziałanie 7.8.1.2 (Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych). Kryteria oceny operacji będą preferować gminy, w których
występuje niski poziom podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkaca oraz wysoki wskaźnik
bezrobocia. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Budowa, przebudowa i rozbudowa lokalnych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym
Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na lokalnych drogach.
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg lokalnych
(obiekty mostowe).
Podmiot realizujący
JST gminy, powiat lub ich związki
Wskaźniki produktu
Długość lokalnych dróg wybudowanych lub zmodernizowanych. Skrócenie średniego czasu
jazdy do urzędu gminy, ośrodka powiatowego.
CEL STRATEGICZNY III: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ WEWNĄTRZ
GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
111.3 Poprawa wykorzystania stacji kolejowej w Budzyniu dla rozwój transportu
multimodalnego
Działania strategiczne
Budowa i dostosowanie stacji w Budzyniu dla transportu multimodalnego
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO Infrastruktura i Środowisko I WRPO Priorytet Inwestycyjny 7.2 I Środki prywatne
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego gminy wraz z programem
promocji terenów inwestycyjnych
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I Podmiot realizujący
JST gminy/ Przedsiębiorcy, przewoźnicy. I Inwestorzy zewnętrzni. I Podmioty działające w
ramach partnerstwa publiczno prywatnego
Wskaźniki produktu
Liczba powstałych obiektów dostępu stacji Budzyń dla transportu multimodalnego. Wielkość
przewozów w transporcie multimodalnym ze stacji Budzyń.
CEL STRATEGICZNY III : POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ WEWNĄTRZ
GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
111.4 Rozwój specjalizacji logistyczno magazynowej na terenie gminy
—

Działania strategiczne
Wykorzystanie stacji Budzyń do stworzenia bazy kontenerowej i centrum logistyczno
magazynowego (ulgi bądź rezygnacja z pobierania niektórych opłat i podatków np. od
nieruchomości czy środków transportu w zamian za gwarancje na rzecz gminy).
Udostępnienie nowych terenów na rzecz logistyki i magazynowania (gminnych, pokolejo
wych)
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
Środki prywatne inwestora zewnętrznego I PO liś I WRPO Priorytet 6.5 WRPO: Wsparcie
dotyczy również obszarów wiejskich mających pozytywny wpływ na poprawę stanu
środowiska. Tryb konkursowy cały obszar, Tryb pozakonkursowy- OSI regionalnego
Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne”. Preferencje dla OSI: Obszary zależne
od sektora paliwowo energetycznego. WRPO Priorytet 9.2 WRPO: Preferencje dla OSI:
Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych. Obszary
wiejskie w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe. Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego gminy wraz z programem
promocji terenów inwestycyjnych.
Podmiot realizujący
Inwestor zewnętrzny przy udziale JST gminy (udział teren inwestycyjny stacji Budzyń).
JST gminy. Przedsiębiorcy. Inwestor zewnętrzny. Sieć firm, rolników w lokalnym klastrze.
Wskaźniki produktu
Ilość przeładowanych kontenerów oraz ilość operatorów logistycznych firm przewozowych z
gminy i poza niej. Powierzchnia terenów udostępnionych i stosownie uzbrojonych.
—

—

—

—

—

CEL STRATEGICZNY IV: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW SOŁECKICH
GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Iy.1 Gmina Budzyń liderem w produkcji ekologicznej
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Działania strategiczne
Rozwój sektora produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności w gminie.
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPQ)
WRPO Priorytet 4.2/ PROW I PROW LEADER
Działania komplementarne (z WRPO (PO)
Z PROW7.2: poddziałania szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności (1.1) oraz
demonstracje i działania informacyjne (1.2). Inwestycje w Firmy MSP (przetwórstwo i
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Zacieśnianie współpracy, marketing,
standardy, innowacyjność, energochłonność, wzrost zastosowania OZE, redukcja
zanieczyszczeń). (WRPO Priorytet 4.2). Działania wynikające z programu rozwoju
gospodarczego gminy wraz z programem pro mocji terenów inwestycyjnych
Podmiot realizujący
JST gminy. Szkoły rolnicze, leśne lub centra kształcenia ustawiczne go lub centra
kształcenia praktycznego. Podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Grupy
operacyjne dla działania PROW 7.14
Wskaźniki produktu
Liczba gospodarstw z nowym profilem produkcji. Liczba i wielkość inwestycji w
gospodarstwach. Liczba inwestycji w przetwórstwo rolno-spożywcze w tym magazynowanie.
Wielkość poniesionych nakładów. Liczba gospodarstw ekologicznych. Wielkość produkcji
ekologicznej.
Działania strategiczne
Wypromowanie lokalnych produktów zdrowej żywności
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PROW poddziałanie 7.8.3.2 (Inwestycje w obiekty handlu zdrową żywnością). PROW
LEADER
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Z PROW 7.2: poddziałania: szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności (1.1) oraz
demonstracje i działania informacyjne (1.2)
Podmiot realizujący
Rolnicy (producenci rolni). Grupy producenckie
Wskaźniki produktu
Liczba produktów opatrzona znakami: zdrowa żywność gwarantowana. Liczba sklepów ze
zdrową żywnością
Działania strategiczne
Wspieranie rozwoju grup producenckich
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PROW inne działania
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Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Podmiot realizujący
Rolnicy (producenci rolni). Grupy producenckie
Wskaźniki produktu
Liczba grup producenckich. Liczba rolników w grupach producenckich.
CEL STRATEGICZNY IV : ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW SOŁECKICH
GMINY
CELE SZCZEGÓŁOWE:
ly:2 Zrównoważony rozwój sołectw i siedlisk gminy
Działania strategiczne
Promocja Lokalnych Grup Działania w sołectwach gminy
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PROW LEADER
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Przygotowanie i wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Sołectw gminy
Podmiot realizujący
Lokalne Grupy Działania Sołectw. Osoby Fizyczne. Osoby prawne, w tym m.in. kółka
rolnicze, JST gminy oraz jedn. org. gminy. Organizacje pozarządowe. Spółdzielnie, Kościoły
Jedn. erg. nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną
Wskaźniki produktu
Objęcie sołectw Lokalnymi Grupami Działania. Liczba sporządzonych planów odnowy
sołectw.
Działania strategiczne
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
WRPO Priorytet 9.2 PROW Poddziałania 7.8.2, 7.8.3 PROW LEADER
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego. Zakup obiektów
Podmiot realizujący
Przedsiębiorcy, osoby prawne, inne inż. wskazane w pkt.1. JST gminy. Organizacje
pozarządowe. Stowarzyszenia, i jedn. org. nieposiadające osobowości prawnej nie
sklasyfikowane w pkt. 1,2,3. Podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno
prywatnego
Wskaźniki produktu
Liczba obiekt-ów odnowionych. Liczba obiektów udostępnionych na cele publiczne
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CEL STRATEGICZNY V: ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY W
OPARCIU O WARUNKI NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
V.1 Opracowanie broszur, folderów turystycznych, map, przygotowanie strony Inter
netowej, akcji mailingowej z programami planowanych imprez w gminie, w tym
materiałów reklamowych dla określonych grup docelowych dotyczących wykorzysta
nia usług profilaktyki zdrowia, fizjoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych
Działania strategiczne
Działania wynikające z programu rozwoju turystyki w gminie oraz z programu rozwoju
gospodarczego gminy wraz z programem pro mocji terenów inwestycyjnych.
CEL STRATEGICZNY V: ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY W
OPARCIU O WARUNKI NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
V.2 Rozwój potencjału turystycznego gminy
Działania strategiczne
Wypracowanie specjalizacji turystycznej w gminie, w tym: 1 .Wykreowanie produktów
turystycznych z kompleksową ofertą w skali gminy. 2.Rozwój turystyki kulturowej w gminie
3. Rozwój systemu zarządzania produktami i bazą turystyczną, informacji i promocji,
w tym: Internetowych map turystycznych (wraz z wizualizacją obiektów i wycieczkami 3D)
Wdrażanie innowacyjnych technologii w komunikacji z izualizo.
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
Inicjatywy UE typu „Tourism for seniors” Calypso. PO liŚ I WRPO Priorytet Inwestycyjny 6.3
PO liŚ / WRPO Priorytet Inwestycyjny 6.4. FROW poddziałanie 7.8.2.1 (Ochrona zabytków i
bud. Tradycyjnego. Przewiduje się preferencje dla operacji realizowanych na obszarze o
potencjale turystycznym). PROW poddziałanie 7.8.3.1 (inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. W przypadku budowy,
przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne
przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na operacje dla większej liczby inicjatyw
społecznych. WRPO Priorytet 3.4 PROW LEADER, NFOŚiGW, WFOŚiGW Środki prywatne
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy. Kampania informacyjno promocyjna. Wsparcie i rozwój
punktów informacji kulturalnej i turystycznej, promocji i kultury. Promocja kultury, jej
dziedzictwa, markowych produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych. Rozwój
agroturystyki (z PROW). Działania wynikające z programu rozwoju turystyki w gminie
Podmiot realizujący
JST gminy, instytucja kultury. Organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki.
Przedsiębiorcy. Inne zainteresowane podmioty.
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Wskaźniki produktu
Pokrycie gminy mapami Interaktywnymi. Liczba obiektów (budowli, obszarów chronionych)
zinwentaryzowanych. Liczba obiektów izualizowanych w 3D. Liczba wejść na portal
profile obiektów turystycznych gminy. Liczba osób korzystająca z noclegów w gminie
Liczba otrzymanych certyfkatów/ znaków jakości.
CEL STRATEGICZNY V: ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY W
OPARCIU O WARUNKI NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
y.3 Rozwój potencjału turystycznego gminy
Działania strategiczne
Rozbudowa_gminnej infrastruktury turystycznej
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO liŚ / WRPO Priorytety Inwestycyjne 6.3, 6.4. PROW LEADER. NFOŚiGW. WFOŚiGW
Środki prywatne
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wsparcie rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej m.in. ścieżki rowerowe,
dydaktyczne. Wsparcie instytucji kultury, obiektów oraz obszarów zabytkowych,
wartościowych historycznie, ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa
kulturowego i obiektów zabytkowych. Działania wynikające z programu rozwoju turystyki.
Podmiot realizujący
Podmioty posiadające osobowość prawną. JST gminy. Jedn.org. Organizacje pozarządowe.
Stowarzyszenia. Podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno prywatnego
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów poddanych renowacji. Liczba obiektów wybudowanych! zmodernizowanych
(w tym obiektów noclegowych). Liczba użytkowników obiektów. Liczba imprez w gminie
CEL STRATEGICZNY V: ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY W
OPARCIU O WARUNKI NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
y.4 Rozwój usług profilaktyki zdrowia, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych
Działania strategiczne
Rozwój usług profilaktyki zdrowia, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych.
Sposoby wsparcia zewnętrznego/ Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO WER ?WRPO Priorytet 9.7 WRPO: Preferencje dla OSI: Obszary o najniższej dostępno
ści do usług warunkujących możliwości rozwojowe. PO liŚ IWRPO Priorytet 9.1. Środki
prywatne. NFOŚiGW WRPO Priorytet 3.4 Środki prywatne
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
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Działania wynikające z programu rozwoju turystyki w gminie
Podmiot realizujący
JST gminy. Przedsiębiorcy. Sieć firm, w tym w klastrze w gminie
Wskaźniki produktu
Liczba powstałych placówek. Liczba osób korzystająca z obiektów.
CEL STRATEGICZNY VI: INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA LOKALNA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
VI.1 Integracja i współpraca instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
Działania strategiczne
Powołanie i organizacja zespołu zarządzającego realizacją Strategii i Planu Rozwoju Lokal
nego gminy. Wspólna strona internetowa z org. pozarządowymi. Powołanie punktu obsługi
inwestora (POI).
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO PT Oś priorytet owa 2: (Potencjał beneficjenta funduszy europejskich. WRPO Priorytet
2.3 PO Polska Cyfrowa: Osie Priorytetowe I (Powszechny dostęp do szybkiego Internetu), II
(e-administracja) i III (Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa). PO PT Oś priorytetowa 2
(Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Wsparcie dla projektodawców w obszarach kluczowych we wdrażaniu polityki spójności w
latach 201 4-2020 (OSI). Finansowanie wynagrodzeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego. Organizacja i udział w spotkaniach
związanych z wymianą doświadczeń i przepływem informacji o realizacji programu działania
szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów. Dyfuzja najlepszych praktyk i doświadczeń w
zakresie usprawnienia procesu przygotowania zarządzania, wdrażania projektów. Wsparcie
rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie: adm.-biznes, adm. org.
pozarządowe, adm -biznes, adm —obywatel. Zwiększenie dostępu obywateli do usług
publicznych: e-adm., e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura. Działania wynikające z programu
rozwoju gospodarczego gminy wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych.
Podmiot realizujący
JST gminy. Organizacje pozarządowe. Instytucje otoczenia biznesu.
Wskaźniki produktu
Powołany i pracujący zespół zarządzający Strategią i Planem Rozwoju Lokalnego gminy
Liczba etato miesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej. Liczba uczestnik
ów form szkoleniowych. Liczba organizacji wspartych w zakresie zastosowania TIK. Liczba
kompleksowych ofert inwestycyjnych promowanych przez POI. Liczba przeprowadzonych
akcji promocyjnych przez POI. Liczba podmiotów korzystających z usług POI. Wartość
inwestycji zewnętrznych pozyskanych przez POI.
-

-

CEL STRATEGICZNY VI

INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA LOKALNA
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CELE SZCZEGÓŁOWE:
yI.2 Budowa marki Gminy Budzyń
Działania strategiczne
Przygotowanie programu promocji budowy wizerunku gminy. Promocja, w tym
inwestycyjna. Promocja podmiotów i marek gminy. Edukacja i działania informacyjne.
Sposoby wsparcia zewnętrznego I Obszar realizacji (z WRPO IPO)
PO PT Oś priorytetowa 2 (Potencja beneficjentów) PROW Działania: 7.2 (Transfer wiedzy i
działalność informacyjna). WRPO Priorytet: 10.1 Preferencje dla OSI: Wiejskie obszary
funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych. Obszary o najniższej
dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe. NFOŚIGW. WFOŚiGW
Działania komplementarne (z WRPO IPO)
Podmiot realizujący
JST gminy. Instytucje otoczenia biznesu. Organizacje pozarządowe. Przedsiębiorcy, rolnicy.
Sieci firm i rolników w klastrze gminy
Wskaźniki produktu
Liczba imprez w gminie. Liczba wydawnictw, filmów, kampanii medialnych. Opracowane
programy edukacji lokalnej. Liczba przedszkoli, szkół i innych placówek objętych
programami gminy. Odsetek dzieci przedszkolnych I uczniów objętych programami. Liczba
szkół, w których prezentowane były elementy programów.

VI. POWIĄZANIE DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH Z PLANEM
LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 —2028
1. WPROWADZENIE
Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń 2019
2028 jest kluczowym elementem
integrującym system zarządzania gminą, łączącym długofalowe cele strategiczne,
szczegółowe z działalnością strategiczną, średniookresową i operacyjną.
Kilkuletni Plan najważniejszych działań rozwojowych oparty jest na celach i priorytetach
wynikających ze strategii rozwoju gminy i aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej
szczegółowo określonej w Raporcie o stanie gminy Budzyń obejmującej okres 2015-2017.
Przyjęty mechanizm aktualizacji Planu, czyni z niego narzędzie systemowe zarządzania
rozwojem gminy w ścisłym powiązaniu z Wieloletnim Planem Finansowym i Inwestycyjnym
oraz działalnością operacyjną.
-

2. UZASADNIENIE
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Pierwsza edycja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń na lata 2019-2028”
przygotowana została w szczególnym momencie, jakim jest możliwość absorpcji
niebagatelnych środków unijnych, przygotowanych do rozdysponowania w latach 2014-2020
oraz 2021 2027.
W ramach prac poszczególnych Zespołów Programowych ds. Planu Rozwoju Lokalnego
oraz Grupy Koordynacyjnej określone zostały zasadnicze kwestie związane z tą edycją
Planu:
-

ś• dostosowanie okresu Planu do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej,
+ częściowe zachowanie, dostosowanie lub zmiana problemów, priorytetów, założeń,
wizji, celów i kierunków wypracowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń
2006—2018 do nowych uwarunkowań oraz perspektywy finansowej 2014-2020 oraz
2021 -2027
+ prezentacje programów i projektów w kartach programowo projektowych w celu
spełnienia kryteriów merytorycznych WRPO 2014-2020
+ szczegółowe określenie obszaru działań (wsparcia) na terenie gminy w oparciu o
skwantyfikowane wskaźniki terytorialnych miar rozwoju (poziomu społeczno
gospodarczego sołectw).
—

Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na zakres przyjętych do wdrażania projektów,
dostosowując je do możliwości finansowych gminy w okresie 2019
2028, stopnia
przygotowania poszczególnych projektów oraz planowanych do pozyskania środków
zewnętrznych na ich realizację.
-

W poszczególnych kartach projektów uwzględniono dofinansowanie ze środków
europejskich dla zadań, które najpełniej wpisują się w priorytety programów operacyjnych.
Czynione będą jednak starania o pozyskiwanie wsparcia także dla innych projektów.
Należy również podkreślić, że Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019 2028 nie jest
szczegółowym programem finansowym, natomiast stanowi podstawę do konstruowania
kolejnych rocznych planów inwestycyjnych i budżetów gminy.
-

W procesie tworzenia Planu wykorzystano dane ze źródeł i dokumentów: Urzędu Gminy w
Budzyniu, Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, z
innych instytucji i źródeł, w tym Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2006 2018
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń z
2010 roku
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń na lata 2019-2028 obejmuje 84 projekty
przygotowane przez specjalnie powołane Zespoły. Dla sprawnego zarządzania projekty
pogrupowane zostały w ramach 13 programów obejmujących kluczowe dla rozwoju Gminy
Budzyń obszary:
-

1. GMINA EKOLOGICZNA I CZYSTA
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Realizacja programu ma na celu zachowanie obszarów i krajobrazów wartościowych
przyrodniczo oraz minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko inwestycji.
Ważnym jego elementem jest kontynuacja zadań służących poprawie jakości wód, powietrza
atmosferycznego i powierzchni ziemi. Jako priorytetowe realizowane będą przedsięwzięcia
mające na celu rewitalizację i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego i terenów
wypoczynku oraz doprowadzenie parametrów środowiskowych do standardów wymaganych
przez dyrektywy Unii Europejskiej. W zakresie tego programu przewiduje się zwiększenie
stopnia wykorzystania zasobów naturalnych dla zintensyfikowania zainteresowania gminą
szerokim zakresem usług turystycznych, przyrodo-leczniczych, rehabilitacyjnych z
możliwością produkcji i przetwórstwa certyfikowanej żywności. W zakresie tego obszaru
ważne będzie także wsparcie programów retencji wód oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń
w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
2. GMINA SPRAWNA KOMUNIKACYJNIE
Celem programu jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego. Sprawny system
będzie miał wpływ na rozwój gospodarczy gminy oraz poprawę jej konkurencyjności. Jako
priorytetowe uznano przedsięwzięcia w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów
podstawowych dróg gminnych na osi północ-południe i wschód-zachód, zapewniających
powiązanie z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. W tym zakresie
przewiduje się zwiększenie stopnia wykorzystania stacji kolejowej w miejscowości Budzyń do
stworzenia terminala intermodalnego z lokalnym centrum magazynowo- logistycznym i bazą
kontenerową, jak również poprawa dostępności do węzłów sieci TEN-T przez budowę i
przebudowę lokalnej sieci drogowej (oraz obiektów w ich ciągu).
3. GMINA PRZEDSIĘBIORCZA I EFEKTYWNA ROLNICZO
Realizacja programu ma służyć przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb podmiotów
gospodarczych działających na terenie gminy w celu utrzymania ich pozycji na rynku oraz
zwiększenia konkurencyjności poprzez działania na rzecz innowacyjności lokalnej
gospodarki.
Przyczyniać się będzie do tworzenia korzystnych warunków aktywizacji gospodarczej
mieszkańców gminy między innymi poprzez nowe inwestycje otoczenia biznesu.
Program ma również na celu wykreowanie gminy Budzyń, jako miejsca atrakcyjnego dla
inwestorów. Realizacja projektów w tym obszarze przyczyni się do ściślejszej współpracy
gminy z lokalnymi przedsiębiorcami, w tym (zgrupowanymi w lokalnym klastrze gospodarstw
rolnych), którzy będą zainteresowani produkcją zdrowej żywności z upraw ekologicznych z
wykorzystaniem certyfikowanych metod. Przewiduje się także nawiązanie współpracy z
odpowiednim wyłonionym w ramach systemu PPP inwestorem w celu przygotowania
projektu uruchomienia generatora energetycznego na terenie gminy do produkcji
odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem biogazu i zbiorników OBF.
Integracja i intensyfikacja działań instytucji otoczenia biznesu (np. przez stworzenie grupy
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liderów biznesu) przyczyni się także do utworzenia w gminie lokalnego inkubatora firm, w
tym start-up”ów z szeroką możliwością korzystania z finansowania zewnętrznego w zakresie
ich rozwoju.
4. GMINA INTERESUJĄCYM MIEJSCEM PRACY
Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia poziomu zatrudnienia mieszkańców
gminy, promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Działania w ramach programu
skierowane są przede wszystkim do grup osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy i
jednocześnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczególne miejsce zajmują działania aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne. W
tym obszarze istotnie ważne będą działania dotyczącego reorientacji zawodowej dla osób
pracujących w rolnictwie, osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych, co zapewni
wsparcie rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw w lepszym dostosowaniu ich do zmian w
gospodarce. W tym zakresie określoną, ważną rolę odegra także realizacja między innymi
takich projektów jak: Staż w gminie”, „Jesteście potrzebni” czy też wsparcie rozwoju
kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej.
Przewiduje się także w ramach tego obszaru podniesienie efektywności i trwałości wsparcia
ze strony urzędu pracy poprzez zintegrowaną współpracę gminy: GOPS, otoczenia biznesu
oraz szkół na rzecz kształcenia nowych kompetencji zawodowych odniesionych do zasobów
i celów rozwoju..
5. GMINA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW
Celem programu jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców gminy oraz
zwiększenie atrakcyjności zamieszkania. Jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia
występującego deficytu mieszkań, poprawy warunków zamieszkania, ograniczenia migracji
ludności, a także rozwoju gospodarczego gminy. Program Gmina przyjazna dla
mieszkańców i inwestorów” kierowany jest do mieszkańców gminy, inwestorów
(indywidualnych, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców domów), oraz tych,
którzy chcieliby zamieszkać na terenie gminy.
Realizacja programu przyczyniać się będzie do poprawy ładu przestrzennego i atrakcyjności
zewnętrznej gminy. W tym zakresie istotną rolę powinny odegrać działania i wsparcia
realizowane na rzecz seniorów poprzez zwiększenie w gminie liczby obiektów i instytucji
przyjaznych dla tej grupy mieszkańców, a także poprawa dostępu do usług zdrowia oraz
pozostałych usług społecznych. Na wzrost efektywności działań prospołecznych i
proinwestycyjnych w gminie wpłynie opracowanie i wdrożenie programu informatyzacji oraz
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym rozwój e-usług publicznych poprzez integrację
sieli lokalnej z siecią szerokopasmową województwa (WSS).
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Duże znaczenie w tym obszarze powinien odegrać lokalny program wsparcia dla firm i
rolników korzystających z zasobów lokalnych przez przygotowanie terenów inwestycyjnych z
zapewnieniem obsługi, promocji oraz systemu ulg i preferencji.
6. GMINA ZINTEGROWANA SPOŁECZNIE I ZDROWA
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców. Do działań
priorytetowych programu należą przede wszystkim działania ukierunkowane na
zapobieganie chorobom, wydłużanie czasu życia oraz promowanie zdrowia poprzez
podejmowanie aktywności, które mają na celu pogłębianie wiedzy mieszkańców o
profilaktyce i ochronie zdrowia. Niezwykle ważnym elementem programu są działania
ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które ściśle korespondują z
działaniami realizowanymi w ramach programu Gmina przyjazna dla mieszkańców i
inwestorów.
7. GMINA MIEJSCEM SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI
Program ma na celu podniesienie standardu infrastruktury sportowej, umożliwiającej szerszy
dostęp dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy do czynnego uprawiania sportu
i rekreacji. Realizowane w ramach programu przedsięwzięcia obejmują modernizację i
rozbudowę infrastruktury sportowej, budowę nowych obiektów oraz rozwój bazy rekreacyjnosportowej w poszczególnych sołectwach. W ramach tego programu przewiduje się
opracowanie broszur, folderów turystycznych, map, przygotowanie strony internetowej, akcji
mailingowych z programami planowanych imprez w gminie, w tym materiałów reklamowych
dla określonych grup docelowych np. w zakresie wykorzystania usług zabiegów zdrowotnych
związanych z odnową biologiczną i rehabilitacją.
Program przyczyni się także do wykreowania produktów turystycznych, rozwoju turystyki
kulturowej w gminie oraz do rozwoju systemu zarządzania produktami i bazą turystyczną.
8. GMINA MIEJSCEM EDUKACJI WSZYSTKICH
Program ma na celu uzyskanie wysokiej jakości i różnorodności kształcenia oraz
stymulowanie indywidualnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, podniesienie
standardów nauczania oraz unowocześnienie metod edukacji na wszystkich jej poziomach.
W tym obszarze przewiduje się szerokie wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez
realizację działań na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich
lepszego dopasowania do potrzeb lokalnego rynku pracy, jak również wsparcie mobilności
przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES.
9. GMINA BEZPIECZNA DLA ŻYCIA I BIZNESU
Program ma przyczynić się do stworzenia wizerunku gminy, jako miejsca przyjaznego, w
którym lokalna społeczność chce mieszkać, kształcić się, lokalizować swoje firmy, pracować
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zawodowo i realizować swoje ambicje. Realizacja programu Gmina bezpieczna” będzie się
opierać na działaniach zwalczających, prewencyjnych i profilaktycznych dotyczących
zagrożeń społecznych oraz bezpośrednio fizycznych. W ramach programu dążyć się będzie
do stworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
10. GMINA Z KULTURĄ BEZ GRANIC
Celem programu jest pobudzenie oraz pełne wykorzystanie potencjału lokalnych środowisk
twórczych, instytucji oraz innych podmiotów tworzących kulturę, wprowadzenie w ich
działalność takich rozwiązań, które ułatwią szeroki dostęp do kultury i jej wytworów, a także
zwiększenie aktywności mieszkańców w korzystaniu z jej oferty. Podjęte w ramach programu
działania przyczynią się również do wzmocnienia atrakcyjności i pozycji gminy w otoczeniu
wewnętrznym i zewnętrznym.

11. E

—

BUDZYŃ

Program obejmuje rozwiązywanie problemów związanych z niepełnym dostępem do
Internetu, wysokimi kosztami jego użytkowania oraz usługami elektronicznymi, których
zakres jest zbyt mały, a ich dostęp ograniczona. Najważniejsze zadania to upowszechnienie
dostępu do Internetu oraz udostępnienie społeczeństwu i instytucjom podstawowych usług
administracji samorządowej.
Równie istotne jest umożliwienie dostępu mieszkańcom do zamieszczania informacji o sobie
i własnych przedsięwzięciach oraz do znajdowania podobnych informacji o innych osobach
prowadzących swoją aktywność zawodową i społeczną w gminie Budzyń.
12. GMINA DBAJĄCA O WIZERUNEK WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY
Program ma na celu wykreowanie marki jednoznacznie kojarzącej się z gminą Budzyń,
na której będzie można oprzeć promocję gminy. Realizacja programu przyczyni się do
poprawy wizerunku gminy i rozpoznawalności gminy w powiecie, regionie i w kraju. Program
ukierunkowany jest również na pozytywny odbiór gminy przez jej mieszkańców i turystów,
jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, nauki, pracy i wypoczynku.
13. GMINA MIEJSCEM RACJONALNEGO URZĘDU
Integracja z Unią Europejską oraz procesy związane z globalizacją wymuszają na
jednostkach samorządowych rywalizację o środki pomocowe, w tym z UE.
Stopień przygotowania jednostek do tej rywalizacji decyduje o sukcesach, o szybszym
rozwoju, lepszym standardzie życia mieszkańców. Ważna rolę w tych działaniach mają
sprawy związane z szerokim udziałem społecznym w procesach decyzyjnych, w planowaniu
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i konstruowaniu wieloletnich dokumentów planistycznych w ramach zintegrowanych
systemów zarządzania.
Wszystko to decyduje o budowie wspólnej tożsamości w gminie (identyfikacja mieszkańców
z misja i wizją gminy), zwiększeniu liczby inwestorów, wspieraniu rozwoju gospodarczego,
czy też zwiększeniu liczby turystów. Zasadniczą rolę w kreowaniu wielu inicjatyw oraz w
jakości świadczonych usług odgrywa racjonalna struktura organizacyjna i funkcjonalna
Urzędu Gminy, na którą wpływ ma wdrożenie wielu ważnych systemów, które służą
osiąganiu wyników, wzrostu wydajności i efektywności, oszczędności i satysfakcji zarówno
urzędników, jak i ich klientów. W ramach tego programu przewiduje się opracowanie i
wdrożenie 8 projektów:
1. System zarządzania jakością wg. normy PN-EN ISO 9001:2015
Kod projektu: SZJ/GminaBudzyńl
2. System doskonalenia działań urzędu CAF
Kod projektu: CAF/GminaBudzyń2
3. System doskonalenia kompetencji kadr urzędu
Kod projektu: SDKKiGminaBudzyń3
4. Strategia informatyzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego w gminie ICT
Kod projektu: ICT/GminaBudzyń4
5. Lokalny plan promocji i komunikacji społecznej w gminie
Kod projektu: LPP/GminaBudzyń5
6. Analiza poziomu społeczno-gospodarczego gminy TMR
Kod projektu: TMR/GminaBudzyń6
7. Program rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
Kod projektu: PRP/GminaBudzyń7
8. Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej
Kod projektu: GPPZiGminaBudzyń8

VII.

POWIĄZANIE
CELÓW
STRATEGICZNYCH,
SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH W
OBSZARZE
ROZWOJOWYM:
SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I WARUNKI ŻYCIA Z KLUCZOWYMI
PROGRAMAMI PLANU LOKALNEGO ROZWOJU
GMINY BUDZYŃ 2019-2028
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny I
Cel
Szczegółowy 1.1
Działania
Strategiczne:

SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
Poprawa lokalnego rynku pracy i warunków życia mieszkańców przez rozwój możliwości
zatrudnienia i dostępu do usług publicznych oraz w zakresie korzystania z infrastruktury
techn icznej
Promowanie przedsiębiorczości lokalnej i aktywizacja zawodowa
Program reorientacji zawodowej dla osób pracujących w rolnictwie, dla osób poszukujących
pracy oraz bezrobotnych przygotowany przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży
Wsparcie aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia
Program Staż w gminie wraz ze wsparciem zatrudnienia absolwentów/ osób bez stażu pracy
zwłaszcza w obszarach i zawodach priorytetowych z uwagi na cele rozwoju gminy
Jesteście potrzebni” —wielokierunkowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (instrumenty
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej.)
Ograniczanie skali ubóstwa oraz integracja społeczna
Podniesienie efektywności i trwałości wsparcia ze strony opieki społecznej i urzędu pracy
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028

KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ ZINTEGROWANA SPOŁECZNIE I ZDROWA
GMINA BUDZYŃ MIEJSCEM EDUKACJI WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny I
Cel
Szczegółowy 1.2
Działania
Strategiczne:

SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
Poprawa lokalnego rynku pracy i warunków życia mieszkańców przez rozwój możliwości
zatrudnienia i dostępu do usług publicznych oraz w zakresie korzystania z infrastruktury
technicznej
Poprawa jakości edukacji

—

podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Program zintegrowanej współpracy gminy: GOPS, otoczenia biznesu oraz szkół na rzecz
kształcenia nowych kompetencji zawodowych odniesionych do zasobów i celów rozwoju gminy,
wraz z opracowaniem pakietów edukacyjnych i warunków wsparcia zatrudnienia zawodowego
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019

KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ ZINTEGROWANA SPOŁECZNIE I ZDROWA
GMINA BUDZYŃ MIEJSCEM EDUKACJI WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

OBSZAR
ROZWOJOWY

Cel
Strategiczny I
Cel
Szczegółowy 1.3
Działania
Strategiczne:

SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA

Poprawa lokalnego rynku pracy i warunków życia mieszkańców przez rozwój możliwości
zatrudnienia i dostepu do usług publicznych oraz w zakresie korzystania z infrastruktury
technicznej
Poprawa stanu infrastruktury technicznej, środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców
Obniżenie emisji zanieczyszczeń w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Uporządkowanie i rozwój sieci wodnych i kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków
Wsparcie programów retencji wód
Zakup sprzętu ratowniczego i doposażenie OSP
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028

KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ EKOLOGICZNA
GMINA BUDZYŃ BEZPIECZNYM MIEJSCEM DLA ŻYCIA I BIZNESU

nr

r

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny I

SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ŻYCIA
Poprawa lokalnego rynku pracy i warunków życia mieszkańców przez rozwój możliwości
zatrudnienia i dostępu do usług publicznych oraz w zakresie korzystania z infrastruktury
technicznej

Cel
Szczegółowy 1.4

Rozwój lokalnej gospodarki na potrzeby seniorów

Działania
Strategiczne:

Opracowanie i wdrożenie programu działań i wsparcia
Dostosowanie infrastruktury dta osób starszych
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028

KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA BUDZYŃ PRZEDSIĘBIORCZA I EFEKTYWNA ROLNICZO

r

OBSZAR
ROZWOJOWY

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 -2028

SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI ZYCIA
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Cel
Strategiczny I

Poprawa lokalnego rynku pracy i warunków życia mieszkańców przez rozwój możliwości
zatrudnienia i dostępu do usług publicznych oraz w zakresie korzystania z infrastruktury
technicznej

Cel
Szczegółowy 1.5
Działania
Strategiczne:

Poprawa dostępu i jakości usług publicznych
Lekarzipielęgniarka w gminie/Poprawa dostępu do usług zdrowia
„Wsparcie w gminie Rozwój infrastruktury i powszechności świadczenia pozostałych usług
społecznych (opiekuńczych, edukacyjnych, medycznych, prawnych) w tym komercyjnych
Opracowanie i wdrożenie programu informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w
gminie. Integracja sieci lokalnej z siecią szerokopasmową woj. (WSS)
Rozwój elektronicznych usług publicznych- dla e-administracji. e-leamingu, e-kultury i e-zdrowia
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

„-

KLUCZOWY
PROGRAM

E- GMINA BUDZYŃ

STRATEGICZNYCH W OBSZARZE ROZWOJOWYM: GOSPODARKA LOKALNA Z
KLUCZOWYMI PROGRAMAMI PLANU LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019
2028

—

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny II
Cel
Szczegółowy
11.1
Działania
Strategiczne:

GOSPODARKA LOKALNA

Wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego gminy
Poprawa konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw, w tym gospodarstw
rolnych i rolno-leśnych.
Program na rzecz konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw, w tym gosp.
rolnych i rolno-leśnych
Integracja i intensyfikacja działań instytucji otoczenia biznesu
(np. tworzenie grupy liderów biznesu w gminie)
Lokalny inkubator firm
Zmniejszenie emisyjności i energochłonności lokalnej gospodarki (transfer technologii
energooszczędnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ PRZEDSIĘBIORCZA I EFEKTYWNA ROLNICZO
GMINA BUDZYŃ EKOLOGICZNA
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Cel
Strategiczny II
Cel
Szczegółowy
11.2
Działania
Strategiczne:

Wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego gminy
Opracowanie analizy dotyczącej możliwości stworzenia klastra na terenie gminy
gospodarstw rolnych nastawionych na produkcje zdrowej żywności i uprawy ekologiczne.
Działania wynikające z analizy dotyczącej możliwości utworzenia klastra w gminie i innych
powiązań w gminie
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028

KLUCZOWE
PROGRAMY

—

GMINA BUDZYŃ PRZEDSIĘBIORCZA I EFEKTYWNA ROLNICZO
GMINA BUDZYŃ EKOLOGICZNA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny II
Cel
Szczegółowy
11.3
Działania
Strategiczne:

GOSPODARKA LOKALNA

Wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego gminy
Rozwój innych nowych rodzajów produkcji w oparciu o istniejące w gminie zasoby pracy,
tradycje produkcji i dostępne tereny inwestycyjne
Konkurencyjny lokalny program wsparcia dla firm i rolników korzystających z zasobów lokalnych
przez przygotowanie terenów inwestycyjnych. i zapewnienie obsługi, promocję, system ulg i
preferencji
PLAP?EbKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028

KLUCZOWE

GMINA BUDZYŃ PRZEDSIĘBIORCZA I EFEKTYWNA ROLNICZO
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

.1

OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny II
Cel
Szczegółowy
11.4
Działania

-d

GOSPODARKA LOKALNA
Wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego gminy
Opracowanie programu rozwoju gospodarczego gminy Budzyń wraz z programem
promocji terenów inwestycyjnych
Działania wynikające z programu rozwoju gospodarczego gminy Budzyń wraz z programem
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Strategiczne:

Fą

promocji terenów inwestycyjnych

-

KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA BUDZYŃ PRZEDSIĘBIORCZA I EFEKTYWNA ROLNICZO

re

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Szczegółowy III
Cel
Szczegółowy
111.1
Działania
Strategiczne:

1

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

GOSPODARKA LOKALNA
Poprawa dostępności transportowej gminy
Poprawa dostępności i spójności lokalnej sieci drogowej

Poprawa dostępności do węzłów sieci TEN-T przez budowę przebudowę lokalnej sieci drogowej
(oraz obiektów w ich ciągu)
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 -2028

KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA BUDZYŃ SPRAWNA KOMUNIKACYJNIE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
.d

OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Szczegółowy III
Cel
Szczegółowy
111.2
Działania
Strategiczne:

GOSPODARKA LOKALNA
Poprawa dostępności transportowej gminy
Poprawa wykorzystania stacji kolejowej w Budzyniu dla rozwój transportu intermodalnego
Budowa i dostosowanie stacji w Budzyniu dla transportu intermodalnego
—

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA BUDZYŃ SPRAWNA KOMUNIKACYJNIE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
L

I
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OBSZAR

ROZWOJOWY

Cel
Szczegółowy III
Cel
Szczegółowy
111.3
Działania
Strategiczne:

V

GOSPODARKA LOKALNA

Poprawa dostępności transportowej gminy
Rozwój specjalizacji logistyczno — magazynowej na terenie gminy
Wykorzystanie stacji Budzyń do stworzenia bazy kontenerowej i centrum logistycznomagazynowej (ulgi bądź rezygnacja z pobierania niektórych opłat i podatków np. od
nieruchomości czy środków transportu w zamian za gwarancje na rzecz gminy
Udostępnienie nowych terenów na rzecz logistyki i magazynowania (po byłych PGR,
pokolejowych)
—

W%iAĘ!j4
;:-„?
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PLAN LO A
Jg.

EGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028
-.

KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA BUDZYŃ SPRAWNA KOMUNIKACYJNIE

?q
OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Szczegółowy
IV. I
Działania
Strategiczne:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

GOSPODARKA LOKALNA
Gmina Budzyń liderem w produkcji ekologicznej
Rozwój sektora produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności w gminie oraz biomasy
Wypromowanie lokalnych produktów zdrowej żywności
Wspieranie rozwoju grup producenckich
Promocja Lokalnych Grup Działania w sołectwach gminy
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

Ę

4
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KLUCZOWY
PROGRAM

—
OBSZAR
ROZWOJOWY

Cel
Szczegółowy
Iy.2

.1

GMINA BUDZYŃ EKOLOGICZNA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
„

GOSPODARKA LOKALNA
Zrównoważony rozwój sołectw i siedlisk gminy
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Promocja Lokalnych Grup Działania w sołectwach gminy
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

Działania
Strategiczne:
„

„„

1”

PLAN

LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ

2019 -2028

„

KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ EKOLOGICZNA
GMINA BUDZYŃ MIEJSCEM KULTURY

BEZ

GRANIC

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019-2028
-

GOSPODARKA LOKALNA

ROZWOJOWY

Cel

Szczegółowy
Vi

Działania
Strategiczne:

Opracowanie broszur, folderów turystycznych, map, przygotowanie strony Internetowej,
akcji mailingowej z programami planowanych imprez w gminie, w tym materiałów
reklamowych dla określonych grup docelowych dotyczących wykorzystania usług
zabiegów zdrowotnych, związanych z odnową biologiczną i rehabilitacją
Działania wynikające z programu rozwoju turystyki w gminie oraz z programu rozwoju
gospodarczego gminy wraz z programem pro mocji terenów inwestycyjnych

kJŃr

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
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KLUCZOWY
RflflRAM

—

-

GMINA DUDZYŃ

rktP4fe

MIEJSCEM SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Szczegółowy
y.2
Działania
Strategiczne:

GOSPODARKA LOKALNA
Rozwój potencjału turystycznego gminy
Wypracowanie specjalizacji turystycznej w gminie, w tym:
1 Wykreowanie produktów turystycznych z kompleksową oferta w skali gminy
2.Rozwój turystyki kulturowej w gminie
3. Rozwój systemu zarządzania produktami i bazą turystyczną, informacji i promocji,
w tym: Internetowych map turystycznych (wraz z wizualizacją obiektów i wycieczkami 3D)
Wdrażanie innowacyjnych technologii w komunikacji z turystą

$:LPI*4N
KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA

LOKALNEGO

BUOZYŃ

ROZWOJU GMINY

BUDZYŃ 2019

MIEJSCEM SPORTU, REKREACJI

-2028

I TURYSTYKI

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

I
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OBSZAR

ROZWOJOWY

GOSPODARKA LOKALNA

Cel
Szczegółowy
y.3
Działania
Strategiczne:

Rozwój potencjału turystycznego gminy
Rozbudowa gminnej infrastruktury turystycznej
!

—

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
KLUCZOWY
PROGRAM

GMINA BUDZYŃ MIEJSCEM SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI

!

STRATEGIA ROZWOJU GMiNY BUDZYŃ 2019 -2028

OBSZAR
ROZWOJOWY
Cel
Szczegółowy
y.4
Działania
Strategiczne:

GOSPODARKA LOKALNA
Rozwój usług zdrowotnych i odnowy biologicznej połączone z rehabilitacją
Rozwój usług zdrowotnych i odnowy biologicznej w gminie
——

.

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 2028
KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ ZINTEGROWANA SPOŁECZNIE I ZDROWA
GMINA BUDZYŃ EKOLOGICZNA

POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ
STRATEGICZNYCH W OBSZARZE ROZWOJOWYM: INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA
LOKALNA Z KLUCZOWYMI PROGRAMAMI PLANU LOKALNEGO ROZWOJU GMINY
BUDZYŃ 201 9-2028

nr
OBSZAR
ROZWOJOWY

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA LOKALNA

Cel
Strategiczny Iii

Integracja i współpraca lokalna

Cel
Szczegółowy

Integracja i współpraca instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
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111.1
Działania
Strategiczne:

Powołanie i organizacja zespołu zarządzającego realizacją Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Budzyń Wspólna strona internetowa z organizacjami pozarządowymi
Powołanie punktu obsługi inwestora (POI)

L:W

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
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KLUCZOWE
PROGRAMY

r

GMINA BUDZYŃ PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW
GMINA BUDZYŃ BEZPiECZNYM MIEJSCEM DO ŻYCIA I BIZNESU
flMINA RIID7YŃ flRA.IACA (1 WI7FRIINFK WFWNFTPZMY I ?FWNFTP7NY

„

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028

OBSZAR

ROZWOJOWY
Cel
Strategiczny III
Cel
Szczegółowy
111.2
Działania
Strategiczne:

INTEGRACJA I WSPOŁPRACA LOKALNA
Integracja i współpraca lokalna
Budowa marki gminy Budzyń
Przygotowanie programu promocji i budowy wizerunku gminy
Promocja, w tym inwestycyjna.
Promocja pod miotów i marek gminy; Edukacja i działania informacyjne

t:

PLAN LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYN 2019 -2028

KLUCZOWE
PROGRAMY

GMINA BUDZYŃ PRZYJAZNA OLA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW
GMINA BUDZYŃ BEZPIECZNYM MIEJSCEM DO ŻYCIA I BIZNESU
GMINA BUDZYŃ DBAJĄCA O WIZERUNEK WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

i finansowe nakazują koncentrację na najważniejszych dla
84 projektach, które wybrano z projektów realizowanych w ramach
Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Budzyń 2019- 2021, Strategii
Rozwoju Gminy Budzyń 2006
2018 oraz zmian funkcji wynikających ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Budzyń 2010.
Ograniczone środki techniczne

rozwoju

gminy

—

Podstawę przygotowania obecnej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019
2028 stanowi IQ priorytetów określonych w oparciu o Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy
Budzyń 2006
2018, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Budzyń 2010 oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą:
PRIORYTETY PLANU LOKALNEGO ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 201 9-2028

—

—

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BUDZYŃ 2019 -2028
Lokalny rynek pracy i warunki życia mieszkańców (w tym
dostęp do usług publicznych o wyższej jakości wg. normy
PN-EN ISO 9001:2015 oraz systemu CAF; eliminacje
wykluczeń w dostępie do Internetu, usług zdrowotnych
oraz w zakresie korzystania z infrastruktury)
W

1-

Lokalna przedsiębiorczość, innowacyjność,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
konkurencyjność polegająca na
wykorzystywaniu nisz rynkowych w zakresie
produkcji i usług, możliwości grup
producenckich oraz programu promocji i
budowy wizerunku gminy,
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Produkcja zdrowej żywności z upraw
ekologicznych wg. certyfikowanych
metod oraz wytwarzanie czystej
energii i ciepła,

Dostępność transportowa,
efektywność rolnictwa
i przechowalnictwa rolnospożywczego

Turystyka, rekreacja, sport,
wypoczynek oraz usługi odnowy
biologicznej połączone z
rehabilitacją

PLAN LOKALNEGO ROzWOJU GMINY BuDzYŃ 2019 -2028

PR”OR”TE,”
„
„
„

i .INTEGRACJ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Integracja społeczna i współpraca lokalna
Rozwój turystyki
Edukacja wszystkich
Rozbudzanie odpowiedzialności
Tworzenie miejsc pracy
Rozwój kultury
Dostosowanie obszarów wiejskich gminy do standardów UE
Bezpieczeństwo
Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

To podstawa lokalnego patriotyzmu, zwiększenia skuteczności działań, efektywności i
racjonalności, odbudowania tradycji i tożsamości społecznej poprzez:
•
•
•
•
•

cele integrujące mieszkańców: ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ład i estetyka
otoczenia,
budowa wspólnej infrastruktury komunalnej, wybory samorządowe, pomoc sąsiedzka
itd.
działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: kultywowanie i
odbudowa
miejscowych tradycji, miejsc symbolicznych, twórczości ludowej, pamięci, języka itp
rozwój demokracji i komunikacji społecznej: tworzenie lokalnych organizacji
pozarządowych, uspołecznienie procesów decyzyjnych, uaktywnienie jednostek
pomocniczych (sołectw), promocja i budowa pozytywnego wizerunku itp.

2. ROZWÓJ TURYSTYKI
Wykorzystanie walorów i potencjału gminy w zakresie turystyki wiejskiej: agroturystyki,
turystyki w gospodarstwie, ekologicznej turystyki (ścieżki rowerowe, zaprzęgowe, do jazdy
konnej) łącznie z szeregiem gwarantowanych atrakcji (ogniska, uroczystości wiejskie, obiekty
kultury sakralnej oraz dziedzictwa narodowego, lokalne atrakcje kulinarne, folklorystyczne)
itd.
3. EDUKACJA WSZYSTKICH
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Wszechstronny, nowoczesny i nakierowany na wszystkie grupy mieszkańców program
podnoszenia jakości poziomu oświaty uwzględniający z jednej strony tempo zmian
cywilizacyjnych, kulturowych, a z drugiej przeciwstawiający się negatywnym tendencjom i
skutkom tych zmian. Program powinien dotyczyć:
•
•
•
•
•
•

modernizacji i restrukturyzacji szkolnictwa podstawowego poprzez dostosowanie
do wymogów współczesności, a zwłaszcza standardów UE
dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb współczesności i gospodarki rynkowej,
aw
szczególności do potrzeb nowoczesnego środowiska wiejskiego
miejsca życia,
pracy i
sukcesów mieszkańców
rozwój edukacji ustawicznej (pozaszkolnej), podnoszenie kultury i wiedzy, edukacja
dorosłych, młodzieży uczenie przedsiębiorczości
podnoszenie świadomości i kompetencji społecznej mieszkańców gminy, udziału w
procesie decyzyjnym, radzeniu sobie z problemami
—

—

•

4. ROZBUDZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W wymiarze społecznym w zakresie decentralizacji władzy oraz uspołecznieniu procesów
decyzyjnych, a w wymiarze gospodarczym poprzez większą samodzielność i
przedsiębiorczość.
5. TWORZENIE MIEJSC PRACY
Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu przez gminę (samorząd gminny i jego instytucje)
poprzez:
•
•
•
•
•

stwarzanie zachęt inwestycyjnych oraz dla tworzenia miejsc pracy, wspieranie
lokalnego rynku pracy, zamówienia i roboty publiczne
stymulowanie przedsiębiorczości i samodzielności
kreowanie nowych usług i potrzeb, pomoc organizacyjna, przekwalifikowanie,
gwarancje
rozbudzanie, uczenie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców,
szczególnie
młodych, zdobywanie nowych umiejętności

6. ROZWÓJ KULTURY
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Upowszechnianie uczestnictwa w kulturze, w tym własnej lokalnej, rozwój instytucji i
organizacji kulturalnych, odbudowanie bądź ożywienie kultury i tradycji miejscowych,
tożsamości kulturowej społeczeństwa
7. DOSTOSOWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY DO STANDARDÓW UE
Proces restrukturyzacji i modernizacji wsi! rolnictwa poprzez:
•
•
•
•
•

edukację do potrzeb rynku z systemem przekwalifikowania
wspieranie pozarolniczej aktywizacji gospodarczej rolników i ich dzieci,
przedsiębiorczości
tworzenie na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy i ofert usługowych poza i
około
rolniczych
rozwój zaawansowanego przetwórstwa rolno spożywczego

8. BEZPIECZEŃSTWO
Zmniejszenie oraz redukcja zachowań przestępczych i aspołecznych, przeciwdziałanie
zagrożeniom cywilizacyjnym (kulturowych, systemów wartości, zdrowotnym i związanych ze
środowiskiem przyrodniczym).
Działania na rzecz bezpieczeństwa socjalnego (zapewnienia dobrej pracy, godziwych
warunków życia) oraz zapewnienie przestrzegania podstawowych praw obywatelskich.
9. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez:
• wspieranie, sprzyjanie i stymulowanie przedsiębiorczości i samodzielności
gospodarczej
• wykorzystanie istniejącego zaplecza i potencjału (w tym bezrobotnych)
• indywidualna i grupowa aktywizacja gospodarcza, tworzenie dobrych miejsc pracy
• dostosowanie systemu podatkowego, stypendialnego, ofertowego do potencjalnych
• inwestorów
10. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY
Jakość życia Uego standard) zależy nie tylko w gminie od osobistych dochodów jej
mieszkańców, ale również zdeterminowana jest stanem infrastruktury komunalnej w gminie
oraz systemem, organizacją i funkcjonowaniem instytucji służących zaspokajaniu potrzeb
zbiorowych w gminie, takich jak zdrowie, edukacja, kultura, pomoc społeczna,
bezpieczeństwo.
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Trwały wzrost gospodarczy, jak również jakości życia mieszkańców nie jest możliwy bez
inwestycji. Dlatego szanse wzrostu jakości życia mieszkańców, rozwoju gospodarczego
oceniać trzeba m.in. na podstawie zakresu i rodzaju prowadzonych w gminie inwestycji.
Należy, więc w związku z tym:
• wspierać i stymulować wszelkie działania w zakresie pozyskania z UE środków na
realizację
• maksymalnej ilości zadań inwestycyjnych
• maksymalne wykorzystać posiadane dokumenty planistyczne w celu zwiększenia
efektywności zmian warunków życia mieszkańców
Spośród zidentyfikowanych kilkudziesięciu determinant rozwoju gminy, obejmujących
zarówno ocenę uwarunkowań wewnętrznych, jak i miejsca gminy w systemie społecznogospodarczym powiatu i województwa, część ma charakter poważnych atutów szans
rozwoju (wpływających na przyspieszenie tempa rozwoju na tle innych gmin
umożliwiających realizację pewnych zadań), z których część może być wykorzystana, jako
czynnik aktywizacji i stanowi mocną stronę gminy w rywalizacji z sąsiednimi obszarami.
—

-

VIII.

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE
Z
REALIZACJI
PUNKTU
WIDZENIA
USTALEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji działań
zapisanych w projekcie Strategu zostały zidentyfikowane, przeanalizowane i wymienione
poniżej.
Specyfika Gminy a zwłaszcza mnogość istniejących i planowanych sposobów wykorzystania
terenu sprawia, że Powiat Gmina może stanowić miejsce konfliktu relacji człowiekśrodowisko.
Problemy ochrony środowiska wymienione poniżej są w dużej części tożsame z problemami
zdefiniowanymi w innych dokumentach planistycznych i strategicznych wymienionych
w niniejszej prognozie.
Za istniejące problemy uznano:
•
nielegalne składowanie odpadów na terenach leśnych, szczególnie wokół dróg;
•
naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi;
•
zmiany morfologii terenu w miejscach eksploatacji kopalin;
•
odprowadzanie do wód i do ziemi nieoczyszczonych ścieków komunalnych
w ilościach zagrażających jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
•
odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków przemysłowych w tym ścieków
zawierających
•
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
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•
•

•
•
•
•
•
•

IX.

uciążliwość niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe niskiej
sprawności wykorzystujące węgiel złej jakości;
duży udział indywidualnych systemów grzewczych na paliwa stałe w zaspokajaniu
potrzeb
grzewczych mieszkańców;
spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych;
znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalającym stanem technicznym
budynków;
emisję zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnącą wraz ze wzrostem
natężenia ruchu
samochodowego przy niedostatecznej przepustowości układów drogowych;
brak wystarczających środków finansowych na prowadzenie działań w zakresie
poprawy jakości powietrza;
transport substancji niebezpiecznych przez tereny zabudowy.

ZMIAN
STAN
OCENA
POTENCJALNYCH
ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI DZIAŁAŃ
OKREŚLONYCH W PROJEKCIE DOKUMENTU

Realizacja działań zdefiniowanych w projekcie Strategii
ma na celu zmniejszenie
uciążliwości i skali
występowania problemów społecznych, gospodarczych oraz występujących w dziedzinie
ochrony środowiska.
Strategia jest podstawowym dokumentem ukierunkowującym politykę Samorządu Gminy na
lata 2019- 2028. Tworzy ona ramy dla branżowych programów i projektów realizacyjnych
Gminy, w tym dokumentów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego. Pełni funkcję
operacyjną, integracyjną i informacyjną.
W przypadku braku realizacji działań opisanych w projekcie dokumentu można spodziewać
się pogłębiania istniejących problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Zakładając, że działania zaplanowane w niniejszym dokumencie, które wynikają
z kompetencji ustawowych jakie posiada Gmina, nie będą wykonywane, możemy
spodziewać się następujących zmian stanu środowiska:
zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające min. z ruchu pojazdów, niskiej
emisji,
•
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu PM2,5, PM1O i benzo(a)pirenu
w powietrzu,
•
zwiększenie emisja gazów (w tym w szczególności C02) oraz pyłów, pogłębienie zmian
•
klimatycznych,
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na skutek zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie takŻe ładunku
zanieczyszczeń przenikającego do wód powierzchniowych i podziemnych oraz
środowiska glebowego,
• większego zapotrzebowania na surowce energetyczne,
•
pomniejszenie lub co najwyżej utrzymanie istniejącego areału lasów,
•
wzrost liczby osób narażonych na ponadnormatywne poziomy hałasu m.in. na skutek
rosnącej
•
liczby pojazdów oraz w wyniku wzrostu natężenia ruchu i nieskoordynowanej polityki
przestrzennej,
•
niska świadomości społeczna w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska
i działań prośrodowiskowych,
•
obniżenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
•
pogorszenie się stanu dróg i ich przepustowości, czego skutkiem może być zwiększenie
liczby wypadków i kolizji drogowych.
Jednoznacznie można stwierdzić, iż zaniechanie realizacji działań opisanych w projekcie
Strategii może wpłynąć na uniknięcie potencjalnie negatywnego wpływu niektórych działań
ocenionych w niniejszej prognozie, lecz brak ich realizacji będzie w znacząco poważniejszy,
negatywny sposób oddziaływał na poszczególne elementy środowiska oraz na środowisko
jako całość.
•

X.

PRZEWIDYWANE
ZNACZĄCE
ODDZIAŁYWANIE,
BEZPOŚREDNIE,
W
TYM
ODDZIAŁYWANIE
POŚREDNIE,
WTÓRNE,
SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY
OBSZARU
2000
ORAZ
NATURA
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA
ŚRODOWISKO

Realizacja zapisów zawartych w projekcie Strategii związana jest z różnego rodzaju
oddziaływaniami na środowisko przyrodnicze, które wiążą się z zagrożeniami dla przyrody.
Oddziaływania te dotyczą szeregu elementów środowiska przyrodniczego a zwłaszcza
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powierzchni ziemi, ludzi, wody, roślin i zwierząt, a także krajobrazu Pod względem rodzaju
możemy wyróżnić oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie (przeniesione w przestrzeni lub
czasie), wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- bądź długoterminowe, stałe, a także
chwilowe, co oznacza odwracalne, częściowo odwracalne i nieodwracalne skutki tych
działań.
W celu dokonania oceny przewidywanych oddzialywań na środowisko zastosowano metodę
macierzy interakcji i metodę opisową.
Przewidywane skutki realizacji projektu dokumentu

Komponenty
środowiska 3
Przewidywane skutki
oddziaływania
realizacji dokumentu
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st stałe,
ch chwilowe,
P pozytywne
N negatywne
brak oddziaływań
—

—

—

—

-

XI. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Projekt Strategii jest uporządkowanym zbiorem działań zmierzających do zrównoważonego i
trwałego rozwoju co podkreślone zostało w misji i wizji Gminy, opracowanym pod kątem
osiągnięcia zakładanych celów, szczegółowo przeanalizowanych pod kątem potencjalnych
oddziaływań w niniejszej prognozie. Jest wyrazem chęci kreowania wspólnej i zintegrowanej
polityki, społecznej, gospodarczej, przestrzennej przez władze samorządowe Gminy.
Dokument z założenia jest dokumentem wskazującym pewne kierunki rozwoju o charakter
dość ogólnych wytycznych, często bez szczegółowych informacji dotyczących rozwiązań
technicznych działań planowanych w projekcie Strategii..., które w dużej mierze mają wpływ
na ich oddziaływanie na środowisko. Dokument ten wyznacza ramy dla innych
strategicznych i programowych dokumentów branżowych.
Lokalizacja dużej części działań inwestycyjnych wymienionych w dokumencie, pomimo że
odnosi się do konkretnych obiektów (np. budynku, dróg, obwodnic drogowych) nie jest
umiejscowiona w konkretnych lokalizacjach. Nie znane są również szczegółowe rozwiązania
techniczne i technologiczne, których brak determinuje charakter oceny oddziaływań,
przeprowadzonej w niniejszej prognozie.
Z powyższych względów w praktyce trudno o przedstawienie alternatywnych rozwiązań.
Dodając do tego konieczny etap procedur planistyczno-lokalizacyjnych z przypisanymi im
postępowaniami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, to można wyrazić
przekonanie, że zostaną przedstawione wszystkie istotne okoliczności pozwalające na wybór
optymalnych rozwiązań łączących aspekty rozwojowe, środowiskowe i dotyczące jakości
życia mieszkańców.

XII.

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI LUB LUK WE WSÓLCZESNEJ WIEDZY
NAPOTKANE
W
TRAKCIE
OPRACOWANIA
DOKUMENTU
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Podstawową trudnością przy ocenie oddziaływania działań zapisanych w projekcie Strategii
jest charakter dokumentu, który z uwagi na swoją specyfikę, opisuje działania w sposób
ogólny. Pośród zaplanowanych działań znajdują się zadania mogące posiadać charakter
inwestycyjno-budowlany. W wielu przypadkach na obecnym etapie planowania rozwoju
społeczno-gospodarczego nie są znane rozwiązania techniczne i technologiczne planowane
do zastosowania w ramach opisanych działań i w związku z tym trudno jest oceniać
w sposób jednoznaczny jakie oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na etapie realizacji,
mogą wystąpić. Z uwagi na cel w jakim sporządzono projekt Strategii hipotetycznie, na
podstawie istniejących przesłanek, można stwierdzić, że oddziaływanie wynikające
z realizacji zaplanowanych działań nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać
na elementy środowiska oraz na środowisko jako całość.

XIII.

TRANSGRANICZNE
ŚRODOWISKO

ODDZIAŁYWANIE

NA

Przeprowadzona dla potrzeb niniejszego opracowania analiza oddziaływania obszaru
objętego projektem Strategii wykazała, że wszelkie uciążliwości winny być dochowane do
granic obszaru objętego dokumentem. Przy tak przedstawionej analizie należy również
wykluczyć oddziaływanie transgraniczne.

XIV.

PROPOZYCJE
ZASAD
I
CZĘSTOTLIWOŚCI
MONITOROWANIA WPŁYWU REALIZACJI USTALEŃ
DOKUMENTU

Wskazane jest dokonywanie oceny skutków realizacji ustaleń projektu Strategii w cyklach
corocznych. Stan środowiska będzie również monitorowany w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Wyniki będą prezentowane w corocznych raportach publikowanych
w formie ogólnodostępnych publikacji. Systematyczny monitoring podstawowych elementów
środowiska tj. powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych pozwoli ocenić
tendencje zmian środowiska oraz kierunki jego ochrony.
Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o
wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska należy
pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem Strategii.
1. MONITORING STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLANU LOKALNEGO ROZWOJU GMINY
BUDZYŃ 201 9-2028
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Gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie rzeczowo-finansowym wykonania
programów, projektów oraz stopnia realizacji celów strategicznych i średniookresowych na
potrzeby zarządzania Strategią Rozwoju oraz Planem Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń
jest przedmiotem działań związanych z monitoringiem. Celem monitoringu są działania
naprawcze i ewentualne zmiany i rekomendacje wprowadzane w dokumencie strategii i
planu wynikające z oceny osiągniętych rezultatów, postępu we wdrażaniu założeń,
identyfikacji opóźnień lub nieprawidłowości, które w trakcie całego procesu mogą wystąpić.
Monitoring Strategii Rozwoju oraz Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń będzie
prowadzony na czterech poziomach:
•

•

Działań strategicznych
na podstawie wskaźników produktu, analizy danych
wejściowych (podstawowych) oraz informacji na temat realizacji rzeczowo
Finansowych działań strategicznych, w tym programów i projektów,
Celów strategicznych zgodnie ze stopniem realizacji pakietu programów i projektów
przypisanych do celów strategicznych, które dodatkowo podzielono na cele
szczegółowe na podstawie zagregowanych wskaźników produktu oraz wskaźników
rezultatu,
Działań średniookresowych
na podstawie wskaźników produktu, analizy danych
wejściowych (podstawowych) oraz informacji na temat realizacji rzeczowo
Finansowych działań średniookresowych, w tym programów i projektów,
Celów średniookresowych zgodnie ze stopniem realizacji pakietu programów i
projektów przypisanych do celów średniookresowych
na podstawie
zagregowanych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu,
—

—

•

•

—

—

Poszczególnym działaniom dotyczących zarówno Strategii Rozwoju, jak również Planu
Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń przypisane zostały wskaźniki produktu, które będą
systematycznie analizowane. Każdy ze wskaźników został zdefiniowany.
Zamieszczona w Strategii Rozwoju oraz w Planie Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń lista
wskaźników nie jest listą zamkniętą w realizacji procesu monitorowania. W zależności od
potrzeb można zastosować inne miary ocen.
Wskaźniki produktu to wielkości, którymi można zmierzyć materialny efekt podejmowanych
działań zarówno na poziomie Strategii Rozwoju, jak i Planu Lokalnego Rozwoju Gminy
Budzyń. W tym kontekście wskaźniki produktu wykorzysta się do oceny działań
strategicznych według ich wpływu na realizację celów szczegółowych i strategicznych, a
także do oceny działań średniookresowych według ich wpływu na realizacje celów
średniookresowych. Monitorowanie wskaźników produktu odbywać się będzie raz do roku.
Wskaźniki rezultatu to wielkości, które służą mierzeniu bezpośrednich mierzalnych i
materialnych efektów powstawania produktów. Wskaźniki rezultatu zarówno w odniesieniu
do Strategii Rozwoju, jak i Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń służyć będą dalszej
ocenie stopnia wdrażania celów strategicznych i średniookresowych oraz oddziaływania tego
zintegrowanego dokumentu na otoczenie lokalne. Identyczne wskaźniki produktów i
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rezultatów będą okresowo rok do roku gromadzone w celu ich wykorzystania na potrzeby
ewaluacji Strategii Rozwoju oraz w Pianu Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń. Oprócz
danych o osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu zbierane będą informacje o realizacji
rzeczowej i finansowej programów i projektów strategicznych i średniookresowych.
Za koordynację procesu monitorowania realizacji Strategii Rozwoju oraz w Planu Lokalnego
Rozwoju Gminy Budzyń odpowiadać będzie powołany zarządzeniem Wójta Zespół ds. prac
nad tym dokumentem, którego zadaniem będzie również przygotowanie raportów
monitorujących oraz ich szerokie rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej.
Do podstawowych źródeł danych na potrzeby monitorowania Strategii Rozwoju oraz w Planu
Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń należą:
DANE UZYSKANE Z URZĘDU GMINY BUDZYŃ:
• o realizacji programów i projektów strategicznych oraz średniookresowych, które
służyć będą okresowemu obliczaniu wskaźników produktu oraz rezultatu
przyporządkowanych do konkretnego celu,
• o realizacji i stopniu wdrożenia programów i projektów średniookresowych oraz
oceny jakościowej stopnia ich integralności i wzajemnego oddziaływania z
realizowanymi programami i projektami strategicznymi.
ANALIZA DANYCH WEJŚCIOWYCH (PODSTAWOWYCH):
• statystyka publiczna, opracowania wewnętrzne i zewnętrzne, zestawienia Głównego
Urzędu Statystycznego (w tym BDL), zestawienia Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego, raporty instytucji publicznych.
Przez cały okres realizacji Strategii Rozwoju oraz w Planu Lokalnego Rozwoju Gminy
Budzyń
2019-2028 prowadzony będzie monitoring, wtrakcie którego zostaną wykorzystane:
•

•

roczne raporty o stanie realizacji zintegrowanego dokumentu strategii i planu
obrazujące postęp w osiąganiu określonych działań w ramach programów i
projektów oraz celów strategicznych i średniookresowych
raporty i analizy tematyczne, ekspertyzy wewnętrzne i zewnętrzne, raporty i audyty
porealizacyjne obrazujące postęp w osiąganiu określonych działań w ramach
programów i projektów oraz celów strategicznych i średniookresowych

2. EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLANU LOKALNEGO ROZWOJU GMINY
BUDZYŃ 2019-2028.
Aby ocenić dokument Strategii Rozwoju oraz w Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń w
zakresie skuteczności, efektywności, użyteczności oraz trwałości zaplanowanych i
wdrażanych programów i projektów zgodnie z zapisanymi celami strategicznymi,

Prognoza oddziaływania na środowisko

93

dla Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019-2028r

szczegółowymi oraz średniookresowymi
podstawowymi kryteriami są:
•

•
•
•

•

trzeba

przeprowadzić

ewaluację,

której

Trafność: W jakim stopniu zaplanowane cele oraz programy i projekty odpowiadają
potrzebom mieszkańców gminy, czy przyczynią się one do rozwiązania problemów
lokalnych oraz czy są one zgodne z założeniami dokumentu Strategii Rozwoju oraz w
Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń
Skuteczność: W jakim stopniu realizowane programy i projekty przyczynią się do
osiągnięcia zakładanych celów
Efektywność: Jaki jest wskaźnik stopnia realizacji programów i projektów oraz
nakładów Finansowych do osiągniętych produktów i rezultatów
Użyteczność: Czy osiągnięte produkty i rezultaty realizowanych programów i
projektów będą użyteczne, funkcjonalne dla mieszkańców, czy będą oni z nich
korzystać oraz czy pojawiły się pozytywne lub negatywne opinie
Trwałość: Czy użyteczność realizowanych programów i projektów zapewni trwałe
zmiany

Najważniejszym elementem ewaluacji będzie zdiagnozowanie zmian, jakie nastąpiły w
wyniku realizacji programów i projektów strategicznych oraz średniookresowych. Dla
dokonania oceny oddziaływania realizacji Strategii Rozwoju i Planu Lokalnego Rozwoju na
całokształt systemu społeczno-gospodarczego Gminy Budzyń proponuje się zastosować
metodę taksometryczną obliczenia wskaźnika syntetycznego TMR (przed oraz po realizacji),
która jest jednym z szeregu projektów programu Gmina miejscem racjonalnego Urzędu” w
Planie Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń 2019-2028. Dla realizacji tego projektu i
zastosowania metody taksometrycznej obliczenia wskaźnika syntetycznego TMR poziomu
społeczno-gospodarczego gminy I jej 13 sołectw sugeruje się również zastosowanie zestawu
dodatkowych wskaźników, stanowiących powszechnie przyjmowane wymiary sukcesu”
obszaru gminy. Wskaźniki przyporządkowane do poszczególnych elementów wizji Gminy
Budzyń zostały przedstawione poniżej:
GMINA BUDZYŃ OFERUJE SPOŁECZNIE AKCEPTOWALNE WARUNKI ŻYCIA
I INTERESUJĄCE MIEJSCE DO PRACY Z SZEROKIM DOSTĘPEM DO USŁUG
PUBLICZNYCH:
•
•
•
•
•
•

Wskaźniki dotyczące lokalnego dostępu do lekarzy opieki podstawowej i specjalistów
w układzie wojewódzkim,
Saldo migracji w gminie o wartości ujemnej w stosunku do powiatu Chodzieskiego,
Średnia długość życia mieszkańców gminy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie w relacji do średniej w powiecie
i subregionie Pilskim,
Odsetek ludności zagrożonej ubóstwem w gminie
Zdawalność egzaminów maturalnych
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•
•

Udział dochodów własnych w budżetach gminy
Mieszkania komunalne oddawane do użytku na 1000 mieszkańców

LOKALNY LIDER PRODUKCJI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, BIOMASY, ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH BAZUJĄCYCH NA LOKALNYCH ZASOBACH ORAZ LOKALNY
OBSZAR TRANSPORTU INTERMODALNEGO, LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA:
• Wolumen lokalnej produkcji zdrowej żywności w gminie w stosunku do powiatu
Chodzieskiego
• Wolumen lokalnej produkcji biomasy w gminie uzyskanej w oparciu o innowacyjną
technologię
• obiegu zamkniętego (współdziałania gospodarki ściekowej, rolnictwa w gminie
Budzyń
• i produkcji energii i ciepła na terenie gminy w stosunku do powiatu Chodzieskiego
• Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca
• Atrakcyjność inwestycyjna dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie
• Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności logistyczno-magazynowej
GMINA BUDZYŃ MIEJSCEM TURYSTYKI, SPORTU, REKREACJI, WYPOCZYNKU
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ:
Rozpoznawalność marki i obszaru gminy w badaniach opinii
Pozytywna ocena wizerunku gminy w badaniach opinii
Odsetek osób zainteresowanych turystyką, rekreacją, wypoczynkiem i odnową
biologiczną spędzających w gminie 2 i więcej nocy! turystów zagranicznych.
Proponowana procedura ewaluacyjna należy do typu ex-ante (przed) oraz ex-post (po). Ten
typ ewaluacji pokazuje z jednej strony jaka była sytuacja wyjściowa przed przystąpieniem do
realizacji Strategii Rozwoju oraz Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń, a z drugiej strony
pokazuje czy i w jaki sposób, udało się osiągnąć zamierzone cele, jakim kosztem, a także,
czego i z jakich powodów nie udało się zrealizować, jaki wpływ realizacja programów i
projektów strategicznych i średniookresowych miała na społeczność lokalną. Charakter
oceny ex-post powoduje, że pełna ewakuacja będzie dopiero możliwa po zrealizowaniu
większości programów i projektów i zgromadzeniu informacji z monitoringu.
•
•
•

Proponowane do zastosowania wskaźniki w celu monitorowania skutków realizacji ustaleń
projektu Strategii
Wskaźnik jednostka
-

Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg ogółem (km)
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km)

Cykliczność
monitoringu
raz na rok
raz na rok

g5
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Powierzchnia gruntów zalesionych (ha)
Liczba odstrzelonych lisów i jenotów
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji
Liczba zidentyfikowanych miejsc, gdzie mogą potencjalnie wystąpić
historyczne zanieczyszczenia ziemi
Liczba osób uczestniczących w imprezach w ramach zintegrowanej
oferty turystycznej Gminy
Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportoworekreacyjnych
Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych przedsięwzięć w
zakresie profilaktyki
chorób,_w_tym_w_programach_polityki_zdrowotnej
Roczna liczba wozokilometrów realizowana przez autobusy na liniach,
których
organizatorem jest Powiat Poznański lub współfinansowanych przez
Powiat
Roczna liczba pasażerów korzystających z autobusów na liniach, których
organizatorem
jest Powiat Poznański lub współfinansowanych przez Powiat
Powierzchnia gruntów, dla których sporządzono uproszczony plan
urządzania lasu [ha]
Liczba działań podjętych w celu redukcji ponadnormatywnej emisji
hałasu
Ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest [kg]
Liczba instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych
instalowanych
w_obiektach_zarządzanych_przez_powiat

raz
raz
raz
raz

na
na
na
na

rok
rok
rok
rok

raz na rok
raz na rok
raz na rok

raz na rok

raz na rok

raz na rok
raz na rok
raz na rok
raz na rok

XV. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATUTA 2000
Zakres działań opisanych w projekcie nie wskazuje, by mogły wystąpić negatywne
oddziaływania
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o znaczącym charakterze, na przedmiot, cele i integralność obszarów Natura 2000. Część
działań
z pewnością będzie oddziaływać pozytywnie na różnorodność biologiczną analizowanego
obszaru.
Zgodnie z tezą przedstawioną przez Kistowskiego i Pchałka (2009) charakter rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko (w przypadku dokumentów o ogólnym charakterze)
koncentrować się powinien na generalnym łagodzeniu oraz generalnej kompensacji
oddziaływań.
Proponowane zasady zapobiegania i ograniczania oddziaływań powstających na etapie
realizacji i eksploatacji ewentualnych działań posiadających charakter inwestycyjny
wynikających z projektu ocenianego dokumentu:
• w przypadku nowych inwestycji należy lokalizować nowe obiekty w miejscach
najmniej kolizyjnych,
• na etapie realizacji prac i użytkowania należy stosować najlepsze dostępne
technologie;
• należy w sposób odpowiedni zabezpieczać ewentualne place budowy,
• należy stosować środki zapobiegające zwiększonej emisji hałasu np. poprzez
stosowanie rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych,
• należy ograniczać liczbę drzew podlegających wycince, a w przypadku konieczności
usunięcia wykonywać nasadzenie kompensujące,
• w miarę możliwości stosować podczyszczanie wód opadowych i roztopowych
odprowadzanych z powierzchni utwardzonych w separatorach substancji
ropopochodnych,
• należy dążyć do maksymalnego retencjonowania wód opadowych i roztopowych
w obrębie zlewnie,
• należy stosować materiały energooszczędne,
• należy w racjonalny sposób korzystać z zasobów wodnych,
• należy ograniczać zmiany stosunków wodnych,
• należy minimalizować ilość wytwarzanych odpadów i ilości odpadów poddawanych
unieszkodliwianiu poprzez składowanie.
-

OŚWIADCZENIE
XVI.
AUTORA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZY

Autor prognozy oddziaływania na środowisko posiada ukończone jednolite studia
magisterskie i brał udział w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz oddziaływania na
środowisko.
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Składający oświadczenie zawiera klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

mgr Marek Cegłowski

