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1. WPROWADZENIE 

1.1. Cel opracowania 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Babiak jest dokumentacją  

w rozumieniu art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz. 

1298). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie opracowań ekofizjograficznych rozróżnia 

się następujące ich rodzaje: 

podstawowe – sporządzane na potrzeby: 

a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kilku 

projektów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

gminy lub jej części albo zespołu gmin lub ich części, 

b) projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dla obszaru 

województwa. 

problemowe – wykonywane w przypadku szczegółowego rozpoznania cech wybranych 

elementów przyrodniczych lub określenia wielkości zasięgów konkretnych zagrożeń 

środowiska i zdrowia ludzi. 

Niniejsze opracowanie wykonane jest dla obszaru gminy Babiak. Celem niniejszego 

opracowania ekofizjograficznego podstawowego jest dostarczenie niezbędnych informacji  

o środowisku gminy, przynoszących podstawę do: 

 ochrony zasobów przyrodniczych, walorów krajobrazowych i dóbr kultury, 

 kształtowania środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami, 

 wskazania sposobu zagospodarowania terenów zapewniającego utrzymanie 

równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, 

 eliminowania lub ograniczania zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

 ustalenia kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

Rozpoznanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem 

wzajemnych relacji między poszczególnymi jego elementami i skutków dla środowiska 

spowodowanych działalnością człowieka, umożliwi określenie ich wpływu na obecne  

i przyszłe zagospodarowanie gminy Babiak.  
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Pełna wiedza o środowisku, jego zasobach przyrodniczych i kulturowych pozwoli na 

podejmowanie działań na rzecz zachowania jego walorów, a także dokonanie oceny 

odporności na degradację i określenie przydatności środowiska dla rozwoju różnych funkcji 

użytkowych.  

1.2. Zakres opracowania 

Zakres terytorialny niniejszego opracowania ekofizjograficznego obejmuje gminę Babiak 

w jej granicach administracyjnych. Opracowanie to zawiera m.in.: 

 rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, 

 diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, 

 wstępną prognozę zmian zachodzących w środowisku, 

 określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej, 

 ocenę przydatności środowiska dla różnych rodzajów użytkowania i form 

zagospodarowania obszaru, 

 określenie uwarunkowań ekofizjograficznych. 

Opracowanie składa się z części opisowej i kartograficznej (małe ryciny w tekście  

charakteryzujące przestrzenną zmienność i cechy poszczególnych elementów środowiska 

oraz jedna syntetyczna mapa dotycząca oceny ekofizjograficznej wykonana w skali 1:10 000). 

Do sporządzenia niniejszego opracowania ekofizjograficznego posłużyły dostępne prace 

dokumentacyjne, studialne i opracowania kartograficzne dotyczące problematyki środowiska 

przyrodniczego lub jego poszczególnych komponentów, a także problematyki sozologicznej 

oraz środowiska kulturowego. Wykorzystano też kompleksowe badania i pomiary zawarte  

w dostępnych publikacjach instytucji państwowych i placówek naukowych. 

Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Babiak oparta została także na wizji 

przedmiotowego teren, która odbyła się w sierpniu 2016 r. Celem wizji było rozpoznanie 

terenu, analiza istniejących uwarunkowań środowiska przyrodniczego oraz potencjalnych 

konfliktów przyrodniczo - przestrzennych. Dokonano tym samym analizy aktualnego stanu 

użytkowania terenu, z uwzględnieniem jego funkcjonowania w systemie przyrodniczym 

terenów przyległych. Podczas wizji terenowej sporządzono dokumentację fotograficzną 

gminy Babiak, która została zamieszczona w niniejszym opracowaniu (na końcu 

opracowania). Zapoznano się również z potrzebami mieszkańców i inwestorów, które  
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w postaci wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Babiak (realizowanej w tym samym czasie co „Opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Babiak), zostały wzięte pod uwagę w niniejszym 

opracowaniu. Uwzględniono politykę przestrzenną gminy, z którą szczegółowo zapoznano się 

przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Babiaku. Projekt opracowania został również 

przedłożony i omówiony Radnym Komisji Gospodarki Gminy Babiak - 17 sierpnia 2016 r.  

1.3. Podstawowe informacje o gminie Babiak 

Gmina Babiak położna jest we wschodniej części Wielkopolski i wchodzi w skład powiatu 

kolskiego. Zajmuje ona powierzchnię blisko 134 km2 (GUS, Poznań 2015). 

Zgodnie z informacjami, ujętymi w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak”, 

gmina usytuowana jest w odległości 15 km na północ od trasy drogowej relacji Poznań-

Warszawa. Przez gminę Babiak przebiega krajowa trasa kolejowa nr 131 Chorzów Batory – 

Tczew (głównie o znaczeniu towarowym, magistrala węglowa), ze stacjami kolejowymi 

nieczynną - Lipie Góry i czynną - Babiak, stanowiąca ciąg transportowy C-E 65 – transportu 

międzynarodowego znaczenia, wyznaczony na podstawie europejskiej umowy o głównych 

międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz na podstawie europejskiej umowy  

o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach 

towarzyszących (AGTC). Gminę przecinają też gazociągi wysokiego ciśnienia oraz 

elektroenergetyczne linie przesyłowe wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV a także 

dalekosiężny rurociąg naftowy „Przyjaźń”.  

Pod względem fizycznogeograficznym gmina Babiak położona jest w makroregionie Niziny 

Południowo- Wielkopolskiej i mezoregionie Wysoczyzny Kłodawskiej.  

Gmina usytuowana jest w zlewni rzeki Noteci, na obszarze Pojezierza Kujawskiego. 

Jedynie południowy jej fragment odwadniany jest przez dopływ Rgilewki do rzeki Warty.  

Powierzchnia terenu gminy jest urozmaicona. Najwyższe wzgórze występuje w rejonie 

Łazisk, Gryglaków, Lichenka i osiąga 159 m n.p.m. Różnice wysokości terenów wokół jeziora 

Lubotyń i jeziora Brzeskiego sięgają 37 m, od ok. 98 m n.p.m. do 135 m n.p.m. Różnice 

poziomów punktów odległych zaledwie o ok. 500 m na terenie rezerwatu „Kawęczyńskie 

Brzęki” wynoszą 40 m (od 100 m n.p.m. do 140 m n.p.m.) 

Gminę zamieszkuje 8062 mieszkańców - stosunkowo proporcjonalnie 4034 mężczyzn  

i 4028 kobiet (GUS, Poznań 2015). 
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2. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

2.1. Struktura użytkowania gruntów 

Strukturę użytkowania gruntów gminy Babiak scharakteryzowano na podstawie danych  

powierzchni geodezyjnej według kierunków wykorzystania BDL GUS z 2014 roku.  

Gmina Babiak jest jedną z 11 gmin powiatu kolskiego najbardziej wysuniętą na północ. 

Powierzchnia gminy zajmuje 133,77 km2. Gmina składa się z 30 sołectw oraz  

50 miejscowości. (Statystyczne vademecum samorządowca, Warszawa 2015). 

W przestrzeni gminy dominują użytki rolne stanowiące aż 9 437 ha (70,6%) przy średniej 

wojewódzkiej na poziomie 64,7%. Wśród użytków rolnych największą grupę stanowią grunty 

orne 7 681 ha (57,4%). Łąki zajmują 621 ha (4,6%), a pastwiska trwałe 442 ha (3,3%). Obszar 

gminy zlokalizowany jest w rejonie o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych  

co odzwierciedla udział procentowy sadów w strukturze użytkowania gruntów. Sady zajmują 

powierzchnię 387 ha (2,9%) przy średniej wojewódzkiej 0,5 ha. Pozostała powierzchnia 

użytków rolnych to grunty rolne zabudowane 251 ha (1,9%), grunty pod rowami 45 ha (0,3%) 

oraz grunty pod stawami 10 ha (0,1%) –  wykres 1, rycina 1.  

Lesistość gminy Babiak kształtuje się na poziomie niższym od średniej wojewódzkiej 

stanowiącej 26,7% i wynosi 19,9%. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią  

2 680 ha (20%) powierzchni gminy. Wśród gruntów leśnych oraz zadrzewionych  

i zakrzewionych największą powierzchnię zajmują lasy 2 661 ha (19,9%) które w 85%  

są lasami publicznymi. Grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 19 ha (0,1%). 

Babiak jest gminą o stosunkowo niewielkim udziale wód powierzchniowych. Grunty pod 

wodami zajmują 350 ha (2,6%), w tym grunty pod wodami płynącymi stanowią 2,5%,  

a grunty pod wodami stojącymi 0,1%. 
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Wykres  1. 

Użytkowanie gruntów w gminie Babiak (stan na dzień 31.12.2014 r.) 

 
 

Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 385 ha (2,9%) obszaru gminy. W grupie 

gruntów zabudowanych i zurbanizowanych można wyróżnić tereny mieszkaniowe 38 ha 

stanowiące 0,3%, tereny przemysłowe 3 ha, inne tereny zabudowane 21 ha (0,2%), tereny 

rekreacji i wypoczynku 5 ha powierzchni, oraz tereny komunikacyjne w skład których 

wchodzą drogi i tereny kolejowe. Łączna powierzchnia dróg obejmuje 1,8% powierzchni 

gminy. Tereny kolejowe stanowią 0,6% powierzchni gminy. Na obszarze gminy znajdują się 

również użytki kopalne o powierzchni 1 ha. Użytki ekologiczne stanowią powierzchnię 2 ha 

gminy. Nieużytki w gminie Babiak zajmują 521 ha (3,9%) powierzchni gminy. 

Szczegółowe informację o użytkowaniu terenu przedstawiono na Ryc. 1. Informacje 

zawarte na mapie zostały przygotowane na podstawie mapy sozologicznej w skali 1:50 000, 

Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 1:50 000, Bazy Danych Obiektów 

Topograficznych BDOT10k, oraz zbiorów ortofotomap zgromadzonych w Geoportalu. 
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2.2.Podział fizycznogeograficzny i warunki geologiczne gminy 

Według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (1998) gmina Babiak położona jest 

w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w zasięgu podprowincji Pojezierze Południowo-

Bałtyckie; w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie; w mezoregionach Pojezierze Kujawskie 

(315.57) - północna i środkowa część gminy i Wysoczyzna Kłodawska (318.15) - południowa 

część gminy. Szczegółowe usytuowanie gminy Babiak na tle regionalizacji 

fizycznogeograficznej przedstawiono na ryc. 2. 

W ujęciu regionalnym, Pojezierze Kujawskie (315.57) graniczy od północy z Równiną 

Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Wysoczyzną 

Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką; na południowym zachodzie Pojezierze Kujawskie 

styka się z Kotliną Kolską a na południowym wschodzie z Równiną Kutnowską. Mezoregion 

jest wysoczyzną o wysokościach dochodzących do 159 m n.p.m. Dominującym typem 

krajobrazu jest krajobraz równinny z jeziorami (w okolicach Brdowa, Chodcza, Lubienia 

Kujawskiego i Gostynina), którego południowe krańce wyznaczają najdalszy zasięg ostatniego 

zlodowacenia. Południową część mezoregionu przecinają dwa pasma wzgórz morenowych  

o przebiegu równoleżnikowym, rozdzielonych przebiegiem Noteci.  

Wysoczyzna Kłodawska (318.15) jest w ujęciu regionalnym morenową równiną 

denudacyjną, która graniczy od północy z Pojezierzem Kujawskim, od południowego zachodu 

z Kotliną Kolską a od południowego wschodu z Równiną Kutnowską. Północną granicę tej 

równiny stanowi zasięg zlodowacenia wiślańskiego. W pobliżu Wysoczyzny Kłodawskiej 

przebiega tektoniczny wał kujawski z wysadami słupowymi permskiej soli kamiennej i soli 

potasowych, eksploatowanych w Kłodawie. 

W gminie Babiak wyraźnie widoczne jest powyższe zróżnicowanie fizycznogeograficzne na 

wyżej wymienione mezoregiony. Obszar gminy Babiak, w świetle informacji zgromadzonych 

w „Komentarzu do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000”, Arkusz N-34-122-C Sompolno, 

znajduje się na granicy niecki mogileńsko-łódzkiej i wału kujawskiego, stanowiącego 

południową część wału środkowopolskiego. Głębokie podłoże tworzy pokrywa mezozoiczna, 

reprezentowana przez utwory jurajskie (piaskowce jury dolnej) i kredowe (margle i wapienie 

kredy górnej). 

Na pokrywie utworów mezozoicznych znajdują się utwory paleogeńsko - neogeńskie  

i czwartorzędowe.  
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2.3. Rzeźba terenu 

W zasadniczej części gminy Babiak dominuje wysoczyzna morenowa płaska która 

występuje w północno wschodniej oraz południowo wschodniej części gminy i zajmuje około 

67% powierzchni (obliczenia własne na podstawie „Numerycznej Mapy Geomorfologicznej 

Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej w skali 1:300 000” pod red. B. Krygowskiego, Poznań 2007).  

Rzeźba terenu typu płasko-dolinnego zajmuje obszar około 1,5% gminy i kształtuje 

północny oraz południowy skrawek gminy (ryc. 3).  

Na obszarze gminy zaznaczają się liczne wzniesienia oraz rynny polodowcowe. Rzeźba 

terenu typu falisto pagórkowatego zajmuje około 23% powierzchni gminy, a doliny zagłębień 

rynnowych około 7% (obliczenia własne na podstawie „Numerycznej Mapy 

Geomorfologicznej Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej w skali 1:300 000” pod red.  

B. Krygowskiego, Poznań 2007). Obie te formy występują w środkowej części gminy. 

Urozmaicona rzeźba terenu z licznymi jeziorami stanowi walor krajobrazowy dający dobre 

warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. W północno zachodniej części gminy można 

wyróżnić obszar pagórków ostańcowych stanowiących około 1,5% powierzchni gminy.  

Charakterystycznymi elementami morfologii terenu są dwa pasma wzgórz morenowych  

o kierunku równoleżnikowym wraz z rozdzielającą je równiną, przez którą przepływa rzeka 

Noteć. Przebiegające przez obszar gminy południowe pasmo wzgórz morenowych jest 

wyższe od północnego. Najwyższe wzgórze o wysokości 159 m n.p.m. występuje w Lichenku. 

(Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 

2018, Babiak). 

Południową część gminy stanowi wysoczyzna morenowa, będąca monotonną równiną 

denudacyjną. Północna granica wysoczyzny wyznacza zasięg zlodowacenia wiślańskiego  

z charakterystycznym zespołem młodoglacjalnych form terenu i występowaniem jezior 

rynnowych w okolicach Brdowa, Chodcza, Lubienia Kujawskiego i Gostynina („Numeryczna 

Mapa Geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej” pod red. B. Krygowskiego w skali 

1:300 000, Poznań 2007). Rzeźba terenu została zobrazowana na ryc. 3. 
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2.4. Złoża kopalin 

Na podstawie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r. PIG - PIB 

Warszawa 2016 r.” można wskazać, że na terenie gminy Babiak występują złoża kopalin 

energetycznych - węgla brunatnego oraz złoża kruszywa naturalnego - piasku.  

Do złóż kopalin energetycznych zaliczają się 3 udokumentowane złoża węgla brunatnego. 

Największym złożem o powierzchni 2 127,3 ha znajdującym się w południowej części gminy 

jest złoże Dęby Szlacheckie, które zalicza się do grupy II złóż o znaczeniu gospodarczym. 

Możliwym kierunkiem zastosowania kopaliny według dokumentacji geologicznej jest 

kierunek energetyczny. Powierzchnia tego złoża w granicach gminy stanowi 85% jego 

powierzchni całkowitej. Złoże znajduje się w jednym pokładzie, a jego miąższość wacha się 

od 14 do 2,9 metrów. Grubość nadkładu wacha się w granicach od 55,3 do 84 metrów. 

Stosunek nadkładu do złoża wyraża się w przedziale od 4,3 do 29,4. Stratygrafia spągu oraz 

stropu kopaliny to trzeciorzęd (paleogen - neogen). Złoże to rozpoznane zostało szczegółowo 

w kategorii1 A+B+C1 o zasobach geologicznych bilansowych 103 171 tyś. t i nie jest aktualnie 

eksploatowane. Błąd oszacowania średnich parametrów złoża wynosi 1,95%. („Karta 

informacyjna złoża kopaliny stałej z ostatniej dla złoża dokumentacji geologicznej/dodatku”, 

System MIDAS PIG - PIB - data dostępu 30.06.2016 r.). 

Na obszarze gminy znajdują się również 2 pola złoża węgla brunatnego Izbica Kujawska  

o zasobach geologicznych tylko pozabilansowych. Złoże jest rozpoznane wstępnie w kategorii 

C2+D. Jedno pole zlokalizowane jest w środkowo-zachodniej części gminy i zajmuje 

powierzchnię 36,8 ha. Drugie o powierzchni 169,1 ha zalega tylko częściowo we wschodniej 

części gminy (w 19,7 ha). Powierzchnia całego złoża w granicy gminy stanowi 11,7% 

udokumentowanej powierzchni całkowitej 206,2 ha (System MIDAS PIG - PIB - data dostępu 

30.06.2016 r.). Stratygrafia spągu i stropu to trzeciorzęd (paleogen - neogen). Złoże zalicza 

się do grupy węgli energetycznych o kierunku zastosowania kopaliny na cele energetyczne. 

                                                
1 Odpowiednio do przedstawionych etapów prac poszukiwawczych i rozpoznawczych wyróżnia się kategorie 
poznania złoża (i jego zasobów). W Polsce w sposób umowny oznaczane są one symbolami literowymi 
(określanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznych złóż: 
D – odpowiadający początkowej fazie prac poszukiwawczych szczegółowych, w wyniku których możliwa jest 
tylko bardzo orientacyjna ocena obszaru występowania przewidywanego złoża  i jego zasobów, 
C2 – odpowiadająca etapowi poszukiwań szczegółowych, 
C1 – odpowiadająca etapowi rozpoznania wstępnego, 
B – odpowiadająca etapowi rozpoznania szczegółowego, 
A – odpowiadająca etapowi rozpoznania eksploatacyjnego. 
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Oba pola złoża występują w jednym pokładzie i zaliczają się do grupy II złóż. Średnia 

miąższość złoża wynosi 7,9 metrów, a średnia grubość nadkładu to 68,9 metra. Głębokość 

spągu wynosi 76,8 metra. Stosunek nadkładu do miąższości wynosi 11,3. Litologia skał 

otaczających złoże to: torfy, piaski, gliny, mułki, pospółka, pyły i iły. Błąd oszacowania 

średnich parametrów złoża i zasobów wynosi 40% („Karta informacyjna złoża…"). 

W północnej części gminy dwoma niewielkimi fragmentami zalega złoże węgla 

brunatnego Mąkoszyn-Grochowiska. Powierzchnia obu fragmentów złoża w granicach gminy 

wynosi 29 ha co stanowi 2,1% całkowitej powierzchni złoża wynoszącej 1 327,5 ha. Złoże 

Mąkoszyn-Grochowiska jest złożem rozpoznanym szczegółowo w kategorii A+B+C1 a jego 

geologiczne zasoby bilansowe wynoszą 50 857 tyś. t. 

Stratygrafia spągu i stropu kopaliny to neogen-miocen. Zalegająca w złożu kopalina zalicza 

się do węgli energetycznych w grupie II złóż. Złoże znajduje się w jednym pokładzie. Średnia 

miąższość złoża wynosi 5,9 metra, średnia grubość nadkładu 47,8 metrów, a średnia 

głębokość spągu zalega na 55 metrach p.p.t. Średni stosunek nadkładu do miąższości wyraża 

się liczbą 8,8. Złoże otaczają mułki, piaski i iły („Karta informacyjna złoża…"). 

Poza złożami energetycznymi węgla brunatnego na obszarze gminy występują również  

2 złoża kruszywa naturalnego. W środkowo-wschodniej części gminy zlokalizowane jest złoże 

Łaziska występujące w dwóch polach o powierzchni 2,6 ha. Głębokość zalegania kopaliny od 

1 do 5,2 metra p.p.t. Zasoby bilansowe złoża wynoszą 321 tyś. t. Stratygrafia spągu oraz 

stropu kopaliny to czwartorzęd - plejstocen. W obu polach eksploatacja została zaniechana 

(„Karta informacyjna złoża…"). 

W środkowej części gminy zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego (piasku) Grądy 

Brdowskie o powierzchni 5,1 ha, które jest złożem rozpoznanym wstępnie w kategorii C2+D. 

Stratygrafia spągu oraz stropu kopaliny to czwartorzęd - plejstocen. Złoże znajduje się  

w jednym pokładzie i należy do grupy II złóż (o znaczeniu gospodarczym). Miąższość złoża 

wacha się w przedziale 6,9 do 14,8 metrów a grubość nadkładu od 0,2 do 1,5 metra („Karta 

informacyjna złoża…"). Zasoby geologiczne bilansowe to 1 027 tyś. t. 

Gmina Babiak znajduje się na Niżu Polskim w rejonie perspektywicznie i realne nadającym 

się do wykorzystania wód termalnych związanych z sedymentacyjnym zbiornikiem 

dolnojurajskim i dolnokredowym (na podstawie „Atlasu Zasobów Geotermalnych na Niżu 

Polskim, Formacje Mezozoiku”, Kraków 2006 r.). Najbliższe wykonane odwierty poza 

granicami gminy to Ślesin IG, Koło IG-3 i Dobrów IG-1. Na podstawie wyników badań wód 



15 
 

termalnych z poszczególnych otworów najbardziej perspektywiczny wydaje się odwiert Koło 

IG-3 oraz Ślesin IG. Charakterystyka wód odwiertu Koło IG-3 wskazuje poziom wodonośny na 

głębokości 1 772,7 - 1 796 metrów p.p.t. Uzyskana temperatura na wypływie odwiertu to 

60˚C, a wydajność wynosi 80 m3/h. Mineralizacja wód wynosi 6 g/l (na podstawie 

dokumentacji geologicznej odwiertów z lat 1960-1980 oraz za „Opracowaniem 

ekofizjograficznym podstawowym dla województwa wielkopolskiego”, Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015). Odwiert Ślesin IG charakteryzuje się poziomem 

wodonośnym na 2 385 metrach p.p.t. Temperatura na wypływie to 64,5˚C, a wydajność to 

16m3/h. Mineralizacja wody wacha się w przedziale 50-80 g/l (na podstawie dokumentacji 

geologicznej odwiertów z lat 1960-1980, za „Opracowaniem ekofizjograficznym 

podstawowym dla województwa wielkopolskiego”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 

2015). 

Wykorzystanie ciepła tych wód jest możliwe, jako alternatywne źródło energii do 

ogrzewania obiektów budowlanych. Wody geotermalne jednak znajdują się na bardzo dużej 

głębokości oraz są znacznie zmineralizowane. 

Obszar gminy Babiak zlokalizowany jest w strefie poznańsko-kaliskiej wskazanej jako 

obszar perspektywicznych zasobów gazu zamkniętego (tight gas), określonego na podstawie 

występowania permskiego piaskowca czerwonego spągowca ( „Prognostyczne zasoby gazu 

ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski”, Warszawa 2014 r.). 

W 2011 roku została wydana pierwsza koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Zgodnie z koncesją nr 53/2011/p działania poszukiwawcze  

i rozpoznawcze objęły obszar całej gminy. Obszar gminy Babiak został ponownie wskazany  

w złożonym przez Strzelecki Energia Sp. z o.o. wniosku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 

ropy naftowej i gazu ziemnego (obszar Koło blok koncesyjny nr 210) (dane Urzędu Gminy 

Babiak).  Zgodnie z „Mapą koncesji na poszukiwanie gazu ziemnego shale gas wg stanu na 

29.02.2016 r.”, opublikowaną przez Ministerstwo Środowiska 01.03.2016 r., cały obszar 

gminy Babiak został wskazany jako objęty poszukiwaniami. Zgodnie z przedłożonym  

w Urzędzie Gminy Babiak projektem koncesji nr /2015/p - projekt w ciągu 4 lat od uzyskania 

zgody zaplanowano obligatoryjne wykonanie reprocesingu i reinterpretacji danych 

sejsmicznych 2D (w łącznej długości 50 km) lub zdjęć sejsmicznych 3D (łącznie 25 km2) oraz  

1 otworu wiertniczego (maksymalnie do 5 000 metrów głębokości). W ramach planowanych 

prac opcjonalnych zaplanowano wykonanie badań sejsmicznych 2D (łącznie 600 km) lub 
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badań 3D (łącznie 300 km2) oraz 6 otworów wiertniczych o głębokości maksymalnej do 5 000 

metrów z 24 odcinkami horyzontalnymi o długości do 2 000 metrów każdy z opcją 

szczelinowania hydraulicznego. Obszar gminy Babiak stanowi 11,6% powierzchni całkowitej 

obszaru wskazanego w koncesji dla obszaru Koło.  

Ponadto gmina Babiak znajduje się w obszarze Polski centralnej (niecki mogileńsko-

łódzkiej, w części wału kujawskiego i obszaru przedsudeckiego) wytypowanym jako obszar 

najbardziej perspektywiczny dla lokalizacji potencjalnych systemów geotermicznych (EGS)  

w suchych skałach osadowych (Sowiżdżał A., Hajto M., Stefaniuk M., Targosz P., Kępińska B., 

Warszawa/Kraków 2013). 

2.5.Klimat 

W świetle podziału Niziny Wielkopolskiej na regiony klimatyczne A. Wosia (1994) obszar 

gminy Babiak położony jest w Regionie Środkowowielkopolskim (XV). W regionie tym, 

częściej niż w innych regionach klimatycznych, występuje pogoda bardzo ciepła  

i jednocześnie pochmurna bez opadu (przeciętnie w roku 38,7 dni), a także dni z pogodą 

umiarkowanie mroźną i zarazem pochmurną bez opadu. Rzadziej natomiast w tym regionie 

obserwować można dni umiarkowanie ciepłe i słoneczne bez opadu (średnio 9,4 w roku) 

oraz dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadu (średnio 11,6 w roku). 

Na terenie gminy Babiak nie ma  posterunków opadowych IMiGW.  Średni opad roczny  

z wielolecia dla m. Sompolna (gmina Sompolno położona na zachód od granicy gminy Babiak) 

kształtuje się poniżej średniej dla Polski i wynosi 514 mm („Komentarz do mapy 

hydrograficznej w skali 1:50 000”, Arkusz N-34-122-C Sompolno). 

2.6.Wody podziemne 

Powiat kolski usytuowany jest w 4 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr 43, 64, 

78 i 79, z wyznaczonych na terenie kraju 18 JCWPd. Gmina Babiak znajduje się w obrębie 

dwóch jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 43 (PLGW650043) – północna część 

gminy oraz JCWPd 64  (PLGW650064) – południowa część gminy. 

Zgodnie z informacjami, ujętymi w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak”, 

zaopatrzenie wodociągów gminnych dotychczas odbywało się z 4 ujęć komunalnych ze 

Stacjami Uzdatniania Wody zlokalizowanymi w: Babiaku, Brdowie, Mchowie i Dębnie 

Królewskim. Obecnie pracują 3 stacje wodociągowe ponieważ z dniem 2 listopada 2010 roku 
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została wyłączona z eksploatacji stacja Dębno królewskie. Przyczyną wyłączenia stacji była zła 

jakość wody (przekroczenie norm żelaza i manganu). Obszar dotychczas obsługiwany przez 

stację Dębno Królewskie obecnie zaopatrują stacje w Babiaku i Brdowie. Wszystkie 

miejscowości w gminie Babiak wyposażone są w wodociąg publiczny. Obecnie do sieci 

wodociągowej podłączonych jest niemal 100%  gospodarstw domowych. Na terenie gminy 

Babiak poziomy wodonośne występują w utworach kredy, paleogenu – neogenu  

i czwartorzędu.  

 

Kredowy poziom wodonośny 

W gminie główny poziom wodonośny stanowią utwory marglisto – wapienne górnej 

kredy. Strop tych utworów zalega na głębokościach od 30,0 do 80,0 m p.p.t. Sporadycznie 

zalega na większych głębokościach – w okolicy Babiaka i Brdowa. Wodonośność kredowych 

utworów węglanowych ściśle uzależniona jest od stopnia rozwiniętego systemu spękań  

i szczelin. Najbardziej spękane są partie przystropowe, do głębokości ok. 150 m. Ponadto 

ilość szczelin znacznie wzrasta w strefach uskokowych. Duże znaczenie mają również zasoby 

utworów kenozoicznych, jakie zalegają w stropie utworów kredowych. Najbardziej wydajny 

jest poziom w miejscach kontaktu margli i wapieni z piaskami. W rejonach, gdzie  

w nadkładzie wapieni zalegają gliny, poziom ten jest mniej zasobny w wodę. Z utworów 

kredowych w pojedynczej studni można uzyskać wydajności rzędu 30-100 m3/h. Pod 

względem jakościowym wody kredowe zaliczają się do średnio-twardych, o odczynie lekko 

kwaśnym o zawartości żelaza od zera do kilku mg/l i zawartości manganu od zera do  

0,6 mg/l. Inne wskaźniki odpowiadają obowiązującym normom. 

Gmina Babiak znajdowała się w zasięgu kredowego głównego zbiornika wód podziemnych 

(GZWP nr 151 Turek – Konin – Koło).  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy  podjął się na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania tematu badawczego: 

„Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w aspekcie oceny 

wartości ubytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzania 

zabiegów ochronnych”. Podczas prac badawczych do ww. zagadnienia w latach 2003-2004 

poddano waloryzacji i rankingowi 125 GZWP, w tym 50 zbiorników udokumentowanych  

i 75 zbiorników nieudokumentowanych. W trakcie prac dokumentacyjnych okazało się,  

że powierzchnia GZWP  i granice obszarów ochronnych zostały znacznie ograniczone. Tym 
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samym zmienił się zasięg GZWP nr 151 Turek – Konin – Koło i gmina Babiak nie znajduje się 

w jego granicach.  

 
Paleogeńsko - neogeński poziom wodonośny 

Paleogeńsko - neogeński poziom wodonośny jest nieciągły, tam gdzie związany jest on  

z piaskami mioceńskimi. Łączy się on na ogół z poziomem kredowym, tworząc jeden poziom 

mioceńsko-kredowy. Poziom ten ograniczony jest do paleogeńsko - neogeńskich dolin 

kopalnych, wyraźnie wciętych między utwory mezozoiczne. Jednak ze względu  

na występowanie węgli brunatnych, poziom ten jest intensywnie odwadniany. W innych 

częściach gminy z uwagi na niewielkie zasoby, nie ma większego znaczenia gospodarczego. 

Eksploatowany jest jedynie w północno-wschodniej części gminy, gdzie brak jest 

piaszczystych wodonośnych warstw w czwartorzędzie, a podłoże mezozoiczne występuje 

głęboko i nie rokuje uzyskania wody pitnej o określonej jakości i ilości. Wydajności  

z pojedynczych studni wynoszą 30,0–60,0 m3/h. Woda z tych utworów charakteryzuje się 

podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Z tego poziomu ujmowane są wody w ujęciach 

w Mchowie, Brdowie i Kiejszach. 

 

Czwartorzędowy poziom wodonośny 

Obszar gminy pokryty jest  utworami czwartorzędowymi, których miąższość waha się od 

kilku do przeszło stu metrów. Są to utwory lodowcowe, wodnolodowcowe lub rzeczne. 

Woda w utworach czwartorzędowych występuje: 

  w warstwach przypowierzchniowych (woda gruntowa), 

  w dolinach i dużych kompleksach piaszczysto-żwirowych, 

  w dolinach kopalnych i utworach piaszczystych międzyglinowych lub podglinowych. 

Strop czwartorzędowych wodonośnych warstw występuje na ogół na głębokości 30,0 – 

50,0 m p.p.t. Wydajności studni w przypadku przewarstwień piaszczystych między glinami 

kształtują się od 10,0 – 30,0 m3/h, natomiast w dolinach, w kompleksach piaszczysto-

żwirowych o większej miąższości, wydajności są dużo wyższe. Pod względem jakościowym 

wody czwartorzędowe cechuje podwyższona zawartość związków żelaza i manganu,  

w okolicy wysadu solnego – podwyższona zawartość związków chlorku. Z tego poziomu 

ujmowane są wody w: Babiaku, Mchowie, Dębnie Królewskim, Brdowie i Kiejszach. 
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2.7.Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Babiak prawie w całości należy do zlewni rzeki Noteci, która jest 

prawostronnym dopływem rzeki Warty o całkowitej długości 388,4 km (tabela 1, ryc. 1). 

Rzeka ma źródła w odległości ok. 14 km od granicy gminy Babiak, na obszarze pomiędzy wsią 

Szczecin a Bogołomia w gminie Chodecz (powiat włocławski) na zachód od Jeziora 

Kromszewskiego. Stąd rzeka Noteć płynie w kierunku południowo-zachodnim do jeziora 

Przedecz (gmina Przedecz) Dalej wypływa z jeziora Przedecz i płynie w kierunku 

równoleżnikowym, przepływając na terenie gminy Babiak przy południowej granicy 

miejscowości Stypin, i Korzecznik oraz Szatanowo dalej w okolicy jeziora Korzecznik (gmina 

Kłodawa) skręca w kierunku północnym – wpływa do rynny jezior, przepływa przez jezioro 

Modzerowskie z Długim (gmina Izbica Kujawska) dalej przez jezioro Brdowskie. Rzeka Noteć 

stanowi część północnej granicy gminy Babiak. Dalej płynie w kierunku jeziora Gopło. Od 

jeziora Gopło do ujścia rzeki Łobżonki przepływa przez województwo kujawsko – pomorskie, 

do ujścia rzeki Drawy płynie przez teren województwa wielkopolskiego (za projektem zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak”, 

2016) . Do rzeki Warty uchodzi w miejscowości Santok w województwie lubuskim. 

Południowa część gminy jest odwadniana przez dopływ rzeki Rgilewki – Strugę 

Kiełczewską, skąd wody odprowadzane są do rzeki Warty. Struga Kiełczewska ma długość 17 

km. Jej początek znajduje się w Boreczni, w gminie Osiek Mały, zaraz za zachodnią granicą 

gminy Babiak.  

Podstawową sieć hydrograficzną uzupełnia system drobnych kanałów i rowów zasilanych 

okresowo wodą – o znaczeniu lokalnym (tabela 1).  

Tabela 1. 

Wykaz cieków na terenie gminy Babiak 
Nazwa cieku Długość [km] 

Ogółem Uregulowane Nieuregulowane 
Kanał Lichenek ( dopływ Noteci) 15,0 6,0 9,0 
Kanał Wiecinin (dopływ Kanału Lichenek) 10,6 - 10,6 
Struga Kiełczewska ( dopływ Rgilewki)  7,3 - 7,3 
Kanał Lubotyński (z jeziora Lubotyń do Noteci) 0,9 0,9 - 
Rzeka Noteć  1,35  1,35 
Suma w gminie 25,15 6,9 28,25 
Źródło: za projektem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Babiak”, 2016. 
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Jak wskazuje „Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000”, Arkusz N-34-122-C 

Sompolno, cieki na terenie gminy Babiak charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem 

zasilania, z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku. W przebiegu średnich 

miesięcznych stanów wody zaznacza się ich wzrost na wiosnę, a następnie powolne 

obniżanie się aż do jesieni. Wezbranie roztopowe, wywołane topnieniem pokrywy śnieżnej, 

występuje w marcu. Rozpatrywany obszar położony jest w strefie niskich odpływów. Średnia 

wartość odpływu jednostkowego dla zlewni analizowanych cieków jest niższa od wartości 

przeciętnej dla Polski, który wynosi q = 5,5 dm3s-1km-2. 

Istotnym elementem wód powierzchniowych występującym na obszarze gminy Babiak 

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie są jeziora („Komentarz do mapy hydrograficznej  

w skali 1:50 000”, Arkusz N-34-122-C Sompolno): 

 Brdowskie o powierzchni 207,93 ha i głębokości maksymalnej 5,0 m; 

 Lubotyń o powierzchni 110,83 ha i głębokości maksymalnej 12,7 m; 

 Brzeskie ok. 8 ha; 

 Modzerowskie o powierzchni 231,7 ha (poza granicami gminy Babiak). 

Jezioro Brdowskie jest położone w granicach Goplańsko-Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Jezioro ma wydłużony kształt, południkową orientację z wyraźnym 

basenem południowym (oddzielonym od zasadniczej części zbiornika podwodnym progiem). 

Jest to jezioro przepływowe, zasilane wodami rzeki Noteć. Ponadto w południowej  

i południowo – zachodniej części jeziora znajdują się dwa okresowe dopływy. Powierzchnię 

bezpośredniej zlewni jeziora zajmują w większości grunty orne (73,93% powierzchni zlewni), 

miejscami łąki (14,45 %), częściowo zabudowa (9,96%), nieznacznie lasy (1,66%). Jezioro 

wykorzystywane jest przede wszystkim do celów rybackich i wędkarskich, także turystyczno 

– wypoczynkowych. Reprezentuje ono typ leszczowy.  

Jezioro Lubotyń jest położone na obszarze Goplańsko - Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Podobnie jak jezioro Brdowskie, jest to jezioro przepływowe  

w zlewni rzeki Noteci. Powierzchnia jego zlewni całkowitej wynosi 8,2 km2. Jezioro podzielić 

można na dwie wyraźne części: płytszą część północną z największą głębokością 9,3 m oraz 

głębszą część południową z max. głęb. 12,7 m. Akwen posiada dwa dopływy (w części 

północnej i południowej) i jeden odpływ (w północno – zachodniej części jeziora). 

Powierzchnię bezpośredniej zlewni jeziora zajmują w większości grunty orne (95,3%), jedynie 

2,3% łąki, a także zabudowania oraz oczka wodne. Jezioro jest wykorzystywane do celów 
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rybackich i rekreacyjnych, reprezentuje typ leszczowy. We wsi Lubotyń w pasie 

przybrzeżnym jeziora znajdują się domki letniskowe.  

Jezioro Brzeskie zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i położone jest w bliskim sąsiedztwie 

jeziora Lubotyń. Przy wschodniej skarpie jeziora Brzeskiego występuje teren zagrożony 

osuwaniem się mas ziemnych. 

Gmina Babiak w miejscowości Psary przylega do Jeziora Modzerowskiego, położonego na 

terenie gminy Izbica Kujawska, na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego  

i wielkopolskiego („Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000”, Arkusz N-34-122-C 

Sompolno).  

2.8. Gleby 

Przebieg procesów glebotwórczych na obszarze gminy Babiak zdeterminowała zmienność 

podłoża skalnego i ukształtowanie powierzchni, oraz zróżnicowanie lokalnych warunków 

hydrologicznych, klimatycznych i roślinnych. Zasadnicza część gleb została wytworzona  

w skale macierzystej związanej z działalnością lądolodu (piaski i żwiry akumulacji 

lodowcowej, piaski i gliny zwałowe oraz piaski wodnolodowcowe). W dolinach rzecznych, 

rynnach polodowcowych i zagłębieniach terenowych skałę macierzystą tworzą torfy i piaski 

rzeczne. 

Na obszarze gminy gleby najwyższych klas bonitacyjnych I i II nie występują. Gleby 

pozostałych wysokich klas bonitacyjnych – kl. III a i III b zajmują łącznie 18% powierzchni 

gruntów ornych, klasa IIIb 14% a klasa IIIa 4%. Najliczniejszą grupę stanowią gleby klas IVa 

27%, V 24% oraz VI 19%. Pozostałe grunty to klasy IVb 11% i VI RZ 1%. Gleby wyższych klas 

bonitacyjnych występują w okolicach miejscowości Radoszewice, Bogusławice, Brzezie, 

Lubotyń, Podkiejsze i Dębno Królewskie (Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

zmiany SUiKZP gminy Babiak, Poznań 2009). 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ocena gleb gminy Babiak wg punktów 

IUNG) pod względem bonitacji dla gruntów ornych wynosi 44,5 pkt. a dla użytków zielonych 

29,1 pkt. Ze względu na przydatność rolniczą grunty orne otrzymały 44 pkt. a użytki zielone 

26 pkt. Wskaźnik syntetyczny jakości gleb dla gruntów ornych wynosi 44,2 pkt., a dla 

użytków zielonych 27,5 pkt. Ogólny wskaźnik jakości i przydatności rolniczej gleb w gminie 

został oceniony na 42,3 pkt. (WIOŚ, Stacja Chemiczno-Rolnicza oddział w Poznaniu, Poznań 

2001). 
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Przydatność gleb dla celów rolniczych określają kompleksy rolniczej przydatności gruntów 

ornych (glebowo – rolnicze). Wyznaczone kompleksy obejmują różne gleby o zbliżonych 

właściwościach i kierunku użytkowania. Kompleksy 4, 5, 6 i 7 stanowią siedlisko odpowiednie 

dla produkcji żyta i roślin towarzyszących. W składzie gruntów ornych gminy Babiak 

największą powierzchnię zajmuje kompleks 5 - żytni dobry (22%) który tworzy większe 

powierzchnie w okolicy Mostków Kujawskich, Lubotynia, Bogusławic, Góraja, Radoszewic, 

Wiecinina. Kompleks 5 żytni dobry tworzą najczęściej gleby płowe, rzadziej brunatne 

wyługowane wykształcone z piasków gliniastych lekkich na glinach. Większość z nich jest 

okresowo za sucha, wykazuje niedobory składników pokarmowych oraz stosunkowo dużą 

przepuszczalność ("Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000", arkusz N-34-122-C 

Sompolno, N-34-134-A Koło). Znaczna powierzchnia gleb stanowiąca w sumie 40% 

powierzchni gruntów ornych zbudowana jest z piasków luźnych i słabo gliniastych. 

Powierzchnia ta reprezentuje kompleksy 6 i 7 tj. żytni słaby oraz żytni bardzo słaby (po 20%). 

(WIOŚ, Stacja Chemiczno-Rolnicza oddział w Poznaniu, Poznań 2001). Kompleksy te są mniej 

przydatne do produkcji rolnej, wykazują zakwaszenie, znaczną przepuszczalność i niski 

stopień kultury, natomiast wskazane są do rozwoju funkcji pozarolniczych. Większe 

powierzchnie kompleksów 6 żytniego słabego oraz 7 żytniego bardzo słabego występują  

w okolicach Ozorzyna i Babiaka. Tworzą je najczęściej gleby bielicowe, brunatne kwaśne  

i rdzawe ("Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000", arkusz N-34-122-C Sompolno, 

N-34-134-A Koło). Pozostałe kompleksy to 4- żytni bardzo dobry (17%), 9- zbożowo-

pastewny słaby (9%), 3- pszenny wadliwy (5%), 2- pszenny dobry (4%), 8- zbożowo-pastewny 

mocny (3%). Gleby wykształcone na podłożu gliniastym kompleksu 2, 4 i 5 tj. pszennego 

dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego stanowią łącznie 43% powierzchni 

gruntów i można je zaliczyć do korzystnych dla rozwoju produkcji rolnej (WIOŚ, Stacja 

Chemiczno-Rolnicza oddział w Poznaniu, Poznań 2001). 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (IUNG) dla gm. Babiak został 

określony na 58,8 pkt. (przy maksymalnym wskaźniku w województwie wielkopolskim 94,9 

pkt. dla gm. Pogorzela, minimalnym 42,6 pkt. dla gmin Czajków, Kraszewice, Brzeziny  

i średnim dla województwa wielkopolskiego 63,4 pkt). 

Procentowy udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych wynosi 64%. Udział gleb bardzo 

kwaśnych wynosi 37%, gleb kwaśnych 27%, a gleb lekko kwaśnych 21%. Gleby obojętne 

stanowią 9% powierzchni gruntów ornych gminy, a zasadowe 6%. Bardzo duże potrzeby 



23 
 

wapnowania obejmują 44% powierzchni gruntów ornych gminy. Obszary wymagające 

wapnowania oraz wskazane do wapnowania to 25% gruntów ornych gminy. Udział obszarów 

gruntów ornych gminy o ograniczonych potrzebach wapnowania oraz te na których 

wapnowanie jest zbędne stanowią 31%. Ze względu na potrzeby wynikające z niedoboru 

makroskładników udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu wynosi 47% 

gruntów ornych, a średnia zasobność gleb w magnez charakteryzowała 27% gruntów ornych. 

Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu wynosi 61%, a udział gleb  

z niedoborem potasu 72% (WIOŚ, Stacja Chemiczno-Rolnicza oddział w Poznaniu, Poznań 

2013). 

2.9. Szata roślinna 

Zgodnie z opracowaniem Matuszkiewicza "Potencjalna roślinność naturalna Polski" 

(Warszawa 2008) oraz na podstawie literatury Kozackiego L., Maciasa A., Medyńskiej-Gulij B., 

Rosika W. pt. "Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000" , w obszarze gminy Babiak 

można wyróżnić: 

- zbiorowiska grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum z gatunkami 

charakterystycznymi zespołu: jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus), klon polny 

(Acer campestre), świerząbek gajowy (Chaerophyllum temulum), przytulia leśna 

(Galium sylvaticum), turzyca cienista (Carex umbrosa); 

- zbiorowiska wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermicznych lasów dębowych 

Potentillo albae-Quercetum typicum z gatunkami charakterystycznymi związku: jaskier 

wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos), pięciornik biały (Potentilla alba), wyka 

kaszubska (Vicia cassubica), miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia) oraz 

gatunkami wyróżniającymi janowiec barwierski (Genista tinctoria), cieciorka pstra 

(Coronilla varia), koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre), koniczyna pogięta 

(Trifolium medium), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), przytulia północna 

(Galium boreale), sierpik barwierski (Serratula tinctoria), oman szorstki (Inula hirta), 

turzyca pagórkowata (Carex Montana); 

- zbiorowiska olsów porzeczkowych Carici elongatae-Alnetum z gatunkiem 

charakterystycznym zespołu porzeczka czarna (Ribes nigrum) oraz gatunkami 

wyróżniającymi zespół: czeremcha zwyczajna (Padus avium), jesion wyniosły (Fraxinus 

excelsior); 
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- zbiorowiska łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum zlokalizowane w dolinach  

i rynnach jeziornych z gatunkiem charakterystycznymi zespołu czartawa drobna 

(Circaea alpina) oraz gatunkami wyróżniającymi zespół: trojeść pospolita (Lysimachia 

vulgaris), porzeczka czarna (Ribes nigrum), kruszyna pospolita (Frangula alnus), 

przytulia błotna (Galium palustre), psianka słodkogórz (Solanum dulcamara), 

karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata), 

kosaciec żółty (Iris pseudacorus), turzyca długowłosa (Carex elongata). 

Analizując potencjalną roślinność należ wskazać, że gmina znajduje się poza zasięgiem 

jodły pospolitej, buka zwyczajnego oraz przebiegającej nieopodal północnej granicy 

występowania świerka pospolitego (Łukaszewicz J., Dobrowolska D., Mionskowski  

M., Nowakowska J., Olszowska G., Paluch R., Sułkowska M., Tereba A., Wrzesiński  

P., Zajączkowski G., Zajączkowski P., Instytut Badawczy Leśnictwa, 2012).  

W północnej części gminy powołano rezerwat Kawęczyńskie Brzęki z najdalej na wschód 

wysuniętym stanowiskiem jarzębu brekinii na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.  

W drzewostanach rezerwatu dominują wielogatunkowe drzewostany liściaste, często mające 

charakter drzewostanów piętrowych. Roślinność rezerwatu została szczegółowo opisana na 

stronie 28. 

Roślinność rzeczywista na terenie gminy uzależniona jest od sposobu użytkowania gruntu, 

intensywności prowadzonej gospodarki rolnej oraz stopnia uwilgotnienia podłoża. 

Tereny wód otwartych są związane z szuwarami i oczeretami (rzepicha ziemnowodna, lilie 

wodne z grążelem żółtym i grzybieniem białym, osoka aloesowata). Na terenach ze stale 

stagnującą wodą występują zbiorowiska leśne olsowe lub łęgi wierzbowe. Na obszarach 

zadrzewień i zakrzewień pojawiają się ziołorośla z jeżyną siną i kielisznikiem zaroślowym oraz 

kanianka pospolita. Na obszarach okresowo podtapianych prowadzona jest ekstensywna 

gospodarka łąkowo-pastwiskowa z siedliskami mozgi, trzęślicy, manny mielec, wyczyńca oraz 

rajgrasów. Wśród zinwentaryzowanych zbiorowisk roślinnych, do grupy zagrożonej 

wyginięciem zalicza się: łęg wierzbowy, zespół grążeli żółtych, wybrane szuwary  

i ziołorośla. Wśród siedlisk podlegających ochronie występują starorzecza, zalewane muliste 

brzegi rzek, szuwary wielkoturzycowe, łęg wierzbowo – topolowy i murawy napiaskowe 

(Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak”, Poznań 2009 r.). 
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Obszary zieleni urządzonej to głównie zieleńce, zieleń uliczna, tereny zieleni osiedlowej, 

ogródki działkowe, parki i cmentarze (fot. 16). Ogródki działkowe oraz parki zlokalizowane są  

w północnej części gminy. Zieleń działkowa zajmuje powierzchnię 1,7 ha, a parki obszar 17,5 

ha. Zieleń związana z cmentarzami znajduje się w miejscowościach: Lubotyń, Babiak, Brdów 

oraz Dębno Proboszczowskie, a jej łączna powierzchnia to 5,5 ha. Funkcję uzupełniającą pełni 

zieleń przydrożna którą reprezentują: brzozy, akacje, lipy, buki, klony, graby i dęby. 

Lesistość w gminie jest niższa od średniej wojewódzkiej i wynosi 19,9%. Podstawowym 

gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Towarzyszą jej dęby, graby, lipy, klony, wiązy i inne 

drzewa liściaste. Zwarty kompleks leśny w gminie Babiak reprezentowany jest przez bór 

sosnowy zajmujący obszar około 2 000 ha występujący w południowowschodniej części 

gminy. Poza wskazanym zwartym obszarem leśnym w gminie występuje również  

6 mniejszych obszarów reprezentowanych przez las mieszany. W podziale na typy 

siedliskowe lasu największe powierzchnie zajmuje las mieszany świeży 45,6% oraz bór 

mieszany świeży 33,6%. 

Lasy w obrębie gminy należą do powierzchni o średnio uszkodzonym drzewostanie 

(defoliacja 26-60%). Są to głównie uszkodzenia aparatu asymilacyjnego wywołane 

czynnikami biotycznymi: gradacja szkodników oraz grzyby ("Komentarz do mapy 

sozologicznej w skali 1:50 000", arkusz N-34-122-C Sompolno). Lasy na obszarze gminy 

można podzielić ze względu na pełnione funkcje i kategorie ochronności na lasy 

wielofunkcyjne (gospodarcze), wodochronne i stanowiące ostoję zwierząt (ryc. 4). 

Najbardziej charakterystycznym z nich jest kompleks lasu liściastego w północno zachodniej 

części gminy, który z racji występowania w drzewostanie jarzębu brekinii tworzy rezerwat 

leśny – Kawęczyńskie Brzęki (Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2010-

2013 z perspektywą do roku 2018, Babiak). 
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2.10. Świat zwierząt 

Fauna gminy Babiak nie różni się w sposób znaczący od fauny innych nizinnych regionów 

kraju („Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Babiak”, Konin 2007).  

Na terenach użytkowanych rolniczo  występują gatunki pospolite, wśród nich pojawiają 

się także gatunki chronione oraz uznane za zagrożone wyginięciem w skali Europy (np. 

ortolan, trznadel, skowronek, dzierzby: srokosz i gąsiorek).  

W dolinach rzek występują ptaki z rzędu siewkowych. Wody rzek, cieków, jezior, stawów 

stanowią źródło wody pitnej, z której korzysta ptactwo i inne zwierzęta. Również tereny 

podmokłe, mokradła stanowią ostoję dziko żyjących zwierząt. 

Wśród ssaków dominują reprezentanci fauny niżowej części Polski (około 30 gatunków,  

w tym chronione m.in. jeż europejski, ryjówka, rzęsorek rzeczek, zębiełek białawy, kret, 

wiewiórka pospolita, bóbr europejski, lisy, łasica łaska, wydra i nietoperze), ssaki kopytne 

(sarny, jelenie). Pojawiają się też łosie, ale w gminie nie mają one swych stałych ostoi.  

Awifauna reprezentowana jest przez około 150 gatunków, także ptaki wodno – błotne  

o najwyższym wskaźniku zagrożenia wyginięciem (m.in. bąk, bączek, perkozy, etc.).  

Z otwartymi wodami związane jest występowanie rybitwy rzecznej i czarnej, białoczelnej  

i białoskrzydłej. W zaroślach i szuwarach pojawiają się ptaki wróblowe (trzciniak, wąsatka, 

trzcinniczek, brzęczka, rokitniczka, świreszczak, łozówka), na pobrzeżach zadrzewień  

i zakrzewień występują żurawie, remizy, ortolany. Tereny otwarte (turzycowiska, wilgotne 

łąki) są charakterystyczne dla derkacza, kszyka, rycyka, brodźca krwawodziobego, kulika 

wielkiego.  

Z płazów występujących w gminie wymienić należy traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, 

grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, żaby. Typowymi 

przedstawicielami gadów na tym terenie są: zaskroniec i jaszczurka zwyczajna.  

2.11. Osobliwości przyrody nieożywionej 

Gmina Babiak charakteryzuje się formami i zespołami rzeźby polodowcowej – położona 

jest ona pomiędzy wysoczyznami młodoglacjalnymi z jeziorami (północna część gminy)  

a wysoczyznami staroglacjalnymi  bezjeziornymi (południowa część gminy).  

Udokumentowane stanowiska świadczące o bogactwie i zróżnicowaniu dziedzictwa 

geologicznego kraju umieszczane są w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski, 

gromadzącym informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w kraju (PIG-
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PIB 2015). Wśród ponad 3 500 zamieszczonych tam obiektów znalazły się 94 stanowiska na 

terenie województwa wielkopolskiego. Żadne z nich nie występuje jednak na terenie gminy 

Babiak. Lista geostanowisk jest listą otwartą i nie wyczerpuje możliwych do 

udokumentowania obiektów. Dokładniejsze rozpoznanie środowiska, a szczególnie 

zwrócenie uwagi na przejawy dziedzictwa geologicznego umożliwi w przyszłości, dzięki 

zaangażowaniu środowiska naukowego, wzbogacenie zbioru oraz rejestru georóżnorodności 

całej Wielkopolski. 

2.12. Formy ochrony przyrody oraz powiązania z terenami zewnętrznymi 

Na terenie Gminy Babiak do obszarów cennych przyrodniczo podlegających ochronie 

prawnej zaliczają się: 

 Leśny Rezerwat Przyrody Kawęczyńskie Brzęki o powierzchni około 50 ha który  

w całości położony na obszarze gminy. Rezerwat Kawęczyńskie Brzęki został powołany 

1959 roku w celu zachowania najdalej wysuniętych na wschód na Nizinie Wielkopolsko – 

Kujawskiej fragmentów lasu liściastego ze stanowiskiem jarzębu brekinii. Na obszarze 

rezerwatu dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest grąd środkowoeuropejski, 

następnie świetlista dąbrowa oraz zbiorowiska kontynentalnych borów mieszanych 

mających charakter zbiorowisk zastępczych. Wśród drzew rezerwatu dominują 

wielogatunkowe drzewostany liściaste, często mające charakter piętrowy. W górnej 

warstwie drzew przeważa brzoza i dąb (V-VI klasa wieku), jako domieszka występuje 

brekinia, sosna, osika i klon zwyczajny. W dolnej warstwie drzewostanu rośnie grab. 

Warstwę runa charakteryzują takie gatunki rzadkich roślin chronionych jak: zdrojówka 

rutewkowata, bluszcz pospolity, przytulia leśna, marzanka wonna (Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018, Babiak). 

Obszar leśnego rezerwatu przyrody Kawęczyńskie Brzęki objęty jest ustanowionym 

planem ochrony przyrody. Plan został wprowadzony zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 lipca 2015 r. a jego zakres 

przewiduje prowadzenie monitoringu, poprawę warunków wzrostu młodych osobników 

brekinii oraz ochronę czynną polegającą na usuwaniu gatunków obcych.  

 Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu który obejmuje swoim zasięgiem 

niemal cały obszar gminy poza częścią najbardziej wysuniętą na wschód oraz południe. 

Obszar ten został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie nr 53  
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z dnia 29.01.1986 roku w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie 

województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów. Goplańsko - Kujawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się nad Notecią, łącząc się z Nadgoplańskim 

Parkiem Tysiąclecia. Charakterystyką obszaru Pojezierza Kujawskiego jest teren o niezbyt 

dużych jeziorach z niewielkimi połaciami lasu oraz krajobrazem rolniczym (Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018, 

Babiak). 

 Pomniki przyrody. Informacje o punktowych formach ochrony przyrody na terenie 

gminy Babiak zostały scharakteryzowane w tabeli 2. 

Tabela 2 
Pomniki przyrody zlokalizowane na teranie gminy Babiak 

 
Nr Lokalizacja Gatunek Nr rejestru 

wojewódzkiego 
1 Wiecinin buk pospolity (Fagussylvatika L.) 118 

2 Wiecinin aleja grabowa (Carpinusbetulus L.)  119 

3 Brdów, rynek lipa drobnolistna (Tiliacordata Mill.)  183/92 

4 Leśnictwo Gaj, oddział 170 g dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  191/98 

5 Leśnictwo Gaj, oddział 170 i grupa 3 dębów szypułkowych (Quercus robur L.)  1195/01 

6 Leśnictwo Gaj, oddział 172 a dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  1196/01 

7 Leśnictwo Kiejsze, oddział 130 b grupa 2 dębów szypułkowych (Quercus robur L.)  1197/01 

8 Leśnictwo Kiejsze, oddział 131 a grupa 3 dębów szypułkowych (Quercus robur L.)  1198/01 

9 Leśnictwo Gaj, oddział 132 b dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  1199/01 

10 Leśnictwo Kiejsze, oddział 133 f dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 1200/01 

11 Leśnictwo Kiejsze, oddział 146 h dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  1201/01 

12 Leśnictwo Kiejsze, oddział 147 h dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  1202/01 

13 Leśnictwo Kiejsze, oddział 147 k dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  1203/01 

14 Leśnictwo Kiejsze, oddział 118 d grupa 2 dębów szypułkowych (Quercus robur L.) 1204/01 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018, Babiak, 
Centralny rejestr form ochrony przyrody crfop.gdos.gov.pl, data dostępu 20.06.2016r 

 

Analizując powiązania przyrodnicze gminy Babiak z terenami zewnętrznymi należy 

wskazać, że niemal cały obszar gminy znajduje się w obrębie wyznaczonego lądowego 

korytarza ekologicznego o randze krajowej wskazanego w ramach koncepcji krajowej sieci 

ekologicznej ECONET - POLSKA. 

Przez obszar gminy przebiega dolina rzeki Noteć wraz z wyznaczonym korytarzem doliny 

rzecznej o randze krajowej. Dolina Noteci poprzez liczne dopływy wraz z rozległymi terenami 

podmokłymi łączy się z innymi lokalnymi korytarzami ekologicznymi rzek: Kanał Lichenek  
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i Kanał Wiecinin oraz korytarzem między jeziorem Lubotyń, a południową częścią jeziora 

Brdowskiego. 

W układzie regionalnym gmina położona jest w obszarze węzłowym o randze 

ponadlokalnej systemu przyrodniczego województwa wielkopolskiego („Opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego”, Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, Poznań 2015). 

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Państwa Członkowskie zobligowane są 

do utworzenia rejestru wszystkich obszarów wymagających szczególnej ochrony, w celu 

zachowania dobrego stanu znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

dla utrzymania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. Należy również 

dokonywać przeglądu oraz uaktualniania tego rejestru. W Polsce, zgodnie z transpozycją 

zapisów ww. Dyrektywy do ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. rejestr obszarów 

chronionych został utworzony w 2003 r., a jego uaktualnienie miało miejsce w roku 2007. 

 Rejestr wykazów obszarów chronionych, sporządzany dla każdego obszaru dorzecza, 

obejmuje następujące wykazy: 

  obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

 obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym; 

 Jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; 

 obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych; 

 obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych; 

 obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 

o ochronie przyrody, dla których   utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie. 

W gminie Babiak występuje większość z elementów ww. wykazu, za wyjątkiem obszarów 

przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym,  

czy  obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych. 
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2.13. Elementy kulturowe gminy 

2.13.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa 

wielkopolskiego 

W „Rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego” (stan na 31 marca 2016 r.) 

znajdują się następujące zabytki nieruchome: 

BABIAK  

 d. kościół ewangelicki, 1823, nr rej.: 687 z 15.07.1969  

 cmentarz przykościelny, nr rej.: A-531/272 z 16.06.1998  

 ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

BOGUSŁAWICE  

 zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 463/204 z 4.09.1991:  

 dwór  

 park  

BRDÓW  

 zespół klasztorny paulinów (fot. 28, 29), 2 poł. XVIII, nr rej.: 5/239 z 17.01.1953:  

 kościół pw. św. Wojciecha  

 klasztor  

 cmentarz rzym.-kat., pocz. XIX, nr rej.: 519/260 z 29.08.1995  

 DĘBNO KRÓLEWSKIE  

 kościół par. pw. św. Michała Archanioła, drewn., 1766, nr rej.: 692 z 21.07.1969  

 LIPIE GÓRY  

 mogiła ofiar wojny – 1939, w lesie, w pobliżu stacji kolejowej, nr rej.: 523/264 z 

25.10.1995  

LUBOTYŃ  

 kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1612-1620, nr rej.: 1034 z 20.03.1970  

MCHOWO  

 zespół dworski, nr rej.: 287/29 z 30.04.1984:  

 dwór I, poł. XIX  

 dwór II, 1920  

 park, 1920-25  
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WIECICIN  

 zespół dworski, nr rej.: 288/30 z 30.04.1984:  

 dwór, 1880  

 park, k. XVIII, XIX  

 spichlerz, 1895, nr rej.: 289/31 z 30.04.1984 

 

2.13.2. Zabytki nieruchome w gminnej ewidencji zabytków 

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych w gminie Babiak obejmuje dodatkowo 

176 historycznych struktur przestrzennych oraz zabytkowych obiektów budowlanych 

funkcjonujących samoistnie lub tworzących historyczne zespoły budowlane. Wykaz zawiera: 

BABIAK 

Kategoria – historyczne układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne 

 UKŁAD URBANISTYCZNY – k. XVIII w.; 

Kategoria – budownictwo sakralne 

 ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO  

PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, pl. Wolności 20: 

a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego, 1857–1863, 

1907 r., murowany, 

b) dzwonnica, pocz. XX w., drewniana, 

c) ogrodzenie z bramą, pocz. XX w., murowano-metalowe, 

d) plebania, ob. kaplica pogrzebowa, ul. Wiosny Ludów 2, 2. poł. XIX w., 

murowana, 

 ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO, pl. Wolności 18: 

a) kościół ewangelicki, ob. budynek handlowy, 1823 r., murowany, 

b) cmentarz przykościelny, k. XVIII w., 

c) ogrodzenie cmentarza przykościelnego, XIX w., murowane, 

d) pastorówka, ob. budynek administracyjny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska”, pl. Wolności 19, ok. 1830 r., murowana; 

Kategoria – cmentarze 

 ZESPÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO,  

ul. Poznańska: 
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a) cmentarz parafialny rzymskokatolicki, pocz. XX w., 

b) kaplica grobowa Słubickich, 1. ćw. XX w., murowana, 

c) brama, 1928 r., murowano-metalowa, 

 CMENTARZ EWANGELICKI, ul. Zielona, k. XVIII w., 

 CMENTARZ ŻYDOWSKI, XVIII w.; 

Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

 SZKOŁA, ul. Poznańska 5, 1945 r., murowana, 

 SZPITAL, OB. DOM I SKLEP, ul. Wiosny Ludów 1, ok. 1900 r., murowany, 

 KARCZMA, OB. DOM, pl. Kościuszki 19/20/20 a, 1850 r., murowana, 

 KARCZMA – DOM OFICERSKI, OB. DOM I SKLEP, pl. Wolności 11,  

k. XIX w., murowana, 

 ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO, ul. Dworcowa: 

a) dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 28, 1932 r., murowany, 

b) szalet, ul. Dworcowa, 1932 r., murowany, 

c) budynek pomocniczy, ul. Dworcowa, 1932 r., murowany, 

d) magazyn z rampą, ul. Dworcowa, 1932 r., murowany, 

e) dom pracowników kolei [1], ul. Dworcowa 26, 1932 r., murowany, 

f) budynek gospodarczy [1], ul. Dworcowa 26, 1932 r., murowany, 

g) dom pracowników kolei [2], ul. Dworcowa 27, 1932 r., murowany, 

h) budynek gospodarczy [2], ul. Dworcowa 27, 1932 r., murowany; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

pl. Kościuszki: 

 DOM Nr 4, 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 6, 1948 r., murowany, 

 DOM Nr 15, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 21, 1928 r., murowany; 

ul. Poznańska: 

 DOM Nr 1, 1930 r., murowany, 

 DOM Nr 2, 1932 r., murowany; 

ul. Warszawska: 

 DOM Nr 2, OB. DOM I SKLEP, ok. 1910 r., murowany, 
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 DOM Nr 3, 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 8/10, OB. SKLEP, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 9, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 11, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 13, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 15, XIX/XX w., murowany; 

ul. Wiosny Ludów: 

 DOM Nr 5, 1926 r., murowany, 

 DOM Nr 11, OB. DOM I POSTERUNEK POLICJI, 1930 r., murowany, 

 DOM Nr 17, ok. 1930 r., murowany, 

 DOM Nr 21/23, 1930 r., murowany, 

 DOM Nr 39, 1930 r., murowany; 

ul. Wojska Polskiego: 

 DOM Nr 4, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 6, ok. 1930 r., murowany, 

 DOM Nr 15, ok. 1930 r., murowany, 

 DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany; 

pl. Wolności: 

 DOM Nr 3, OB. DOM I SKLEP, XIX/XX w., murowany, 

 DOM Nr 6, 1932 r., murowany, 

 DOM Nr 7, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 8, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 9, ok. 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 10, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 12, 1905 r., murowany, 

 DOM Nr 14, ok. 1920 r., murowany, 

 DOM Nr 15, OB. DOM I SKLEP, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 16, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany; 

ul. Zielona: 

 DOM Nr 1, OB. SKLEP, 1914 r., murowany; 

Kategoria – budownictwo przemysłowe, gospodarcze i techniki 
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 MŁYN, OB. MAGAZYN, ul. Wiosny Ludów 21, 1939 r., murowany, 

 MŁYN, OB. SKLEP, pl. Wolności 15 a, pocz. XX w., murowany; 

BOGUSŁAWICE 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

 KAPLICZKA, pocz. XX w., murowana; 

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

 ZESPÓŁ DWORSKI: 

a) dwór, 1933 r., murowany, 

b) park, ok. poł. XIX w., 

c) ogrodzenie z bramą, XIX/XX w.,murowane, 

folwark: 

d) obora [1], 2. poł. XIX w., murowana, 

e) obora [2], 2. poł. XIX w., murowana, 

f) owczarnia, 2. poł. XIX w., murowana, 

g) śrutownik, 2. poł. XIX w., murowany, 

h) ogrodzenie z bramą, k. XIX w., murowane, 

kolonia mieszkalna pracowników folwarcznych: 

i) dom pracowników folwarcznych [1], ob. dom Nr 85, 2. poł. XIX w., murowany, 

j) dom pracowników folwarcznych [2], ob. dom Nr 85 a, 2. poł. XIX w., 

murowany, 

k) dom pracowników folwarcznych [3], ob. dom Nr 85 b, pocz. XX w., murowany;  

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 DOM Nr 24, 1. ćw. XX w., murowany, 

 ZAGRODA NR 25: 

a) dom, 1925 r., murowany, 

b) obora, 1925 r., murowana; 

BRDÓW 

Kategoria – historyczne układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne 

 UKŁAD URBANISTYCZNY, 2. poł. XVI–1. poł. XX w.; 

Kategoria – budownictwo sakralne 
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 ZESPÓŁ KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO PAULINÓW, OB. PARAFIALNEGO 

RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. WOJCIECHA, ul. Kościelna 5: 

a) kościół klasztorny Paulinów, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. św. 

Wojciecha, 1399, 1758, 1790, 1810, 1877, 1913–1914, murowany, 

b) klasztor Paulinów, k. XVII w., 1758 r., murowany, 

c) ogrodzenie z bramami, 1790 r., murowano-metalowe;  

Kategoria – cmentarze 

 CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, ul. Cmentarna,  

pocz. XIX w.; 

Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

 REMIZA STRAŻACKA, ul. Braterstwa Broni, 1912 r., murowana; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

ul. Braterstwa Broni: 

 DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 2/2 a, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 7, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 9, 1914 r., murowany, 

 DOM Nr 10, pocz. XX w., murowano-drewniany, 

 DOM Nr 13, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 19 a, 1863 r., drewniano-murowany; 

ul. Cmentarna: 

 DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 8, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 12, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 23, pocz. XX w., murowany; 

ul. Kościelna: 

 DOM Nr 2, OB. PRZEDSZKOLE, pocz. XX w., murowany; 

ul. Mickiewicza: 

 DOM Nr 19, pocz. XX w., murowany; 
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pl. Wolności: 

 DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 5, 2. poł. XIX w., gliniany, 

 DOM Nr 6, pocz. XIX w., murowany, 

 DOM Nr 9, OB. DOM I SKLEP, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 11, pocz. XX w., murowany; 

BRZEZIE 

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

 ZESPÓŁ DWORSKI (fot. 7, 8): 

a) dwór, 1. poł. XIX w., murowany, 

b) park, 1. poł. XIX w., 

folwark: 

c) spichlerz, ob. dom, 1. poł. XIX w., murowany; 

DĘBNO POPROBOSZCZOWSKIE 

Kategoria – budownictwo sakralne 

 ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO  

PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: 

a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła, 1766, 1906, 

drewniany, 

b) cmentarz przykościelny, 2. poł. XVIII w.,  

c) ogrodzenie z bramą, pocz. XX w., murowano-metalowe;  

Kategoria – cmentarze 

 CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, ok. poł. XIX w.; 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

 KAPLICZKA, ok. poł. XX w., murowana; 

GÓRAJ 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

 KAPLICZKA, ok. 1930 r., murowana;  

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne (fot. 17, 18) 

 ZESPÓŁ DWORSKI: 

a) dwór, 1927 r., murowany, 
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folwark: 

b) chlewnia, 1. poł. XX w., murowana, 

c) stajnia, 1. poł. XX w., murowana; 

JÓZEFOWO 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 ZAGRODA Nr 5: 

a) dom, 1883 r., murowany, 

b) obora, ok. 1930 r., murowana, 

c) stodoła, ok. 1930 r., murowana; 

KIEJSZE 

Kategoria – cmentarze 

 CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w.; 

KRUKOWO 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany, 

 DOM Nr 8, pocz. XX w., murowany, 

 ZAGRODA Nr 9/10 

a) dom, k. XIX w., gliniano-drewniany, 

b) obora, k. XIX w., gliniano-drewniana, 

 DOM Nr 17, 1. ćw. XX w., gliniano-drewniany; 

LEŚNICTWO BYLICE 

Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

 KARCZMA, OB. LEŚNICZÓWKA, pocz. XIX w., murowana; 

LIPIE GÓRY 

Kategoria – cmentarze 

 CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w.; 

Kategoria – miejsca pamięci 

 MOGIŁA OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ, 1939 r.; 

Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

 DWORZEC KOLEJOWY, 1933 r., murowany; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 
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 ZAGRODA Nr 1: 

a) dom, 1893 r., murowany, 

b) lodownia, ok. 1900 r., murowana; 

LUBOTYŃ 

Kategoria – budownictwo sakralne 

 ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKO-KATOLICKIEGO  

PW. ŚW. WAWRZYŃCA: 

a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca, 1612–1620, 1897 r., 

murowany, 

b) dzwonnica, 1. poł. XX w., murowana, 

c) ogrodzenie z bramą, XIX/XX w., murowano-metalowe, 

d) plebania, 1. poł. XX w., murowana; 

Kategoria – cmentarze 

 CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, 1. poł. XIX w.; 

MALINIEC 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 DOM Nr 2, ok. 1910 r., drewniany, 

 DOM Nr 15, 1. ćw. XX w., gliniano-drewniany, 

 DOM Nr 16, 1. ćw. XX w., gliniano-drewniany, 

 ZAGRODA Nr 17: 

a) dom, ok. 1900 r., drewniany, 

b) stodoła, ok. 1900 r., gliniano-drewniana; 

MCHOWO 

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

 ZESPÓŁ DWORSKI: 

a) dwór [1], 1920 r., murowany, 

b) dwór [2], pocz. XIX w., pocz. XX w., murowany, 

c) park, pocz. XIX w., 1. ćw. XX w., 

folwark: 

d) rządcówka, 2. poł. XIX w., murowana, 

e) obora, 4. ćw. XIX w., murowana, 
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f) stajnia, 4. ćw. XIX w., murowana, 

g) kurnik, 4. ćw. XIX w., murowany, 

h) stodoła, 4. ćw. XIX w., murowana, 

i) magazyn [1], 4. ćw. XIX w., murowany, 

j) magazyn [2], 4. ćw. XIX w., murowany, 

k) kuźnia, 4. ćw. XIX w., murowana, 

l) wozownia, 4. ćw. XIX w., murowana, 

m) ogrodzenie z bramą, k. XIX w., murowane, 

n) dom pracowników folwarcznych, ob. dom Nr 12, 4. ćw. XIX w., murowany; 

MOSTKI KOLONIA 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

 KAPLICZKA, 1948 r., murowana; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 ZAGRODA Nr 6: 

a) dom, ok. 1900 r., murowany, 

b) obora, ok. 1900 r., gliniana, 

c) stodoła, ok. 1900 r., gliniana; 

OLSZAK 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 DOM Nr 2, ok. 1880 r., gliniano-drewniany; 

OZORZYN 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

 KAPLICZKA [1], 2. poł. XIX w., murowana, 

 KAPLICZKA [2], pocz. XX., murowana; 

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

 ZESPÓŁ DWORSKI (fot. 1): 

a) dwór, 3. ćw. XIX w., murowany, 

b) ogrodzenie z bramą, 3. ćw. XIX w., 1938 r., murowane, 

c) park, poł. XIX w., 

folwark: 

d) obora, 2. poł. XIX w., murowana, 

e) stajnia, 2. poł. XIX w., murowana, 
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f) serownia, 2. ćw. XX w., murowana, 

g) olejarnia, ob. dom, 2. poł. XIX w., 1945 r., murowana; 

RADOSZEWICE 

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

 ZESPÓŁ DWORSKI: 

a) dwór, XVIII/XIX w., murowany, 

folwark: 

b) stajnia, 2. poł. XIX w., murowana; 

STYPIN 

Kategoria – cmentarze 

 CMENTARZ EWANGELICKI, 2. poł. XIX w.; 

SUCHY LAS 

Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

 KARCZMA, OB. DOM Nr 1, ok. 1880 r., drewniana; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 

 DOM Nr 10, pocz. XX w., drewniany; 

WIECININ 

Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

 ZESPÓŁ DWORSKI: 

a) dwór, ok. 1880 r., murowany, 

b) park, 2. poł. XIX w., 

folwark: 

c) spichlerz, 1895 r., murowany, 

d) dom pracowników folwarcznych, 2. poł. XIX w., murowany; 

ZWIERZCHOCINY 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

 KAPLICZKA, ok. poł. XX w., murowana; 

  



42 
 

2.13.3. Zabytki ruchome gminy Babiak 

Zabytki ruchome gminy Babiak tworzą cztery zespoły stanowiące wyposażenie 

kościołów parafialnych rzymskokatolickich pw. Przemienienia Pańskiego w Babiaku, św. 

Wojciecha w Brdowie, św. Michała Archanioła w Dębnie Poproboszczowskim i św. 

Wawrzyńca w Lubotyniu (Program opieki nad zabytkami gminy Babiak na lata 2010–2013, 

Babiak 2010). Do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego wpisany został wystrój  

i wyposażenie kościoła klasztornego Paulinów, ob. parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. 

Wojciecha w Brdowie – 26 obiektów (nr rejestru zabytków B–101/47 – 9. 11. 1995 r.) oraz 

wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. Wawrzyńca  

w Lubotyniu – 16 obiektów (nr rejestru zabytków B–119/65 – 29. 04. 1998 r.) 

2.13.4. Stanowiska archeologiczne gminy Babiak 

Na obszarze gminy Babiak zewidencjonowano 132 stanowiska archeologiczne, które 

składają się na 166 faktów osadniczych, w tym: grodzisk – 0, osad – 66, punktów osadniczych 

– 42, śladów osadniczych – 58, cmentarzysk płaskich – 0 oraz cmentarzysk kurhanowych  

i pojedynczych kurhanów – 0 (Program opieki nad zabytkami gminy Babiak na lata 2010–

2013, Babiak 2010) – fot. 30. 

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy wiążą się ze środkowym okresem epoki 

kamienia, mezolitem (ok. 8300–4300 p.n.e). Wyraźniejsze pozostałości po osadnictwie łączyć 

należy z młodszą epoką kamienia, to jest neolitem (4300–1700 p.n.e.).  

Z różnych stanowisk z tego okresu pochodzą krzemienne i kamienne narzędzia pracy.  

Większą aktywność na tych terenach zaznaczyła ludność kultury łużyckiej w okresie 

1200–500 p.n.e., kiedy to Wielkopolskę pokrywała gęsta sieć osadnicza tej kultury. W gminie 

zarejestrowano natomiast nieliczne ślady związane z ludnością kultury pomorskiej, która 

pojawiła się tutaj na przełomie epoki brązu i żelaza (650–500 p.n.e.). Niewiele wiadomo na 

temat osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego (II–I w. p.n.e.). W późniejszym 

okresie rzymskim i wędrówek ludów (III–VI w. n.e.) na omawianym obszarze pojawiła się 

ludność kultury przeworskiej. 

W VIII wieku nastąpił rozwój osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Zdecydowanie 

najwięcej śladów osadniczych pochodzi z okresu późnego średniowiecza i czasów 

nowożytnych.  
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W okresie wczesnego średniowiecza zajmowane były pod osadnictwo nie tylko rejony 

dolin cieków wodnych, ale i tereny wysoczyzny. W tym czasie kształtował się obecny układ 

miejscowości – stanowiska średniowieczne i nowożytne występujące w pobliżu obecnych 

miejscowości wyznaczyły tym samym ich metrykę. 

Osadnictwo późnośredniowieczne dokumentuje materiał ceramiczny z XVI–XVIII 

wieku, odkryty wokół miejscowości Babiak, Stypin, Korzecznik, Lipie Góry, Zakrzewo, 

Lubotyń, czy Janowiec, będący śladem ich nieprzerwanego osadnictwa trwającego do dzisiaj. 

2.14. Walory krajobrazowe 

Na terenie gminy Babiak, położonej w obrębie Pojezierza Kujawskiego oraz Wysoczyzny 

Kłodawskiej w niewielkiej skali występują niemal wszystkie typy krajobrazów 

charakterystycznych dla Wielkopolski. Na terenach pojezierza, w północnej części gminy 

Babiak dominuje krajobraz jeziorny, w części południowej gminy Babiak występuje krajobraz 

wiejski zwyczajny oraz w części południowo – wschodniej wyraźnie zaznacza się krajobraz 

leśny (kompleks leśny rozciągający się od  miejscowości Nowiny Brdowskie, aż po Lipie Góry). 

Lokalnie pojawiają się tu także tereny pagórkowate – obszary moreny czołowej, układające 

się w pasma, pagórki i wały, krajobraz wiejski pagórkowaty, leśny z obszarami wiejskimi. 

Ponadto miejscowości Babiak i Brdów, które posiadały prawa miejskie, mają cechy małych 

miasteczek i reprezentują one krajobraz zurbanizowany.  

Krajobraz zdegradowany nie występuje w gminie Babiak. Na terenie Wielkopolski jest on 

związany z eksploatacją węgla brunatnego w okolicach Konina i Turku.  

Charakterystykę poszczególnych typów krajobrazu w ujęciu regionalnym, które występują 

również w gminie Babiak przytoczono w dalszej części rozdziału za „Opracowaniem 

ekofizjograficznym podstawowym dla województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, Poznań 2015): 

 

Krajobraz leśny 

Krajobraz leśny to tereny przede wszystkim porośnięte lasem, czasami z enklawami 

przestrzeni otwartej w postaci m.in.: pól uprawnych, łąk i nieużytków. W krajobrazie leśnym 

sporadycznie pojawiają się także niewielkie jednostki osadnicze, które położone są w bliskiej 

odległości od dużych kompleksów leśnych, oraz osady śródleśne. Krajobrazy leśne 

koncentrują się przede wszystkim w północno-zachodniej części województwa, gdzie znajduje 
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się największy zwarty kompleks leśny – Puszcza Notecka. W typie krajobrazu leśnego 

wydzielono podtyp leśny zwyczajny i leśny z obszarami wiejskimi. 

 

Krajobraz wiejski 

Dominującym typem krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego jest krajobraz 

wiejski, który obejmuje użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady) i jednostki osadnicze 

nie będące miastami. Krajobraz wiejski to przewaga pól uprawnych z enklawami zadrzewień 

 i zakrzewień śródpolnych. Integralną częścią tego krajobrazu jest sieć osadnicza,  

w większości o wiejskim charakterze zabudowy. Dominuje zabudowa zagrodowa  

z budynkami mieszkalnymi i związana z produkcją rolną. W rozplanowaniu przestrzennym 

wsi występuje także zabudowa dworsko-folwarczna, produkcyjno-usługowa i usług 

podstawowych (kościoły, szkoły, sklepy itp.). Otwarty krajobraz wiejski urozmaicony jest 

elementami kulturowymi o wartościach historyczno-krajobrazowych, należą do nich przede 

wszystkim drewniane wiatraki, kapliczki i krzyże przydrożne. Ważną rolę w postrzeganiu 

krajobrazu wiejskiego pełni pagórkowata rzeźba terenu. 

Wielkopolski krajobraz wiejski jest zróżnicowany. Wpływ na to ma przede wszystkim 

struktura i wielkość pól, obecnie dominują gospodarstwa rodzinne o średniej wielkości od  

7 ha (w południowej i wschodniej części regionu) do około 15 ha (w północnej części) (Łęcki 

2004). Wskazane różnice w strukturze rozłogów są odzwierciedleniem historycznych 

podziałów Wielkopolski pomiędzy państwa zaborcze i prowadzonej przez nie odmiennej 

gospodarki rolnej. 

W okresie ostatnich dwudziestu lat znaczne zmiany na terenach wiejskich zaszły przede 

wszystkim w strefie oddziaływania dużych miast. Część gruntów została przeznaczona na cele 

pozarolnicze, głównie mieszkaniowe. W ten sposób następuje spadek użytków rolnych na 

rzecz terenów komunikacyjnych i zabudowanych. Na obszarach tych pojawia się intensywna 

zabudowa, zarówno jednorodzinna, jak i coraz częściej wielorodzinna, o charakterze miej-

skim, która architektonicznie odbiega od tradycyjnej zabudowy wiejskiej. W krajobrazie 

wiejskim wydzielono następujące podtypy: wiejski zwyczajny, wiejski z obszarami leśnymi, 

wiejski pagórkowaty, wiejski pagórkowaty z obszarami leśnymi. 
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Krajobraz dolinno-jeziorny 

Krajobraz dolinno-jeziorny został ukształtowany głównie przez działalność lądolodu. 

Płynące u czoła lądolodu potężne rzeki żłobiły wielkie doliny, które zaznaczają się wyraźnie  

w krajobrazie w formie pradolin. Na północy regionu przebiega Pradolina Noteci Dolnej –

Warty jako wielkopolski odcinek Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w części centralnej 

Pradolina Środkowej Warty–Obry jako wielkopolski odcinek Pradoliny Warszawsko -

Berlińskiej, a na południu województwa dolina Baryczy jako część Pradoliny Barucko -

Głogowskiej. 

W części środkowej województwa znajdują się obszary pojezierzy, a w krajobrazie 

charakterystyczne są jeziora rynnowe – długie, wąskie i o stromych brzegach. Przykładem 

może być rynna ślesińsko-goplańska, wypełniona jeziorami od Konina do Kruszwicy. Wokół 

jezior często występują lasy, tworząc krajobraz jeziorny z obszarami leśnymi.  
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3. JAKOŚĆ I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

3.1. Eksploatacja kopalin 

Na terenie gminy znajdują się 3 udokumentowane złoża węgla brunatnego oraz 2 złoża 

kruszywa naturalnego - piasku. („Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 

31.12.2015 r.”, PIG - PIB Warszawa 2016 r.). Aktualnie żadne z kopalin nie są eksploatowane 

(fot. 3, 27). 

Gmina znajduje się również w obszarze o potencjalnych zasobach złóż gazu i ropy 

naftowej i wchodzi w skład obszaru określonego w koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obszar Koło blok koncesyjny nr 210 (dane Urzędu Gminy 

Babiak). W najbliższym czasie na terenie gminy nie przewiduje się działań zmierzających do 

eksploatacji złóż. 

W dniu 21 czerwca 2015 r. na terenie gminy Babiak przeprowadzono gminne referendum 

w sprawie wyrażenia opinii społeczeństwa dla mającej powstać na terenie Gminy Babiak 

kopalni węgla brunatnego – odkrywka Dęby Szlacheckie. Swoje stanowisko wyraziło 2 800 

osób, z czego 2 527 opowiedziało się przeciwko planowanej inwestycji. Frekwencja wyniosła 

42,94%. Podobne stanowisko wyraziła również Rada Gminy Babiak, która poparła wynik 

referendum, podkreślając, iż budowa kopalni i wiążące się z tym podjęcie pokładów węgla 

brunatnego metodą odkrywkową może mieć zdecydowanie negatywny wpływ na 

środowisko przyrodnicze i wiele obszarów społeczno-gospodarczych w gminie Babiak. 

3.2 Zanieczyszczenie gleb 

Zanieczyszczenie gleb zostało scharakteryzowane na podstawie programu "Monitoring 

chemizmu gleb ornych Polski" stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska 

w zakresie jakości gleb i ziemi. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od 

roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych 

punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych 

dla pokrywy glebowej kraju. W województwie wielkopolskim zlokalizowano 17 punktów 

pomiarowo-kontrolnych z których żaden nie występuje na obszarze gminy Babiak. Najbliższy 

punkt zlokalizowany jest w gminie sąsiedniej Chodów. Punkt znajduje się na glebie brunatnej 

właściwej kompleksu 1 – pszennego bardzo dobrego o II klasie bonitacyjnej. Na obszarze 
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gminy Babiak gleby kompleksu 1 – pszennego bardzo dobrego i II klasy bonitacyjnej nie 

występują („Monitoring gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012”, Warszawa 2012). 

W gminie Babiak większość gleb ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Udział gleb bardzo 

kwaśnych wynosi 37%, gleb kwaśnych 27%, a gleb lekko kwaśnych 21%. Gleby obojętne 

stanowią 9% powierzchni gruntów ornych gminy, a zasadowe 6%. Zgodnie  

z przeprowadzonymi badaniami bardzo duże potrzeby wapnowania obejmują 44% gruntów 

ornych (WIOŚ, Stacja Chemiczno-Rolnicza oddział w Poznaniu, Poznań 2013). 

Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione pobieranie przez rośliny podstawowych 

składników pokarmowych. W warunkach zakwaszenia uaktywniają się toksyczne związki 

glinu, manganu i żelaza oraz ołowiu i kadmu. Efektem gospodarowania na glebach kwaśnych 

jest pogorszenie ilości oraz jakości plonów. Na podstawie danych przeprowadzonego w 2010 

roku Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2010) wapnowanie użytków rolnych w gminie Babiak 

zostało scharakteryzowane na poziomie 16,6 kg/ha przy średniej wojewódzkiej 44.4 kg/ha 

oraz średniej dla Polski 38,2 kg/ha. 

Gleby w gminie Babiak narażone są na degradację antropogeniczną - wprowadzanie 

zabudowy, rozbudowa szlaków komunikacyjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz 

związkami biogennymi. Na terenie gminy występują gleby antropogenicznie przekształcone. 

Należą one do urbanosoli i industriosoli. Największe skupienie gleb zdegradowanych 

występuje na terenie wsi Babiak ("Komentarz do mapy sozologicznej  

w skali 1:50 000", arkusz N-34-122-C Sompolno). 

3.3. Stan wód podziemnych 

 
Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód 

podziemnych  (JCWPd). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną (Dz. U. L 

327 z 22.12.2000), oznacza określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Województwo wielkopolskie znajduje się w 

zasięgu 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym powiat kolski w zasięgu 4 JCWPd:  nr 

43, 64, 78 i 79. Gmina Babiak znajduje się w obrębie dwóch jednolitych części wód 

podziemnych: JCWPd 43 (PLGW650043) – północna część gminy oraz JCWPd 64 

(PLGW650064) - południowa część gminy. 
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Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć 

następujących klas jakości wód podziemnych:  

- klasa I - wody bardzo dobrej jakości, w których:  

 wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się  

w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód 

podziemnych (tła hydrogeochemicznego),  

 wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 

człowieka;  

- klasa II - wody dobrej jakości, w których:  

 wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych,  

 wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 

człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby;  

- klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych 

lub słabego wpływu działalności człowieka;  

- klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących  

w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka;  

- klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.  

W roku 2014 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na terenie powiatu kolskiego prowadzone były przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie, w ramach monitoringu operacyjnego – tabela 3. Dotyczyły one 

wyłącznie JCWPD nr 43, jednak nie były one realizowane w granicach administracyjnych 

gminy Babiak. Badania w JCWPD nr 43 prowadzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią w 

pięciu punktach badawczych, położonych na terenie gmin Kłodawa i Koło (tabela 3). Jakość 

wód mieściła się w dwóch punktach w granicach III klasy (wody zadowalającej jakości),  

w jednym punkcie w granicach IV klasy (wody niezadowalającej jakości) i w dwóch punktach 

w granicach V klasy (wody złej jakości).  
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Tabela 3. 

Ocena jakości wód podziemnych w roku 2014 /według PIG/ 

Nr 
otworu 

Lokalizacja 
otworu Wody Stratygrafia JCWPd 

Klasa 
jakości 

wód 

Wskaźniki 
decydujące o 
klasie jakości 

wód 

Użytkowanie 
terenu 

1291 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
G J3 43 IV 

amoniak, bar 
wodorowęglany, 

żelazo, 

zabudowa 
wiejska 

1292 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
W NgM 43 III wodorowęglany, 

żelazo 
zabudowa 

wiejska 

1293 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
W Q 43 III 

potas, wapń, 
wodorowęglany, 

żelazo 

zabudowa 
wiejska 

1294 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
W Q 43 V 

wapń, 
wodorowęglany, 

potas 

zabudowa 
wiejska 

1952 Koło 
gmina Koło G Q 43 V 

azotany, 
azotyny, niska 

zawartość tlenu, 
wapń 

zabudowa 
wiejska 

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w powiecie kolskim w roku 2014, Konin 2015. 
 
Objaśnienia:  
Wody: W - wgłębne; G-gruntowe.  
Stratygrafia: NgM - neogen miocen J3 - jura górna, Q - czwartorzęd. 
Klasa wód: I - wody o bardzo dobrej jakości, II - wody dobrej jakości, III- wody zadowalającej jakości; IV - wody 
niezadowalającej jakości, V - wody złej jakości. 
 

Wyniki badań wód podziemnych prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego 

w roku 2015 obejmowały obie JCWPd 43 i 64 (w tym także gminę Babiak). Badania jakości 

wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były przez 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska (tabela  4). W miejscowości Mchowo zaobserwowano wody czwartorzędowe 

zarówno dobrej, jak i niezadowalającej jakości. 

Zgodnie z interpelacją Radnych Gminy Babiak, z powodu sukcesywnego obniżania się 

poziomu wód podziemnych w skutek prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego na 

terenach sąsiadujących a gminą Babiak, konieczne jest podejmowanie działań mających na 

celu przywrócenie poprzedniego stanu jednolitych części wód podziemnych, tak szybko, jak 

jest to możliwe w warunkach racjonalnego działania. 

 



 
 

 
 

Tabela 4. 

Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg 
badań PIG/PIB 

 

Nr 
Mon-
bada 

Charakter 
punktu 

(zwierciadło) 

Głęb. 
ww. 
strop 

Stratygrafia PUWG 
1992 X 

PUWG 
1992 Y Powiat Gmina Miejscowość Użytkowanie 

terenu JCWPd opróbowanie 
Klasa 

surowa 
2015 

Klasa 
końcowa 

2015 

Przyczyna zmiany 
jakości 

 

1321 Zwierciadło 
napięte 18 Q 479038,71 500075,15 kolski Babiak Mchowo 4. Zabudowa 

wiejska 43 jesień III II 

Fe i HCO3 (geogeniczne 
pochodzenie) i O2 

(parametr terenowy) w 
III klasie jakości, 

głębokość otworu 22 
m; nad ujmowanym 

poziomem 
wodonośnym 

występuje glina 
zwałowa (6-18 m) 

1322 Zwierciadło 
napięte 4,5 Q 479040,62 500078,23 kolski Babiak Mchowo 4. Zabudowa 

wiejska 43 jesień IV IV  

1914 Zwierciadło 
napięte 30,2 K2 477161,44 480883,53 kolski Koło Koło 2. Zabudowa 

miejska luzna 64 jesień III II 

Fe i HCO3 (geogeniczne 
pochodzenie) i O2 

(parametr terenowy) w 
III klasie jakości, 

głębokość otworu 56 
m, otwór zafiltrowany 

w marglach 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2016. 



 
 

 
 

3.4. Stan wód powierzchniowych 

Jak wskazuje WIOŚ w Poznaniu, badania stanu wód powierzchniowych w 2014 oraz 

2015 roku wykonywano w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w oparciu o 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 

2013–2015”. 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite 

części wód powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę 

Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, 

zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub 

pas wód przybrzeżnych. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 

należało osiągnąć dobry stan wszystkich wód. 

Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach: 

 monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań, 

 monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie 

w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano 

przekroczenia norm w latach wcześniejszych) – ograniczony zakres badań, 

 monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością: 

 raz na 6 lat (wyłącznie na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych jako niezagrożone 

niespełnieniem celów środowiskowych) – pełny zakres badań,  

 raz na 3 lata w ograniczonym zakresie badań, o na obszarach siedlisk lub gatunków, 

dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych 

jako zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych,  

 na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych,  

 na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych,  

 JCW przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych;  

corocznie (wyłącznie dla JCW przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia) – ograniczony zakres badań,  
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 monitoringu badawczego (MB) w punkcie wyznaczonym na potrzeby wymiany 

informacji między państwami członkowskimi UE z częstotliwością raz na 6 lat – 

pełny zakres badań lub corocznie – ograniczony zakres badań. 

 

Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu 

chemicznego. Stan wód określany jest jako: 

 dobry – jeśli stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako bardzo dobry (stan), 

maksymalny (potencjał) lub dobry, a jednocześnie stan chemiczny jest dobry; 

 zły – w pozostałych przypadkach. 

Stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał 

ekologiczny − określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. 

Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako: 

 bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencjał), 

 dobry, 

 umiarkowany, 

 słaby, 

 zły. 

Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składa się: 

 klasyfikacja elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V, 

 klasyfikacja elementów fizykochemicznych: 

 dla rzek w zakresie: klasa I, klasa II lub stan/potencjał poniżej dobrego, 

 dla jezior w zakresie: stan/potencjał dobry lub poniżej dobrego, 

 ocena wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne)  

w zakresie: klasy I, II lub stanu/potencjału poniżej dobrego (dla rzek i jezior), 

 klasyfikacja elementów hydromorfologicznych, prowadzona w zakresie klas I lub II. 

Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań 

wskaźników chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. Stan chemiczny klasyfikuje się jako dobry lub poniżej dobrego. Jeśli JCW objęta 

jest monitoringiem obszarów chronionych należy sprawdzić spełnienie wymagań 

postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikować ocenę stanu wód. 
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Teren gminy Babiak jest usytuowany w trzech jednolitych częściach wód powierzchniowych 

(JCWP): 

 JCW Noteć od źródeł do Dopływu z Jez. Lubotyń – europejski kod JCWP- 

PLRW6000171881189, 

 JCW Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej– europejski kod JCWP - PLRW6000171833249, 

 JCW Kanał Grójecki do wypływu z Jez. Lubstowskiego – europejski kod JCWP - 

PLRW600025183383 (niewielka część zachodnia gminy). 

 

Informacje dotyczące stanu wód płynących pochodzą z „Klasyfikacji wskaźników jakości 

wód płynących w województwie wielkopolskim za rok 2015” (WIOŚ Poznań 2016). Z  uwagi 

na fakt, iż na rzece Noteć, w gminie Babiak nie występuje żaden punkt monitoringu 

płynących wód powierzchniowych, dla potrzeb niniejszego opracowania przedstawiono 

charakterystykę jakości wód tej rzeki w punkcie pomiarowym, zlokalizowanym w punkcie 

Łysek (gmina Wierzbinek). Na stanowisku w km rzeki 339.1. w 2015 roku Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wykazał dla elementów fizykochemicznych  

i chemicznych w punkcie pomiarowo-kontrolnym i w jednolitej części wód następujące 

wyniki badań: 

- Klasa elementów fizykochemicznych – I.  

- Klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego. 

 

Badania rzeki Rgilewka w Powierciu, przy ujściu do Warty w km 3,0 (gmina Koło) w roku 

2015 wykazały następujące wyniki: 

- klasa elementów biologicznych – III, 

- klasa elementów fizykochemicznych – stan poniżej dobrego, 

- klasa elementów hydromorfologicznych – II. 

 

Struga Kiełczewska (dopływ Rgilewki) nie była w ostatnich latach kontrolowana.  

 

Jezioro Lubotyń – kod JCWP – PLLW10391 („Wyniki i klasyfikacja wskaźników jakości wód 

jezior w województwie wielkopolskim za rok 2013”, WIOŚ 2014). Typ JCWP – jeziora  

o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (2a). 

Oceniona klasyfikacja elementów:   
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 biologicznych – II STAN DOBRY,  

 fizykochemicznych – STAN DOBRY, 

 hydromorfologicznych – I KLASA, 

 chemicznych – STAN DOBRY, 

 

Jezioro Brdowskie -  kod JCWP – PLLW10390 („Wyniki i klasyfikacja wskaźników jakości wód 

jezior w województwie wielkopolskim za rok 2014”, WIOŚ 2015). Typ JCWP – jeziora  

o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b). 

Oceniona klasyfikacja elementów:   

 biologicznych – IV STAN SŁABY, 

 fizykochemicznych – STAN PONIŻEJ DOBREGO, 

 hydromorfologicznych – I KLASA, 

 chemicznych – STAN DOBRY. 

Jakość wód w jeziorach gminy Babiak nie była ponownie badana w roku 2015. 

W gminie Babiak nie występują zorganizowane kąpieliska, a wyłącznie miejsca 

zwyczajowo przyjęte za kąpieliska, gdzie nie są prowadzone badania jakości wody. 

Zgodnie z interpelacją Radnych Gminy Babiak, z powodu sukcesywnego obniżania się 

poziomu wód powierzchniowych (wysychanie rzek i cieków), w skutek prowadzonej 

eksploatacji węgla brunatnego na terenach  sąsiadujących a gminą Babiak,  konieczne jest 

podejmowanie działań mających na celu przywrócenie poprzedniego stanu jednolitych części  

wód, tak szybko, jak jest to możliwe w warunkach racjonalnego działania. 

3.5. Zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej określa wody powierzchniowe i podziemne 

wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie 

narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty  

w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
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źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 maja 2015 r., 

poz. 3227), gmina Babiak nie znalazła się w obszarze wskazanym jako wrażliwy. 

3.6. Jakość powietrza 

Jak wykazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ, Konin 2015), w roku 

2014 jakość powietrza na terenie powiatu kolskiego monitorowano tylko w jednym punkcie - 

poza gminą Babiak - w miejscowości Sokołowo (gm. Koło), metodą pasywną (metoda 

wskaźnikowa) polegającą na miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, 

zawieszonych na wysokości około 1,5 metra i oznaczaniu zanieczyszczeń raz w miesiącu. 

Metodą tą prowadzono badania stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu. Z badań przeprowadzonych w roku 2014 wynika, że uzyskana wartość 

średnia dla roku dla dwutlenku siarki mieściła się w normie i wyniosła 3,1 μg/m³,  

a dwutlenku azotu - 14,0 μg/m³. 

W ogólnej ocenie jakości powietrza punktowa emisja technologiczna ze źródeł 

zlokalizowanych na terenie gminy i w jej pobliżu ma marginalny wpływ na stan aerosanitarny 

jej obszaru. Na terenie gminy Babiak nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń do powietrza 

(instalacji technologicznych), brak jest zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym 

dla środowiska. Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka mniejszych zakładów 

przemysłowych. Można zaliczyć do nich jedynie zakłady mięsne SUPMIĘS oraz Piekarnię GS  

w Babiaku. Wpływ na jakość powietrza będą więc miały zanieczyszczenia napływające wraz  

z masami powietrza z okolicznych terenów oraz zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych 

kotłowni obiektów użyteczności publicznej oraz z ww. zakładów przemysłowych. 

Emisja powierzchniowa jest to emisja pochodząca głównie z sektora bytowego. Na terenie 

gminy Babiak stanowi najpoważniejszy problem, w aspekcie zanieczyszczenia powietrza.  

Jej źródłami mogą być m.in. lokalne, działające sezonowo w okresie grzewczym kotłownie  

i paleniska domowe. 

Emisja liniowa (komunikacyjna) źródłem tego rodzaju emisji są drogi o wysokim natężeniu 

ruchu kołowego. Jest to emisja, którą generuje transport prywatny i publiczny. Emisja 

liniowa powstaje z procesów spalania paliw w pojazdach, w wyniku ścierania nawierzchni 

dróg, opon, okładzin, a także w związku z unoszeniem się pyłu z dróg. Ze środków 

komunikacji do powietrza emitowane są głównie: tlenki azotu, pyły, węglowodory 

aromatyczne, tlenek i dwutlenek węgla oraz metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie 
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jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ilość 

emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników między innymi od: natężenia  

i płynności ruchu, konstrukcji silników i ich stanu technicznego, zastosowania dopalaczy  

i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. Najbardziej zagrożone na 

emisję liniową są tereny przyległe do ciągów komunikacyjnych, głównie ma to niekorzystny 

wpływ na uprawy polowe. Szkodliwe substancje związane z komunikacją samochodową 

stanowią źródło zanieczyszczenia nie tylko powietrza ale również gleby, a w konsekwencji 

również wód w skutek wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu (problem dotyczy 

głównie dróg o najwyższym natężeniu ruchu). Zaleca się, aby w sąsiedztwie dróg prowadzić 

uprawy nasienne, ponieważ w nasionach nie następuje akumulacja metali ciężkich i innych 

zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

3.6.1 Roczna ocena jakości powietrza 

W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opracował najbardziej 

aktualną ocenę jakości powietrza atmosferycznego, dotyczącą roku 2014 (WIOŚ, Poznań 

2015). Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. 

Aktualny podział kraju na strefy jest zgodny z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Ustawa z 27 kwietnia 2001). Strefę aktualnie stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa. 

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 

 ustanowionych ze względu na ochronę roślin. Wyniki badań w oparciu o to 

kryterium są realizowane w strefach na terenie całego kraju, z wyłączeniem 

obszarów miast, 

 ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (dla terenu kraju i uzdrowisk). 

Powiat kolski i gmina Babiak są elementem składowym strefy wielkopolskiej. 

W wyniku oceny przeprowadzonej za rok 2014 sklasyfikowano (tabela 5 i tabela 6): 

1. pod kątem ochrony roślin całą strefę wielkopolska: 

 dla dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx i dla ozonu - do klasy A, 

 stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000μg/m3×h) wyznaczonej 

jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu 
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długoterminowego określono na rok 2020. 

2. pod kątem ochrony zdrowia strefę wielkopolską: 

 ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 – dla 24 godzin 

oraz w dwóch przypadkach ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla 

roku - w klasie C, 

 dla poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 –w klasie A,  

 ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu - 

w klasie C, 

 dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, 

tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, niklu - w klasie A, 

 dla ozonu - wszystkie strefy w klasie A - dla poziomu długocelowego, 

 dla poziomu celu długoterminowego ozonu - w klasie D2.  

3. Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – 

przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego).  

4. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność 

wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania 

programów ochrony powietrza. 

Tabela 5.  

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

Nazwa strefy 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NOx SO2 O3 
Strefa wielkopolska (w tym gmina Babiak) A A A 

Źródło: WIOŚ w Poznaniu 2015. 

Tabela 6.  

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa strefy 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 
pył 

PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

aglomeracja 
poznańska A A A A B C C A A A A A 

miasto Kalisz A A A A C C C A A A A A 
strefa 
wielkopolska 
(w tym gmina 
Babiak) 

A A A A A C C A A A A A 

Źródło: WIOŚ w Poznaniu 2015. 
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3.7. Zagrożenie środowiska hałasem 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość 

środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Większość konfliktów 

akustycznych wynika z oddziaływania źródeł hałasu komunikacyjnego, a zwłaszcza hałasu 

drogowego.  

Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określone zostały w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W praktyce 

przestrzeganie wymogów wymienionego rozporządzenia nie zawsze gwarantuje eliminację 

negatywnych oddziaływań akustycznych, zapewnia natomiast kompromis pomiędzy 

oczekiwaniami społecznymi, a realnymi możliwościami ograniczania hałasu. 

3.7.1 Hałas komunikacyjny 

Hałas drogowy 

Spośród wielu rodzajów hałasu (m.in. komunikacyjny, przemysłowy) w województwie 

wielkopolskim najistotniejszy problem, ze względu na obszar i liczbę osób objętych jego 

oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości jego eliminacji lub całkowitego ograniczenia, 

stanowi hałas komunikacyjny.  

Monitoringiem hałasu na terenie województwa wielkopolskiego zajmuje się Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ocena akustyczna odbywa się na podstawie 

wyników prac pomiarowych, prowadzonych zgodnie z złożeniami systemu kontrolowania  

i ewidencji obiektów emitujących hałas.  

Jak wskazują informacje zawarte w  „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na 

lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018”, na terenie gminy Babiak badania hałasu nie są 

realizowane. Przez teren Gminy Babiak nie przebiegają drogi tranzytowe o znaczeniu 

krajowym lub międzynarodowym.  

W 2015 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził generalny pomiar 

ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego. Pomiar wykonano na 

zlecenie Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury. Został on 

przeprowadzony sposobem ręcznym, z wyłączeniem odcinków dróg wojewódzkich 

przebiegających w granicach miast na prawach powiatu. Rejestracji podlegały pojazdy 
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silnikowe w podziale na 7 kategorii oraz rowery. Na terenie Gminy Babiak największe 

natężenie ruchu i związanej z tym emisji hałasu obserwowano na drogach wojewódzkich nr 

269 Izbica – Szczerkowo, nr 270 Koło - Brześć Kujawski (tabela 8). Na przebadanych 

odcinkach drogi 263 relacji Słupca – Dąbie stwierdzono natomiast spadek liczby pojazdów 

silnikowych ogółem na dobę w stosunku do badań z roku 2010. 

W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie 

prowadził jednak pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Babiak. Na 

istniejącej sieci dróg powiatowych i gminnych nie jest realizowany pomiar ruchu. 

Jeżeli hałas przekraczający wartości dopuszczalne powstaje w związku z eksploatacją drogi 

lub linii kolejowej, zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań eliminujących 

stwierdzone przekroczenia. Nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma zatem możliwości 

dyscyplinowania zarządzających drogami poprzez ukaranie administracyjną karą pieniężną.  

Z tego powodu, jak również z uwagi na trudności w likwidacji konfliktów akustycznych, tak 

ważne jest uwzględnienie potrzeby zapewnienia komfortu akustycznego na etapie 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.  

Hałas kolejowy 

Z południa na północ gminę przecina magistrala węglowa Herby-Gdynia ze stacjami: 

nieczynną Lipie Góry oraz czynną Babiak (fot. 19, 20). Zasięg negatywnego oddziaływania 

hałasu kolejowego w środowisku ma mniejsze znaczenie ze względu na subiektywnie 

mniejszą dokuczliwość i ograniczenia w częstotliwości kursowania pociągów. 

3.7.2. Hałas przemysłowy 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), 

zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych  

i warsztatów rzemieślniczych, jest obowiązkiem ich właściciela lub innego podmiotu 

posiadającego do nich tytuł prawny. Zgodnie z literą prawa, działalność zakładów 

przemysłowych nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych.  

Praca turbin wiatrowych zlokalizowanych w gminie Babiak także związana jest z emisją 

hałasu. 

 aerodynamicznego, który emitowany jest przez obracające się łopaty wirnika,  

 mechanicznego, który, emitowany jest przez przekładnię i generator.  
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Nowe turbiny wiatrowe, dzięki izolacji akustycznej gondoli, mają w znacznym stopniu 

ograniczony hałas mechaniczny, do poziomu nie odczuwalnego przez człowieka. Hałas 

mechaniczny stanowi problem w starych modelach turbin, które obecnie są demontowane 

za granicą i często instalowane w Polsce. Poziom emitowanego hałasu mechanicznego 

wzrasta wraz z wiekiem turbiny o ok. 1% rocznie, dlatego zwłaszcza stare turbiny mogą być 

źródłem nadmiernego hałasu. 

3.8. Odpady 

Niewłaściwa gospodarka odpadami prowadzi do skażenia gleb, wód i atmosfery stanowiąc 

duże zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Głównym założeniem właściwej 

gospodarki odpadami powinno być zapobieganie ich powstawaniu. W przypadku odpadów 

wytworzonych istotne jest odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie surowców i energii oraz 

właściwe unieszkodliwienie odpadów.  

Wraz ze zmianą przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od 2012 roku 

na terenie województwa wielkopolskiego obowiązuje „Plan gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017”. Zgodnie z tym dokumentem gospodarka 

odpadami komunalnymi w województwie opiera się na regionalnych i zastępczych 

instalacjach do przetwarzania odpadów działających w poszczególnych regionach.  

Gmina Babiak znajduje się w regionie VIII gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Na terenie gminy nie występuje żadna regionalna ani zastępcza instalacja do przetwarzania 

odpadów komunalnych w regionie VIII, w związku z czym odpady transportowane są do 

instalacji w Koninie, Kleczewie i Kutnie. Gmina nie prowadzi działalności związanej  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach związku gmin lub porozumienia 

międzygminnego („Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 

2012-2017”, Poznań 2012). 

Na obszarze gminy zlokalizowane jest zamknięte i zrekultywowane w 2013 roku 

składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Żurawieniec („Ankieta dla gmin dla 

potrzeb wykonania aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego”, 2015). 

Zgodnie ze Sprawozdaniem wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2015 rok ilość odebranych z terenu gminy niesegregowanych odpadów 

komunalnych wynosiła 1 145,8 Mg. W 2015 roku systemem gospodarki odpadami 
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komunalnymi były objęte 2 064 nieruchomości na obszarze gminy. Według danych za 2014 

rok ilość zmieszanych odpadów komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca gminy 

wynosiła 81,8 kg i była trzykrotnie niższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 246,1 kg na 

jednego mieszkańca (BDL GUS 2014). 

W zakresie selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

w 2015 roku odebrano 12,7 Mg odpadów osiągając poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na poziomie 51,48%.  

W gminie na 480 posesjach znajdują się przydomowe kompostownie. Łączna szacowana ilość 

odpadów przetwarzanych rocznie w ramach tych kompostowni wynosi 57,6 Mg („Ankieta dla 

gmin dla potrzeb wykonania aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego”, 2015). 

W zakresie odbioru nieczystości ciekłych w 2015 roku z obszaru gminy Babiak odebrano 

87 383m3 ścieków komunalnych. W gminie Babiak, w miejscowości Polonisz, znajduje się 

jedyna w gminie biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w której w 2014 roku 

wytworzono 23Mg osadów ściekowych (fot. 24). Oczyszczalnia posiada przepustowość 

600m3/dobę  

i została przystosowana do ładunku zanieczyszczeń na poziomie 5 000RLM. (BDL, GUS 2014 

r.). Oczyszczalnia ta jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną. Wyposażona jest ona:  

w automatyczną stację zlewczą, przepompownię ścieków dowożonych, stację 

mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompownię ścieków oczyszczonych, ciąg 

technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków, zbiornik retencji ścieków oczyszczonych, 

gospodarkę osadowa - zagęszczacz, prasę do odwadniania osadów, stację dmuchaw, agregat 

prądotwórczy. 

Oczyszczanie mechaniczne obejmuje usuwanie zanieczyszczeń stałych tzw. skratek oraz 

zawiesin mineralnych. W części biologicznej oczyszczanie ścieków (usuwanie substancji 

biogennych) odbywa się z wykorzystaniem osadu czynnego. Osad nadmierny odprowadzany 

jest do komory stabilizacji, napowietrzany i odwadniany na prasie odwadniającej. Powstały 

osad jest składowany na potrzeby rekultywacji. Natomiast piasek i skratki odbierane  

i wywożone są przez uprawnioną firmę. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Kanału 

Morzyce - Lichenek stanowiący dopływ rzeki Noteć. Oczyszczalnia w Poloniszu docelowo 

została przewidziana dla obsługi całej gminy.  
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W miejscowości Polonisz znajduje się jedyny w gminie Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) (fot. 23) który w 2015 roku zebrał ponad 37 Mg odpadów, 

głównie wielkogabarytowych 22,5 Mg oraz zużytych opon 7,8 Mg („Sprawozdanie wójta  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.”). 

W Szkole Podstawowej w Babiaku, Gimnazjum w Babiaku, Samorządowym Przedszkolu 

w Babiaku oraz Zespole Szkół w Brdowie i Bogusławicach prowadzi się zbiórkę baterii 

małogabarytowych, natomiast w aptekach w Babiaku i miejscowości Brdów prowadzi się 

zbiórkę przeterminowanych leków („Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 

2010-2013 z perspektywą do roku 2018”, Babiak). 

W zakresie odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła odbiór z obszaru gminy 

odbywał się z częstotliwością raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. Poziom recyklingu 

odpadów podlegających recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia w 2015 roku 

wyniósł 22,24%. Spośród wymienionych frakcji najwięcej odebrano szkła 119,3 Mg oraz 

tworzyw sztucznych 89,9 Mg, a papieru i tektury 12,3 Mg („Sprawozdanie wójta z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.”). 

W gminie została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z założeniami "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski" została określona polityka działania której celem jest: 

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych 

skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz 

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Program przewiduje realizację 

celów do roku 2032 (http//:www.mg.gov.pl). Na podstawie informacji uzyskanych z Bazy 

azbestowej można określić że w gminie Babiak zinwentaryzowano 3 470,54 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Są to głównie płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie stanowiące 

elementy pokryć dachowych i elewacji. Zinwentaryzowane wyroby w przeważającej 

większości należały do osób fizycznych, zaledwie 29,85 Mg znajdowało się w posiadaniu osób 

prawnych. Dotychczas unieszkodliwiono 25,83 Mg, a pozostało do unieszkodliwienia  

3 441,71 Mg. Aktualnie gmina nie dotuje oraz nie planuje inwestycji związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 
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3.9. Zagrożenie działalnością rolniczą 

Do głównych zagrożeń wynikających z działalności rolniczej zalicza się nieumiejętne 

stosowanie oraz niewłaściwe przechowywanie i usuwanie środków ochrony roślin, 

intensywne nawożenie mineralne, nieodpowiednie zabezpieczenie i zagospodarowanie 

odchodów zwierzęcych, niewłaściwe przechowywanie i transportowanie kiszonek oraz 

odpadów roślinnych (Bujanowicz–Haraś B., 2007). 

Świadomość ekologiczna właścicieli dużych gospodarstw, stosujących wysokie nawożenie 

mineralne i intensywną ochronę plantacji pestycydami jest większa niż rolników 

posiadających małe gospodarstwa i stosujących oszczędne technologie uprawy (Wielogórska 

G., Turska E., Czarnocki S. 2011). 

Babiak jest gminą typowo rolniczą, w przestrzeni gminy dominują użytki rolnicze których 

powierzchnia zajmuje 70,6% gminy. Na podstawie danych z przeprowadzonego w 2010 roku 

Powszechnego Spisu Rolnego wynika że liczba gospodarstw rolnych w gminie Babiak wynosi 

1 145, a ich łączna powierzchnia 8 646 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 

wynosi 7,6 ha przy średniej wojewódzkiej 12 ha oraz średniej dla Polski 7,9 ha (BDL, GUS 

2010). 

W strukturze obszarowych grup użytków rolnych w gminie liczebnie przeważają 

gospodarstwa niewielkie o powierzchni do 5 ha (655 gospodarstw). Ponad połowa z nich to 

gospodarstwa nie przekraczające 1 ha (341 gospodarstw). Gospodarstwa o powierzchni do  

5 ha zajmują łącznie powierzchnię 14,2% gruntów rolnych gminy. Liczba gospodarstw  

o powierzchni od 5 do 10 ha stanowi 239 gospodarstw które zajmują powierzchnię 22,7% 

gruntów rolnych. Grupę gospodarstw o powierzchni pomiędzy 10 a 15 ha stanowią 124 

gospodarstwa które zajmują 18,8% gruntów rolnych gminy. Gospodarstwa rolne  

o powierzchni powyżej 15 ha stanowi 127 gospodarstw które zajmują 44,4% powierzchni 

gruntów rolnych (Powszechni spis rolny 2010 r., GUS 2010).  

W 2010 roku pod zasiewami znalazło się 5 904,2 ha, sady zajmowały 343,3 ha, a łąki  

i pastwiska 1 177,42 ha. Najwięcej gospodarstw 855 uprawiało zboża których powierzchnia 

wyniosła 4 335,5 ha. Wśród zbóż największe powierzchnie zostały obsiane żytem  

i pszenżytem 1 773 ha, mieszankami zbóż jarych 785 ha, a pszenicą jara i ozimą 615,8 ha. 

Produkcją ziemniaków zajmowało się 345 gospodarstw które łącznie zajmowały 

powierzchnię 134 ha (Powszechni spis rolny 2010 r., GUS 2010) – fot. 21, 22. 
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Zużycie nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych w gminie wynosi średnio 124,3 kg. 

Jest to wartość niższa od średniego zużycia nawozów mineralnych w Wielkopolsce 

wynoszącego 150,6 kg/ha, oraz wyższe od średniego zużycia nawozów mineralnych na 1 ha 

użytków rolnych w Polsce 114,6 kg (tabela 7). W 2010 roku spośród  844 gospodarstw 

rolnych stosujących nawozy 820 stosowało nawozy azotowe, 15 fosforowe, 23 potasowe, 

413 wieloskładnikowe, a 109 wapniowe. Zgodnie z założeniami "Zwykłej Dobrej Praktyki 

Rolniczej" zastosowana w okresie roku dawka nawozu nie może zawierać więcej niż 170 kg 

azotu na 1 ha użytków rolnych. Ponad połowę stosowanych w gminie nawozów mineralnych 

stanowią nawozy azotowe 86 kg/ha co jest wartością niższą o 2 kg/ha od średniej 

wojewódzkiej oraz o 20 kg/ha wyższą od średniej krajowej. Zużycie nawozów fosforowych 

wynosi (18,5 kg/ha) przy wartości dla województwa (27,9 kg/ha) oraz dla Polski (22,7 kg/ha). 

Również w stosowaniu nawozów potasowych gmina Babiak charakteryzuje się niższym niż  

w województwie wielkopolskim (34,7 kg/ha) oraz w Polsce (25,6 kg/ha) poziomem użycia 

który wynosi (19,6kg/ha) (Tabela 7). Wapnowanie użytków rolnych w gminie Babiak zostało 

scharakteryzowane na poziomie 16,6 kg/ha przy średniej wojewódzkiej (44.4 kg/ha) oraz 

średniej dla Polski (38,2 kg/ha) (Powszechni spis rolny 2010 r., GUS 2010). 

Tabela 7. 

Zużycie nawozów na 1 ha użytków rolnych w gminie Babiak w 2010 roku 

 

jednostka 
terytorialna 

zużycie w 2010 roku nawozów na 1 ha użytków rolnych 
mineralne azotowe fosforowe potasowe 

[kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
Polska 114,6 100 66,3 57,8 22,7 19,8 25,6 22,4 

Wielkopolska 150,6 100 88,0 58,5 27,9 18,5 34,7 23,0 
Babiak 124,3 100 86,0 69,2 18,6 15,0 19,6 15,8 

Źródło: Powszechny spis rolny 2010 rok, GUS 2010 r. 
 

Według danych z Powszechnego Spisu rolnego 2010 w gminie Babiak było 641 

gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. Łącznie w gminie znajdowało się 

5 833 sztuk bydła, 6 485 sztuk trzody chlewnej, 52 konie, 21 040 sztuk drobiu. 

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko fermy 

hodowlane należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Produkcja zwierzęca jest działalnością, której poziom musi być dostosowany do wymogów 

ochrony środowiska i zgodnie z założeniami "Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej" i "Zwykłej 

Dobrej Praktyki Rolniczej" obsada zwierząt nie powinna przekraczać 2DJP na 1 ha użytków 

rolnych. Na obszarze gminy znajduje się jedna ferma trzody chlewnej. Źródłem zagrożeń dla 

środowiska ze strony ferm są: gnojowica i obornik, emisje lotne głównie metan i amoniak) 

oraz padłe zwierzęta. Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie wynosiło 6 428 sztuk 

dużych. Na obszarze gminy szacunkowa produkcja zwierząt jest niższa od 2DJP i wynosi 

0,7DJP. („Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego”, 

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015 r.) 

W obszarach pełniących funkcję rolniczą gminy zauważalny jest proces rozdrabniania  

i przemieszczania wierzchniej warstwy gleby wskutek oddziaływania wiatru (wywiewanie 

gleby). Zjawisko to występuje zwłaszcza w terenach odsłoniętych i intensywnie 

użytkowanych rolniczo. W obszarach tych konieczne jest wdrożenie zasad przeciwerozyjnych 

jak np. zakładanie  śródpolnych zadrzewień i zakrzewień, melioracje przeciwerozyjne, 

stosowanie zabiegów agrotechnicznych przeciwerozyjnych. 

3.10. Zagrożenie i ryzyko powodziowe 

 
Możliwość wystąpienia powodzi w województwie wielkopolskim dotyczy niewielkich jego 

powierzchni, zaś skala tego zjawiska nie przybiera wymiarów klęski żywiołowej. Gmina 

Babiak także nie jest zagrożona klęskami żywiołowymi, wywołanymi przez powodzie.  

W całym kraju, dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi sporządzone 

zostały mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, przedstawiające granice obszarów 

zagrożenia powodziowego i głębokości zalewu dla trzech prawdopodobieństw wystąpienia 

powodzi (0,2%, 1%, 10%). Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 

powodziowego (MRP) zostały sporządzone na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji 

i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 104). Za opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego, zgodnie z ustawą, odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. 
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W zakresie zagrożenia i ryzyka powodziowego przebadana została m.in. rzeka Noteć. Dla 

tej rzeki mapy zagrożenia powodziowego opracowano w I cyklu planistycznym,  

tj. do 15 kwietnia 2015 r. Rzeka Rgilewka będzie przebadana pod kątem zagrożenia 

powodziowego dopiero w II cyklu planistycznym. W chwili obecnej ocenia się zatem,  

że w gminie Babiak nie występują żadne z ww. obszarów zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Teren gminy może być potencjalnie zagrożony wyłącznie lokalnymi podtopieniami.  

 

3.11. Oddziaływanie inwestycji liniowych na środowisko 

Inwestycje liniowe tworzą bariery ekologiczne uniemożliwiające lub utrudniające 

przemieszczanie się zwierząt. W wyniku istnienia barier ekologicznych towarzyszących 

inwestycjom liniowym następuje izolacja populacji i siedlisk, ograniczenie możliwości 

wykorzystania areałów osobniczych do zdobywania pożywienia, szukania schronienia, 

dostępu do miejsc rozrodu. W przypadku dróg efekt „barierowy” związany jest z natężeniem 

ruchu pojazdów. Drogi o natężeniu ruchu na poziomie 1000 pojazdów na dobę powodują 

utrudnienie w przemieszczaniu się zwierząt. W przypadku dróg o natężeniu ruchu powyżej  

10 000 pojazdów na dobę stają się one nieprzekraczalną barierę dla większości lądowych 

gatunków zwierząt. Głównymi zanieczyszczeniami wprowadzanymi do środowiska na trasach 

komunikacyjnych są: hałas, tlenki węgla, azotu, siarki, ołowiu oraz węglowodory 

(http://www.korytarze.pl). 

Przez obszar gminy nie przebiegają drogi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. 

Obszar gminy przecinają drogi wojewódzkie nr 263, 269, 270. Na podstawie badań pomiaru 

średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) przeprowadzonego w punktach pomiarowych  

w 2010 oraz 2015 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na 

przebiegających prze gminę obu odcinkach drogi wojewódzkiej nr 263; Mostki-Bugaj, Bugaj-

Kłodawa stwierdzono spadek liczby pojazdów silnikowych ogółem na dobę (Tabela 8). 

Natomiast wzrost odnotowano dla drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Szczerkowo-

granica województwa wielkopolskiego oraz dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 270 granica 

województwa wielkopolskiego-Bugaj oraz Bugaj- granica miasta Koło gdzie średnie natężenie 

ruchu pojazdów silnikowych było najwyższe i wyniosło 4 961 pojazdów na dobę (Tabela 8). 

Obszar gminy Babiak przecinają również drogi powiatowe nr 3406P, 3419P, 3426P, 3427P 

oraz drogi gminne. 
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Tabela 8. 

Średni dobowy ruch roczny w punktach pomiarowych w 2010 i 2015 roku 

 

Rok Numer 
drogi Nazwa odcinka SDRR poj. silnik. 

Ogółem poj./dobę 
Motocykle 
poj./dobę 

Sam. osob. 
Mikrobusy 
poj./dobę 

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze) 
poj./dobę 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
poj./dobę 

Ciągniki 
rolnicze  

poj./dobę 
 

bez przycz. 
poj./dobę 

z przycz. 
poj./dobę 

2010 
263 MOSTKI-BUGAJ 

2827 59 2403 198 54 57 31 25 

2015 2742 63 2375 137 44 88 19 16 

2010 
263 BUGAJ- 

KŁODAWA 

1981 61 1525 149 85 101 22 38 

2015 1453 25 1137 102 48 116 13 12 

2010 
269 SZCZERKOWO-

GR. WOJ. 

1365 31 1118 97 35 44 14 26 

2015 1657 20 1363 139 38 61 13 23 

2010 
270 GR. WOJ.-

BUGAJ 

3091 40 2307 318 130 247 34 15 

2015 3282 56 2589 253 115 236 23 10 

2010 
270 BUGAJ-GR.M. 

KOŁO 
4218 55 3598 211 84 186 38 46 

2015 4961 55 4117 357 94 278 30 30 
Źródło: Średni dobowy ruch roczny w punktach pomiarowych w 2010 i 2015 roku, GDDKiA 2015 r. 

Dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa nr 131 relacji Chorzów Batory - Tczew 

przecina gminę z południowego wschodu na północny zachód. Jest to linia kolejowa 

obsługująca głównie transport towarowy oraz osobowy. Na przebiegu linii kolejowej  

w obszarze gminy znajdują się dwie stacje. Stacja Babiak z dwoma połączeniami pasażerskimi 

na dobę oraz aktualnie nieczynna stacja Lipie Góry (http://rozklad-pkp.pl/). Szczególne 

zagrożenie dla środowiska przyrodniczego ze strony linii kolejowej może się wiązać  

z rodzajem przewożonych towarów i wystąpieniem awarii o znamionach katastrofy 

(rozszczelnienie cysterny, wybuch, pożar). Ponadto konstrukcja techniczna linii kolejowej lub 

nasypu drogi decyduje o obecności fizycznych barier dla przemieszczania się zwierząt 

(prowadzenie dróg i linii kolejowych w nasypach i wykopach) (fot 19).  

W północnej części gminy Babiak przebiegają równoleżnikowo rurociągi naftowe DN 800  

i DN 500 "Przyjaźń" relacji Płock - Schwedt (Niemcy). Rurociąg „Przyjaźń” pełni funkcję 

tranzytową i nie jest związane bezpośrednio z gospodarką gminy. Rurociąg chociaż należy do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze poprzez 

możliwość wystąpienia awarii to jego niekorzystny wpływ uzależniony jest od intensywności 

tego zdarzenia. W wyniku awarii dewastacji może ulec roślinność, zainwestowanie terenu, 

oraz ucierpieć zdrowie i życie ludzi. 

Przez obszar gminy Babiak przebiegają linie elektroenergetyczne napowietrzne wysokich 

napięć 220kV relacji Elektrownia Konin - Podolszyce oraz linia 110kV relacji główny punkt 
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zasilania (GPZ) Piotrkowice - Włocławek/Lubień wraz z przyłączeniem do GPZ Babiak (Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Poznań 2010). Gmina 

posiada również sieć dystrybucją o napięciu niższym zaopatrującą w energię elektryczną 

mieszkańców. Do głównych zagrożeń jakie występują w otoczeniu linii 

elektroenergetycznych zalicza się wzrost oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałas  

i zakłócenia radiowotelewizyjne oraz bariera w migracji zwierząt (Koreleski K., Kraków 2005) 

Do inwestycji liniowych, o możliwym istotnym stopniu oddziaływania na środowisko gminy 

Babiak należy zaliczyć również gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Adamów – 

Włocławek oraz DN 700 relacji Gustorzyn – Odolanów wraz z stacją redukcyjno pomiarową 

Nowiny Brdowskie której operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. Oddział w Poznaniu. 

W miejscowościach Babiak, Brdów, Ozorzyn, Polonisz, Grądy Brdowskie, Stefanowo i Bugaj 

znajdują się gazociągi średniego ciśnienia będące własnością Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.  

z o.o. Oddział w Poznaniu. Zarówno gazociągi wysokiego jak i średniego ciśnienia mogą 

zagrażać środowisku w przypadku rozszczelnienia (Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2010 r.). 

3.12. Możliwość wystąpienia innych zjawisk mających wpływ na środowisko 

 

Pola elektromagnetyczne 

W roku 2015 w województwie wielkopolskim kontynuowano badania poziomu pól 

elektromagnetycznych w środowisku, prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te 

realizowane są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 

listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645). Badania realizowane były 

w tych samych punktach pomiarowych, w których pomiary wykonywano w roku 2009 i 2012 

(tj. w miastach powyżej 50 000 mieszkańców, w pozostałych miastach oraz na terenach 

wiejskich – poza gminą Babiak). Podobnie jak w latach ubiegłych w żadnym z punktów 

pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu 

częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). W porównaniu z wynikami badań prowadzonych  

w latach ubiegłych nie notuje się wzrostu poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, 



69 
 

pomimo zwiększającej się na przestrzeni ostatnich lat liczby obiektów stanowiących źródła 

pól elektromagnetycznych. 

 

Ryzyko wystąpienia awarii 

Ochrona środowiska przed awarią oznacza zapobieganie przed zdarzeniami mogącymi 

powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla środowiska. Do ochrony środowiska 

przed awariami zobowiązane są podmioty prowadzące zakłady stwarzające zagrożenie 

wystąpienia awarii, stosujący lub magazynujący substancje niebezpieczne, dokonujący 

przewozu tych substancji oraz organy administracji. Zakłady stwarzające zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii  

i ilości znajdujących się w nich substancji niebezpiecznych określa się jako zakłady  

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), albo jako zakłady o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii (ZDR).  

W granicach gminy Babiak nie występują żadne zakłady, zakwalifikowane do grup 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii ZZR ani o dużym ryzyku wystąpienia 

awarii ZDR. W ostatnich latach na terenie całego powiatu kolskiego  (w tym w gminie Babiak) 

nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej awarii. 

 

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi 

Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wskazuje się zgodnie z Ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2013, poz.1232) i rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów 

masowych ziemi (Dz. U. Nr 121 poz. 840 z dn. 6 lipca 2007 r.). W województwie 

wielkopolskim obszary te ustalono na podstawie rejestrów terenów potencjalnie 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi, jakie prowadzone są przez starostwa powiatowe oraz 

urzędy miast na prawach powiatu.  

Starostwo Powiatowe w Kole nie posiada rejestru terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Starostwo dysponuje 

informacjami z lat 60/70, dotyczącymi występowania osuwisk i terenów predysponowanych. 

Teren powiatu kolskiego, ze względu na ukształtowanie powierzchni, nie należy do terenów 

szczególnie zagrożonych występowaniem zjawisk osuwania się ziemi. 



70 
 

Na zlecenie Ministra Środowiska realizowany jest projekt pod nazwą System Osłony 

Przeciwosuwiskowej (SOPO). System Osłony Przeciwosuwiskowej jest projektem o znaczeniu 

ogólnopaństwowym, który będzie realizowany w trzech etapach. Jego podstawowym celem 

jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich 

osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie 

systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Cały 

projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków 

dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw  

i rozporządzeń. Wyniki projektu mają pomóc w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli  

w ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk 

poprzez zaniechanie budownictwa drogowego i mieszkaniowego w obrębie aktywnych  

i okresowo aktywnych osuwisk. Jest to obecnie jeden z najważniejszych projektów 

geologicznych realizowanych w Ministerstwie Środowiska, którego wyniki będą miały duży 

wpływ na gospodarkę i finanse państwa polskiego z jednej strony, a z drugiej - na aspekty 

społeczno - ekonomiczne. W I i II etapie prac Państwowy Instytut Geologiczny, w ramach 

realizacji projektu SOPO, przedstawił wstępne informacje dotyczące problematyki ruchów 

masowych ziemi. Na terenie województwa wielkopolskiego wskazane zostały 

udokumentowane osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30–40 lat. Przedstawiono także 

zasięgi obszarów o możliwej predyspozycji (wynikającej głównie z budowy geologicznej i 

morfologii) do rozwoju ruchów masowych. Na terenie powiatu kolskiego (w tym w gminie 

Babiak) nie identyfikuje się takich zjawisk ani terenów. 

Marszałek województwa, jako organ administracji geologicznej, posiada w swoich 

zasobach opracowania wykonane w 1970 roku, zawierające mapy topograficzne w skalach 

1:25 000. Rejestr osuwisk dla powiatów, w tym powiatu kolskiego,  pozwolił wskazać teren 

zagrożony osuwaniem się mas ziemnych (powolne spełzywanie terenu) przy wschodniej 

skarpie jeziora Brzeskiego (fot. 15). Skarpa ta została już zabezpieczona roślinnością przed 

ewentualnymi osuwiskami.  
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3.13. Obszary ograniczonego użytkowania i strefy ochronne terenów 

zamkniętych 

Obszary ograniczonego użytkowania wprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). Są one 

tworzone wówczas, gdy pomimo zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych  

i organizacyjnych, nie są zachowane standardy jakości środowiska poza terenami zakładów, 

obiektów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras 

komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji 

radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.  

Na terenie gminy Babiak nie zostały wyznaczone żadne obszary ograniczonego 

użytkowania ani strefy ochronne terenów zamkniętych. 
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4. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 
 

4.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz jego zdolności 

do regeneracji  

Jeziora 

Ocena wód jeziornych z jednej strony opiera się na ocenie stanu czystości wód, z drugiej 

natomiast strony na określeniu podatności jeziora na degradację. Podatność jezior na 

degradację określona została w literaturze przedmiotu poprzez  współczynnik Schindlera 

(Choiński 1995).  

W świetle wytycznych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  

w województwie wielkopolskim występują jednolite części wód jeziornych (JCW), 

zakwalifikowane do trzech typów abiotycznych: 

 2a – jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni (współczynnik 

Schindlera <2), stratyfikowane, 

 3a – jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni (współczynnik 

Schindlera >2), stratyfikowane, 

 3b – jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni (współczynnik 

Schindlera >2), niestratyfikowane. 

Współczynnik Schindlera wyrażony jest stosunkiem powierzchni zlewni całkowitej (wraz  

z powierzchnią jeziora) do objętości jeziora (Choiński 1995). Im współczynnik Schindlera jest 

wyższy, tym wpływ zlewni jest większy. Jeziora o wartości współczynnika Schindlera nie 

wyższej niż 2 (aż do wartości granicznej ≤2) uznaje się za jeziora o małym wpływie zlewni na 

ich degradację.  

Jezioro Brdowskie posiada współczynnik Schindlera > 2 i reprezentuje typ abiotyczny wód 

3 b. Jest to jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, jest 

niestratyfikowane. Jezioro Lubotyń posiada współczynnik Schindlera < 2. Reprezentuje ono  

typ 2a, a zatem jest to jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, 

stratyfikowane. Jezioro Brdowskie ocenić można zatem jako mniej odporne i bardziej 

podatne na degradację, aniżeli jezioro Lubotyń. 

W ocenie WIOŚ w Poznaniu, elementami poprawiającymi odporność jezior na degradację 

są m.in. zadrzewienia wzdłuż brzegów jezior, czy roślinność wynurzona porastającą jeziora. 

Czynnikami wpływającymi na zmniejszenie odporności jezior na degradację (poza warunkami 
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naturalnymi jezior) jest działalność człowieka. Obciążające mogą być m.in.: postępująca 

ekspansja terenów rekreacyjnych wokół jezior (samowolna zabudowa rekreacyjna linii 

brzegowej), spływ nawozów i środków ochrony roślin z pól i gospodarstw rolnych 

położonych w zlewniach bezpośrednich jezior, nieprawidłowe podłączenia i funkcjonowanie 

zbiorników bezodpływowych, organizowanie stanowisk wędkarskich przy brzegach jezior, 

niezorganizowane kąpieliska i pola namiotowe występujące bezpośrednio przy jeziorach, 

wody poprodukcyjne zrzucane z hodowlanych stawów rybnych zlokalizowanych  

w sąsiedztwie jezior (fot. 10, 11, 13). 

Możliwości regeneracyjne jezior zależą od ich indywidualnych cech morfometrycznych, 

hydrograficznych i zlewniowych. Zasadniczo jednak przyjmuje się, że jeziora przepływowe,  

o większych głębokościach (np. jeziora Lubotyń czy Brdowskie) mają zwiększone szanse na 

regenerację, aniżeli jeziora bezodpływowe i płytkie. Dobra i umiarkowana podatność jezior 

na degradację stwarza możliwość poprawy niezadowalającego stanu wód. Muszą być jednak 

wdrażane działania ograniczające podatność jezior na degradację, jak choćby ich 

rekultywacja metodą napowietrzania wód przydennych, czy inne.  

 

Rzeki i ekosystemy zależne od wód  

Uchwalona w roku 2000 Ramowa Dyrektywa Wodna nałożyła na państwa członkowskie 

Wspólnoty Europejskiej (w tym także na Polskę po 1 maja 2004 r.) obowiązek realizacji wielu 

sprzężonych ze sobą ocen ekosystemów wodnych, mających na celu zahamowanie 

postępującego procesu degradacji wód.  

Rzeki są systemem mało odpornym na degradację. Z biegiem czasu zaciera się ich stan 

naturalny, postępują zmiany ilościowe i jakościowe w: 

 elementach biologicznych: fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, 

makrobezkręgowców bentosowych oraz ichtiofauny, 

 elementach hydromorfologicznych,  

 elementach fizykochemicznych (charakteryzujących stan fizyczny, warunki tlenowe  

i zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, stan zakwaszenia, warunki biogenne oraz 

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne), 

 pracach utrzymaniowych i regulacyjnych oraz elementach hydrotechnicznych 

związanych z rzeką,  

 sposobie użytkowania zlewni bezpośrednich i całkowitych. 



74 
 

Spośród wielu czynników degradujących i przekształcających rzeki, zdecydowanie 

najbardziej niekorzystne znaczenie mają oddziaływania antropogeniczne. Pomimo, że wody 

płynące posiadają dynamiczną zdolność do samoczynnego odnawiania się, działania 

człowieka mogą znacząco zmniejszać ich zdolność do samooczyszczania. 

Zdolność rzek do regeneracji zależy od ich indywidualnych cech morfometrycznych, 

hydrograficznych i zlewniowych. Regeneracji sprzyjają działania oczyszczania wód, a także 

przywracanie rzekom i ich dolinom funkcji „korytarzy ekologicznych”, umożliwiających 

swobodną wędrówkę, rozprzestrzenianie się ryb i gatunków dwuśrodowiskowych. 

Przyczyny degradacji ekosystemów zależnych od wód upatrywane są przede wszystkim  

w świadomej działalności człowieka. Najczęstszą przyczyną umniejszenia powierzchni 

mokradłowych są: zmiana ich reżimu hydrologicznego (osuszanie, melioracje), czy celowe 

procesy wydobywcze. Możliwości regeneracji tych ekosystemów zależą przede wszystkim od 

stopnia odwodnienia ekosystemu i zaawansowania procesu murszowienia gleb. Odtwarzanie 

tych ekosystemów trwa bardzo powoli, w wielu sytuacjach procesy degradujące są 

nieodwracalne. 

 

Wody podziemne 

Zmiany jakościowe i ilościowe wód podziemnych zależą przede wszystkim od głębokości 

zalegania wód pierwszego poziomu wodonośnego, od stopnia izolacji poziomów 

wodonośnych od powierzchni terenu (przepuszczalność gleb) oraz od  stopnia sczerpania 

zasobów wód podziemnych oraz wielkości ich rezerw. 

Wody podziemne piętra czwartorzędowego, w tym poziomu gruntowego, są najbardziej 

narażone na przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu (są to np. 

zanieczyszczenia przedostające się z obszarów zurbanizowanych, na skutek złego stanu 

sanitarnego wsi, z chemizacji rolnictwa i leśnictwa, z niewłaściwego stosowania nawozów 

naturalnych, ze zrzutów ścieków, z transportu, z przemysłu, etc.). Tylko lokalnie wody 

poziomu gruntowego posiadają naturalną odporność w postaci nadkładu utworów słabo 

przepuszczalnych.  

Natomiast wody podziemne piętra paleogeńsko – neogeńskiego są zazwyczaj dobrze 

izolowane od powierzchni terenu. Jakość tych wód jest jednak zróżnicowana – 

charakteryzuje ją często podwyższona barwa, podwyższona zawartość żelaza, manganu i 

chlorków. Wody te są często zdyskwalifikowane jako rezerwuar wody pitnej. Stąd główny 
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ciężar zaopatrzenia w wodę oraz dbałość o te zasoby, spoczywa na wodach piętra 

czwartorzędowego. Z uwagi na naturalną odporność struktur wodonośnych na 

zanieczyszczenia wód podziemnych, na terenie gminy Babiak nie stwierdzono dotychczas 

degradacji całych struktur wodonośnych w stopniu, który należałoby uznać za degradację 

ekologiczną. Zanieczyszczenia obserwowane są raczej lokalnie – w istniejących punktach 

monitoringu pomiarowo – kontrolnego dla jakości wód podziemnych.  

Wody podziemne piętra kredowego stanowią główny poziom wodonośny na terenie 

gminy Babiak, ale nie są one eksploatowane.  

Do rejonów o największych przeobrażeniach wód podziemnych w zakresie zmian 

hydrodynamicznych w skali regionalnej można zaliczyć obszary górnictwa węglowego oraz 

obszary nadmiernej eksploatacji ujęć wód podziemnych. Występowanie tego typu 

odwodnień terenu zaobserwowano także w gminie Babiak. Na terenie gmin sąsiednich 

Topólka, Wierzbinek, Izbica Kujawska występuje nieeksploatowane złoże węgla brunatnego 

Mąkoszyn Grochowiska nr WB 748 – niewielka część złóż – dwóch pól znajduje się także w 

północnej części gminy Babiak. Potencjalne oddziaływanie odwodnienia terenu związanego z 

możliwym przyszłym wydobyciem węgla brunatnego z tych złóż może obejmować całą 

północną część gminy do linii od północnego brzegu jeziora Lubotyń do północnej części 

jeziora Brdowskiego (projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Babiak”, 2016). W przypadku planowania wydobycia węgla 

brunatnego ze złóż Mąkoszyn Grochowiska niezbędne będzie podjęcie działań 

minimalizujących wpływ w szczególności na wody powierzchniowe. W przypadku znaczącego 

oddziaływania na środowisko powodowanego przez wydobycie, dla terenu gminy Babiak 

niezbędne będzie sporządzenie planu miejscowego obejmującego teren górniczy obejmujący 

teren gminy Babiak.  

Ochrona wód podziemnych przed degradacją jakościową i ilościową oraz tworzenie 

warunków do racjonalnego nimi gospodarowania, to jeden z ważniejszych celów 

środowiskowych każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W Polsce osiągnięcie 

tego celu realizowane jest m.in. poprzez koncepcję ochrony Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych oraz wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.  
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Gleby  

Naturalna odporność środowiska zależy m.in. od: składu mechanicznego gleby oraz 

rodzaju skały macierzystej, żyzności siedliska, pokrycia roślinnością, ukształtowania terenu 

oraz stopnia ustabilizowania gruntu, klimatu, a zwłaszcza częstotliwości występowania 

nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, stosunków wodnych oraz zdolności retencyjnej 

gleby. 

Na terenie gminy Babiak dużą powierzchnię zajmują użytki rolne (70,6%). Analizowany 

obszar gminy można zaliczyć do krajobrazu antropogenicznego użytkowanego  

i ukształtowanego przez człowieka. Aktualny stan jest utrzymywany przez celowe zabiegi 

agrotechniczne. 

W składzie gruntów ornych gminy największą powierzchnię reprezentuje kompleks 

glebowo-rolniczy 5 - żytni dobry. Kompleks ten tworzą najczęściej gleby płowe, rzadziej 

brunatne wyługowane wykształcone z piasków gliniastych lekkich na glinach. Większość  

z nich jest okresowo za sucha, wykazuje niedobory składników pokarmowych oraz 

stosunkowo dużą przepuszczalność ("Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000", 

arkusz N-34-122-C Sompolno, N-34-134-A Koło). Znaczną powierzchnie gruntów ornych 

gminy budują kompleksy 6 i 7 tj. żytni słaby oraz żytni bardzo słaby. Kompleksy te są mniej 

przydatne do produkcji rolnej, wykazują zakwaszenie, znaczną przepuszczalność i niski 

stopień kultury, natomiast wskazane są do rozwoju funkcji pozarolniczych.  

Środowisko glebowe jest mało odporne na niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych  

i środków ochrony roślin. Pomimo dużego rolniczego wykorzystania gleb na terenie gminy 

Babiak aktualnie nie zachodzi niebezpieczeństwo zbyt wysokiego ich przenawożenia. Zużycie 

nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych w gminie jest na niższym poziomie niż 

średnia wojewódzka (150,6 kg) i wynosi 124,3 kg (Powszechni spis rolny 2010 r., GUS 2010 

r.).  

Ocena zasobności gleb w niezbędne dla roślin składniki pokarmowe jest szczególnie 

ważna dla praktyki rolniczej. Podstawowym czynnikiem decydującym o efektywności 

działania nawozów mineralnych jest odczyn gleby. Odczyn gleb zależy od wielu czynników, 

takich jak: rodzaj skały macierzystej, składu granulometrycznego, warunków przyrodniczych  

i zabiegów agrotechnicznych. Odczyn gleb ma bezpośredni wpływ na wzrost, rozwój  

i plonowanie roślin. Optymalny zakres odczynu dla większości roślin mieści się w przedziale 

pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin wrażliwych na zakwaszenie w zakresie pH 6,5 do 7,0. Gleby 
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kwaśne i bardzo kwaśne stanowią ponad połowę gruntów ornych gminy Babiak. Porównując 

badania przeprowadzone w latach 1999 - 2000 oraz 2007 - 2011, można wskazać że odsetek 

gleb bardzo kwaśnych wzrósł w badanym okresie z 29% do poziomu 37%, gleb kwaśnych  

z 22% do 27%, a gleb lekko kwaśnych spadł z 23% do 21% (WIOŚ, Stacja Chemiczno-Rolnicza 

oddział w Poznaniu, Poznań 2001, 2013). 

Gleby o wymaganiach koniecznych i potrzebnych wapnowania stanowią większość 

gruntów ornych gminy. Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione pobieranie przez roślinę 

składników pokarmowych. W wyniku zakwaszenia gleb uaktywniają się toksyczne związki 

glinu, manganu, żelaza oraz wzrasta dostępność i pobieranie metali ciężkich głównie ołowiu  

i kadmu. Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin uprawnych i pogorszenia jakości 

uzyskanych produktów. Gleby zlokalizowane w otoczeniu ciągów komunikacyjnych 

dodatkowo narażone są na zanieczyszczenia związkami emitowanymi przez środki 

transportu. 

Gleby w obrębie zboczy niezadarnionych, nie pokrytych trwała roślinnością drzewiastą 

zagrożone są wystąpieniem wzmożonych procesów erozji. Teren zagrożony osuwaniem się 

mas ziemnych (powolne spełzywanie terenu) został wskazany na podstawie rejestru osuwisk 

dla powiatu kolskiego przy wschodniej skarpie jeziora Brzeskiego. Należy również zwrócić 

uwagę na przeobrażenia powierzchni ziemi obserwowane w miejscu wydobywania złóż 

piasku w miejscowości Łaziska (fot 3). 

Degradacja antropogeniczna gleb wynika z wprowadzania zabudowy, rozbudowy szlaków 

komunikacyjnych, przenikania zanieczyszczeń chemicznych oraz wprowadzania związków 

biogennych. Największe skupienie gleb przekształconych antropogenicznie występuje na 

terenie wsi Babiak. Są to gleby przekształcone należące do urbanosoli i industriosoli 

(komentarz do „Mapy sozologicznej w skali 1:50 000”, Arkusz N-34-122-C Sompolno, arkusz 

N-34-134-A Koło). 

Ochrona gleb na terenie gminy Babiak polega na ochronie terenów o wysokiej 

przydatności rolniczej przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze. W ochronie tej 

wykorzystywane są instrumenty administracyjne. Ochrona gleb przed zanieczyszczeniem 

powinna być w dalszym ciągu realizowana poprzez ograniczenie lokalizacji na terenie gminy 

obiektów przemysłowych oraz usługowych stwarzających zagrożenie lub degradację gleb (na 

podstawie informacji Urzędu Gminy Babiak). 
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Lasy 

Zdolność środowiska do regeneracji i stopień podatności na degradację definiują takie 

czynniki jak zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe roślin, występowanie źródeł niekorzystnych 

oddziaływań, sposób użytkowania terenu. Największą odpornością na degradację i zdolność 

do regeneracji cechują się zbiorowiska roślinne o zróżnicowanym składzie wiekowym  

i gatunkowym. W podziale na typy siedliskowe lasu największe powierzchnie zajmuje las 

mieszany świeży 45,6% oraz bór mieszany świeży 33,6% (ryc. 4). Lesistość na analizowanym 

terenie jest niższa od średniej wojewódzkiej i wynosi 19,9%. Podstawowym gatunkiem 

lasotwórczym jest sosna.  

Nie bez znaczenia dla zbiorowisk leśnych są odległość od źródeł niekorzystnych 

oddziaływań, intensywność czynników zewnętrznych oraz charakter użytkowania terenu. 

Tereny sąsiadujące z kompleksami leśnymi to głównie pola uprawne. Zwarty lasy  

w południowo - wschodniej części stanowią bory sosnowe, które zajmują obszar 2 tys. ha. 

Poza wskazanym obszarem leśnym w gminie występuje również 6 mniejszych obszarów 

reprezentowanych przez las mieszany. Gatunki towarzyszące sośnie to dęby, graby, lipy, 

klony, wiązy i inne drzewa liściaste. 

Ekosystemy leśne mogą zostać dotknięte różnymi formami degradacji Chociaż na terenie 

gminy Babiak nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń powietrza (instalacji 

technologicznych), a także brak jest zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla 

środowiska tereny leśne obszaru gminy narażone są na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń 

powietrza (WIOŚ, Konin 2015).  

Wzrost zagrożenia dla siedlisk leśnych wynika z oddziaływań związanych  

z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego – oddziaływanie gazów i pyłów 

emitowanych sezonowo z palenisk domowych oraz motoryzacji. Niektóre składniki tych 

zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły nawet w niewielkich stężeniach zaliczane 

są do najbardziej niszczących środowisko leśne.  

Lasy w obrębie gminy należą do powierzchni o średnio uszkodzonym drzewostanie  

w którym defoliacja osiąga 26-60%. Są to głównie uszkodzenia aparatu asymilacyjnego 

wywołane czynnikami biotycznymi: gradacją szkodników oraz grzybów (komentarz do „Mapy 

sozologicznej w skali 1:50 000” Arkusz N-34-122-C Sompolno, arkusz N-34-134-A Koło).  

Innym rodzajem zagrożenia jest niebezpieczeństwo wzniecenia pożarów lub nielegalnej 

wycinki drzew w wyniku presji ludności zamieszkującej w sąsiedztwie lasów. Obszar gminy 
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posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, stąd obserwuje się przeznaczenie 

terenów wokół jezior i w sąsiedztwie lasów pod zabudowę letniskową oraz zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

Pomimo antropogenizacji środowiska na obszarze gminy występują naturalne zbiorowiska 

cechujące się stabilnością. Najbardziej charakterystycznym z nich jest kompleks lasu 

liściastego w północno zachodniej części gminy, który z racji występowania w drzewostanie 

jarzębu brekinii tworzy rezerwat leśny – Kawęczyńskie Brzęki.  

Lasy na terenie gminy Babiak stanowią duży potencjał rozwojowy dla turystki. Jakość 

środowiska leśnego w gminie jest zadowalająca ale podlega niekorzystnym oddziaływaniom. 

Obszar gminy posiada obecnie odpowiednią odporność i potencjalną możliwość 

samoregulacji systemu. Jednak zachowanie tych możliwości uzależnione jest od przyszłego 

sposobu gospodarowania. W obrębie terenów o wzrastającym stopniu urbanizacji należy 

dążyć do utrzymania obecnego stanu powierzchniowego istniejącej zieleni i lasów. 

4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w 

tym różnorodności biologicznej 

Zasoby przyrodnicze to elementy przyrody mające znaczenie dla gospodarki i człowieka. 

Zasoby dzielimy na niewyczerpalne i wyczerpalne, a te natomiast na odnawialne  

i nieodnawialne. 

W toku rozwoju przestrzennego rolnictwa na obszarze gminy nastąpiły zmiany szaty 

roślinnej, z których najbardziej istotna była częściowa eliminacji zbiorowisk leśnych  

i zastąpienie ich przez zbiorowiska wtórne.  

Przeważającą formą zagospodarowania terenu gminy jest rolnictwo i leśnictwo które 

łącznie stanowią ponad 90% powierzchni gminy (GUS BDL 2014). Obszar gminy pokrywają  

w większości sztuczne zbiorowiska upraw polowych i sadów (fot. 2, 4, 5, 6) wraz  

z towarzyszącą im roślinnością segetalną zasiedlającą obszary przekształcone przez 

człowieka.  

Ochronę najcenniejszych gleb oraz lasów przed zmianą zagospodarowania zapewniają 

przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych w gminie ze średnią powierzchnią gospodarstwa (7,6 ha) niższą od średniej 

wojewódzkiej i krajowej sprzyja ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej (BDL, GUS 

2010 r.). 



80 
 

Zbiorowiska roślinności ruderalnej towarzyszą zabudowie, szlakom komunikacyjnym, 

urządzeniom infrastruktury oraz nieużytkom. Pozostałe półnaturalne zbiorowiska stanowią 

łąki, zieleń przydomowa (ogródki warzywne) oraz roślinność ozdobna. 

Ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazu na analizowanym terenie 

zapewniają formy ochrony przyrody powołane na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody. Są to Leśny rezerwat przyrody Kawęczyńskie Brzęki, Goplańsko–Kujawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu oraz pomniki przyrody. Dla leśnego rezerwatu przyrody 

Kawęczyńskie Brzęki zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 29 lipca 2015 r. został ustanowiony plan ochrony przyrody. W zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej i zachowania stanowisk jarzębu brekinii uchwalony plan 

przewiduje prowadzenie monitoringu, poprawę warunków wzrostu młodych osobników 

brekinii oraz ochronę czynną polegającą na usuwaniu gatunków obcych: dębu czerwonego, 

klonu jesionolistnego oraz robinii akacjowej. 

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Państwa Członkowskie zobligowane są 

do utworzenia rejestru wszystkich obszarów wymagających szczególnej ochrony, w celu 

zachowania dobrego stanu znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

dla utrzymania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. Należy również 

dokonywać przeglądu oraz uaktualniania tego rejestru. W Polsce, zgodnie z transpozycją 

zapisów ww. Dyrektywy do ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. rejestr obszarów 

chronionych został utworzony w 2003 r., a jego uaktualnienie miało miejsce w roku 

2007. Rejestr wykazów obszarów chronionych, sporządzany dla każdego obszaru dorzecza, 

obejmuje następujące wykazy: 

  obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

 obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym; 

 Jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; 

 obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych; 

 obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych; 
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 obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 

o ochronie przyrody, dla których   utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie. 

W gminie Babiak występuje większość z elementów ww. wykazu, za wyjątkiem obszarów 

przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym,  

czy  obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych. 

Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze gminy odbywa się z poszanowaniem zasad 

obowiązujących w obrębie obszarów chronionych. Stosunkowo niewielki stopień 

zurbanizowania pozwala utrzymać komponenty przyrodnicze w dobrym stanie. Najbardziej 

znaczącą przeszkodą są ciągi komunikacyjne, które stanowią bariery migracji dla zwierząt.  

Tereny o dużym potencjale ekologicznym, do których należy zaliczyć grunty pod wodami 

płynącymi i stojącymi, pod trwałymi łąkami, trwałymi pastwiskami, grunty pod stawami oraz 

rowami, nieużytki, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, użytki ekologiczne stanowią 

łącznie 4 673 ha, co przekłada się na obszar 35% powierzchni gminy (BDL, GUS 2014). System 

cieków, jezior, rowów melioracyjnych, stawy, okresowo podmokłe tereny łąk oraz nieużytki 

pełnią ważną funkcję ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej. Główne 

powiązania przyrodnicze analizowanego obszaru z jego otoczeniem, dzięki którym następuje 

jego zasilanie biologiczne, występują w dolinach rzecznych wraz z ich dopływami oraz 

poprzez kompleksy leśne.  

Wśród nieodnawialnych zasobów przyrodniczych występujących w obrębie gminy Babiak 

należy wskazać występowanie w granicach administracyjnych złóż kopalin  

(3 udokumentowanych złóż węgla brunatnego oraz 2 złóż kruszywa naturalnego - piasku). 

Żadne z tych kopalin nie są aktualnie eksploatowane, a ich przyszłe wykorzystanie  

w znaczący sposób może zmienić warunki pozostałych elementów cennych przyrodniczo  

w gminie. 
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4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz 

możliwości ich kształtowania 

W roku 2004 Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową której głównym 

celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu – jego ochrona, zarządzanie  

i planowanie. Każda ze stron Konwencji powinna podejmować działania na 

rzecz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego 

i urbanistycznego, jak również z innymi dziedzinami, które bezpośrednio lub pośrednio 

związane są z krajobrazem. W świetle tego dokumentu krajobraz to Obszar postrzegany 

przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych 

i/lub ludzkich. 

 Walory krajobrazowe, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 422), są to wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-

widokowe obszaru (fot. 9) oraz związane z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody,  

a także elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. 

Zagadnienia związane z krajobrazem zawarte są aktualnie m.in. w aktach prawnych 

dotyczących środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ostatnie zmiany przepisów prawa 

regulujące kwestię ochrony krajobrazu wprowadziła ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o 

zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1688), zwana ustawą krajobrazową. 

Stan zachowania walorów krajobrazowych na terenie gminy Babiak jest dość mocno 

zróżnicowany. Obszary objęte formami ochrony przyrody, jak Goplańsko-Kujawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, czy Leśny Rezerwat Kawęczyńskie Brzęki, charakteryzują się 

dobrym stanem zachowania najcenniejszych elementów krajobrazu. O walorach 

krajobrazowych Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu decyduje przede 

wszystkim urozmaicona rzeźba terenu, z licznymi jeziorami i dolinami rzecznymi oraz  

z niewielkimi lasami (grądy ubogie i żyzne, łęgi wiązowo-jesionowe oraz dąbrowy). Z kolei 

leśny rezerwat florystyczny „Kawęczyńskie Brzęki” został utworzony dla ochrony fragmentu 

lasu liściastego ze stanowiskiem jarzębu brekinii, najdalej wysuniętym na wschód na Nizinie 

Wielkopolsko – Kujawskiej.  

Zagrożeniem dla stanu zachowania walorów krajobrazowych są przede wszystkim procesy 

inwestycyjne. Presja urbanizacji na tereny wokół miejscowości oraz tereny atrakcyjne 

przyrodniczo, również te prawnie chronione, przyczynia się często do degradacji walorów 
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krajobrazowych. Zmiany w krajobrazie następują na terenach wiejskich, głównie poprzez 

wprowadzanie nowej architektury o charakterze miejskim. Istotna jest zatem ochrona eks-

pozycji panoram miejscowości poprzez wytyczanie i zachowywanie osi widokowych  

i widoków sylwet miejscowości. Wizualnym zagrożeniem dla krajobrazu mogą być również 

linie energetyczne oraz występujące w gminie Babiak elektrownie wiatrowe (fot. 14).  

 

W skali regionalnej oraz lokalnej dopiero audyt krajobrazowy będzie wyznaczał i oceniał 

krajobrazy priorytetowe, podkreślał presje i zagrożenia dla tych krajobrazów, co pozwoli na 

zaplanowanie skutecznej ich ochrony. Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do 

sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego. W świetle uchwały 

Nr 1575/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2016 r., jako jednostkę 

odpowiedzialną za wykonanie tego projektu, wyznaczono Wielkopolskie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Poznaniu.  

 

4.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i 

zagospodarowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami 

przyrodniczymi 

Sposób użytkowania terenu w gminie Babiaki i stopień jego ingerencji w środowisko 

przyrodnicze wynika w dużej mierze z historycznego rozwoju osadnictwa. Początkowe 

rolnicze zagospodarowanie obszaru było w przeważającej mierze zgodne z cechami  

i uwarunkowaniami przyrodniczymi. Obszar gminy zlokalizowany jest w rejonie o dużych 

tradycjach warzywniczo-sadowniczych, co odzwierciedla znaczący udział sadów w strukturze 

gruntów gminy. Wśród upraw trwałych dominują sady jabłoni, gruszy, śliw, wiśni oraz 

plantacje porzeczki (fot 4, 5, 6). Wraz z rozwojem społeczno gospodarczym i wzrostem liczby 

ludności na terenie gminy nastąpił wzrost ekspansji osadnictwa, a charakter zabudowy uległ 

zmianie, z rolniczego na rolniczo-osadniczy.  

W wyniku rozwoju osadnictwa głównie największych jednostek osadniczych (Babiak, 

Brdów, Polonisz, Bogusławice) nastąpił wzrost powierzchni terenów zainwestowanych 

kosztem powierzchni obszarów rolniczych co doprowadziło do stopniowego ograniczania 
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rolniczych funkcji tych terenów oraz zmiany składu gatunkowego roślinności. Porównując 

dane obszarowe z Powszechnych Spisów Rolnych przeprowadzonych w latach 1996 – 2010 

można wskazać 30% spadek powierzchni gruntów rolnych ogółem, w tym 15% spadek 

użytków rolnych ogółem. Biorąc pod uwagę obszar łąk i pastwisk analizując te same lata 

należy wskazać 12% wzrost powierzchni łąk na obszarze gminy Babiak oraz zmniejszenie 

powierzchni pastwisk o 64%. (GUS, PSR 1996, PSR 2010). 

Zbiorowiska naturalne, zwłaszcza leśne, zostały w znacznej mierze zastąpione 

zbiorowiskami wtórnymi. Z drugiej strony, zaniechanie rolniczego wykorzystania części 

terenów, należy ocenić jako zgodne z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi, ze 

względu na występowanie na terenie gminy średnich i słabych gleb klas IV-VI - predyspozycje 

niektórych obszarów nadawały się do pełnienia funkcji niezwiązanych z rolnictwem.  

Zgodne z uwarunkowaniami naturalnymi gminy Babiak walory przyrodniczo - 

krajobrazowe coraz częściej wykorzystywane są w celach turystycznych, rekreacyjnych  

i sportowych (fot 25, 26).  

Pozytywnym aspektem użytkowania terenu w gminie są działania zmierzające do ochrony 

najcenniejszych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Dotyczy to przede 

wszystkim form ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, dla których obowiązują 

określone w przepisach odrębnych działania zmierzające do ich ochrony i pielęgnacji.  

Można stwierdzić, że podejmowane działania chroniące walory przyrodnicze są zgodne  

z cechami i uwarunkowaniami naturalnymi. W najbliższych latach sporym wyzwaniem może 

okazać się potrzeba działań mających na celu ochronę przyrody w miejscach ekspansji 

zabudowy letniskowej ingerującej na tereny cenne przyrodniczo, oraz różnego rodzaju 

sztuczne bariery np. drogi, które wraz z natężeniem użytkowania utrudniają migrację 

gatunków. 
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4.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących  

w środowisku 

Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku została 

przeprowadzona na podstawie analizy wybranych wskaźników obrazujących zasoby i walory 

środowiska, jego jakość oraz presję antropogeniczną na środowisko. Na podstawie informacji 

zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych GUS, przeanalizowano wybrane tendencje zmian 

dotyczące stanu środowiska przyrodniczego, zaobserwowane w latach 2009 - 2014 (tabela 9 

i tabela 10). Generalnie ocenia się, że w gminie nie nastąpiły szczególnie duże zmiany, 

wysokość większości badanych wskaźników pozostała na zbliżonym poziomie.  

Do pozytywnych zmian zachodzących w środowisku gminy Babiak należą m.in.: 

 wzrost nieczystości ciekłych oczyszczanych w oczyszczalniach przydomowych, 

 wzrost liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, 

 wzrost wielkości oczyszczanych ścieków komunalnych mierzony Równoważną Liczbą 

Mieszkańców (RLM), 

 rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów, 

 wzrost liczby zebranych odpadów komunalnych. 

 wzrost liczby budynków mieszkalnych objętych zbieraniem odpadów z gospodarstw 

domowych, 

 wzrost powierzchni zalesianych oraz powierzchni łąk. 

Do negatywnych zmian zachodzących w środowisku gminy Babiak należą m.in.: 

 wzrost zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, 

 wzrost zużycia wody na 1 mieszkańca, 

 wzrost eksploatacji sieci wodociągowej, 

 wzrost ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich, skutkujący wzrostem uciążliwości 

hałasu komunikacyjnego, 

 zmniejszanie się obszarów o korzystnych warunkach akustycznych, 

 wzrost wytworzonych ilości odpadów, 

 wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania, 

odprowadzonych do wód lub do ziemi w ciągu roku,  

 spadek powierzchni gruntów leśnych, powierzchni lasów i spadek lesistości gminy. 
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Tabela 9. 

Ochrona środowiska w gminie Babiak 

 OCHRONA ŚRODOWISKA   Jedn. 
miary 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    Oczyszczalnie komunalne            

       biologiczne   szt. 1 1 1 1 1 1 

    Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu          

       biologiczne   m3/dobę 216 600 600 600 600 600 

    Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM          

       ogółem   osoba 1550 5000 5000 5000 5000 5000 

    Ścieki oczyszczane w ciągu roku          

       odprowadzone ogółem   dam3 51,4 59,0 65,0 68,0 70,0 72,0 

      oczyszczane razem   dam3 51 59 65 68 70 72 

      oczyszczane biologicznie   dam3 51 59 65 68 70 72 

      oczyszczane biologicznie i z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem 

  % 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji          

       ogółem   osoba 2608 3120 3300 3300 3300 3300 

    Ludność korzystająca z oczyszczalni          

       ogółem   osoba 2608 3120 3300 3300 3300 3300 

      biologiczne   osoba 2608 3120 3300 3300 3300 3300 

 ODPADY KOMUNALNE          

    Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku          

       ogółem   t 661,2 591,9 540,3 541,1 709,8 656,2 

      ogółem na 1 mieszkańca   kg 83,5 73,4 67,1 67,1 87,9 81,8 

      z gospodarstw domowych   t 520,7 520,8 466,3 460,4 607,7 577,8 

      odpady z gospodarstw domowych przypadające na 
1 mieszkańca 

  kg 65,8 64,6 57,9 57,1 75,2 72,0 

      budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z 
gospodarstw domowych 

  szt. 789 930 972 928 - - 

      jednostki odbierające odpady w badanym roku wg 
obszaru działalności 

  szt. 3 3 3 3 2 3 

 NIECZYSTOŚCI CIEKŁE          

    Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych          

       zbiorniki bezodpływowe   szt. 622 652 652 908 905 905 

      oczyszczalnie przydomowe   szt. 7 7 7 7 7 20 

      stacje zlewne   szt. 1 1 1 1 1 1 

 OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ          

    Obszary prawnie chronione          



87 
 

       rezerwaty przyrody   ha 49,86* 

      obszary chronionego krajobrazu razem   ha 66000,00* 
 

    Pomniki przyrody          

 
      ogółem 

  
szt. 

14** 
Pojedyncze drzewa oraz skupiska 

drzew 

 TERENY ZIELENI          

    Tereny zieleni          

       zieleńce, obiekty          

      ogółem (w miastach i na wsi)   szt. 7 7 7 7 7 7 

      zieleńce, powierzchnia          

      ogółem (w miastach i na wsi)   ha 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

      zieleń uliczna, powierzchnia          

      ogółem (w miastach i na wsi)   ha 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

      tereny zieleni osiedlowej, powierzchnia          

      ogółem (w miastach i na wsi)   ha 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

      parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej, 
powierzchnia 

         

      ogółem (w miastach i na wsi)   ha 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

      cmentarze, obiekty          

      ogółem (w miastach i na wsi)   szt. 4 4 4 4 4 4 

      cmentarze, powierzchnia          

      ogółem (w miastach i na wsi)   ha 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW          

    Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i 
ludności w ciągu roku 

         

       ogółem   dam3 220,4 247,8 260,1 263,4 275,0 302,0 

      ogółem w hm3   hm3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

      eksploatacja sieci wodociągowej   dam3 220,4 247,8 260,1 263,4 275,0 302,0 

      eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa 
domowe 

  dam3 208,3 234,6 245,9 248,3 257,9 284,0 

      zużycie wody na 1 mieszkańca   m3 27,8 30,8 32,3 32,6 34,0 37,6 

    Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków          

       oczyszczalnie          

      ogółem   szt. 1 1 1 1 1 1 

      przepustowość          

      ogółem   m3/dobę 216 600 600 600 600 600 

      ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich 
i wiejskich 

         

      ogółem   osoba 2608 3120 3300 3300 3300 3300 
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    Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM          

       ogółem   osoba 1550 5000 5000 5000 5000 5000 

    Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 
oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu 
roku 

         

       ogółem   dam3 51,4 59,0 65,0 68,0 70,0 72,0 

      ogółem na 1 mieszkańca   m3 6,5 7,3 8,1 8,4 8,7 9,0 

      ogółem na 1 km2 powierzchni   dam3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

      oczyszczane razem   dam3 51 59 65 68 70 72 

      oczyszczane biologicznie   dam3 51 59 65 68 70 72 

      nieoczyszczane razem   dam3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną   dam3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      oczyszczane biologicznie, chemicznie i z 
podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków 
wymagających oczyszczania 

  
% 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2016. 
**Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak, 2016”. 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/ 

Tabela 10. 

Leśnictwo w gminie Babiak. 

    Jedn. 
miary 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    Powierzchnia gruntów leśnych          

       ogółem   ha 2719,0 2708,0 2704,7 2704,7 2705,6 2705,9 

      lesistość w %   % 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

      grunty leśne publiczne ogółem   ha 2327,4 2316,4 2313,1 2313,1 2314,1 2314,4 

      grunty leśne publiczne Skarbu Państwa   ha 2327,4 2316,4 2313,1 2313,1 2314,1 2314,4 

      grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w 
zarządzie Lasów Państwowych 

  ha 2313,4 2313,4 2313,1 2313,1 2313,8 2313,8 

      grunty leśne prywatne   ha 391,6 391,6 391,6 391,6 391,5 391,5 

    Powierzchnia lasów          

       lasy ogółem   ha 2659,1 2647,9 2644,6 2644,6 2648,2 2648,6 

      lasy publiczne ogółem   ha - 2256,3 2253,0 2253,0 2256,7 2257,1 

      lasy publiczne Skarbu Państwa   ha - 2256,3 2253,0 2253,0 2256,7 2257,1 

      lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych 

  ha - 2253,3 2253,0 2253,0 2256,4 2256,5 

      lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie 
Własności Rolnej SP 

  ha - 3,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

      lasy prywatne ogółem   ha - - 391,6 391,6 391,5 391,5 

    Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i 
przeznaczonych do zalesienia 
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       zalesienia ogółem   ha 1,6 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 

      zalesienia lasy prywatne ogółem   ha 1,6 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 

      zalesienia w % powierzchni ogółem   % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 LASY PRYWATNE I GMINNE          

    Powierzchnia gruntów leśnych          

       ogółem   ha 391,6 391,6 391,6 391,6 391,5 391,5 

      lasy ogółem   ha 391,6 391,6 391,6 391,6 391,5 391,5 

      grunty leśne prywatne ogółem   ha 391,6 391,6 391,6 391,6 391,5 391,5 

    Odnowienia i zalesienia          

       ogółem          

      ogółem   ha 2,3 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 

      lasy prywatne   ha 2,3 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 

      zalesienia          

      ogółem   ha 1,6 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 

      lasy prywatne   ha 1,6 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/ 

4.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich 

ograniczenia 

Na obszarze gminy Babiak występują następujące tereny, zjawiska, czy obiekty lub 

urządzenia, które mogą stwarzać lokalne zagrożenia dla środowiska. Są to m.in.: 

 stacja redukcyjno - pomiarowa Nowiny Brdowskie,  

 drogi kołowe rangi wojewódzkiej nr 263, 269, 270, 

 linia kolejowa nr 131 relacji Chorzów Batory – Tczew, 

 napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokich napięć 220 kV relacji: Elektrownia 

Konin – Podolszyce, 

 linia 110 kV relacji: główny punkt zasilania (GPZ) Piotrkowice - Włocławek/Lubień 

wraz z przyłączeniem do GPZ Babiak, 

 dalekosiężny rurociąg naftowy „Przyjaźń” relacji: Płock - Schwedt (Niemcy), 

 gazociąg relacji: węzeł Odolanów - Izbica Kujawska, wraz ze stacją redukcyjno - 

pomiarową Nowiny Brdowskie, 

 teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, zlokalizowany przy wschodniej 

skarpie jeziora Brzeskiego, 

 obszary potencjalnie zagrożone podtopieniami w dolinach rzek. 
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Zagrożenia środowiska, które mają wpływ na jego stan, podzielić można na naturalne  

i antropogeniczne. W przypadku zagrożeń naturalnych (tj. podtopienia, osuwiska, pożary czy 

inne) możliwości ich ograniczenia są stosunkowo małe, z uwagi na rozmiar zdarzeń i ich 

żywiołowość. Jednak właściwe zagospodarowanie przestrzeni, retencjonowanie wody, 

stabilizacja stoków, monitoring środowiska i obserwacje meteorologiczne, mogą pomóc 

minimalizować rozmiar potencjalnych strat. W tym aspekcie szczególne znaczenie ma 

wczesne rozpoznanie zagrożeń oraz identyfikacja i ocena ich skutków.  

W przypadku zagrożeń antropogenicznych istnieje większa możliwość przeciwdziałania 

im. Służyć temu może specjalistyczny sprzęt, a także właściwe metody i narzędzia  

do prognozowania i analizy zagrożeń, w tym system ocen oddziaływania na środowisko.  

Dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko przeprowadza 

się ich ocenę, która obejmuje w szczególności sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 
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5. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU 
 

Zmiany w naturalnym środowisku przyrodniczym gminy spowodowane są różnymi 

formami działalności człowieka w środowisku. Gmina Babiak jest przede wszystkim gminą 

rolniczą, nie obserwuje się tu więc tu szczególnie szkodliwego oddziaływania przemysłu, 

który należy do czynników mogących w znacznym stopniu wpłynąć na zachwianie równowagi 

środowiska. Oddziaływania na rzeźbę terenu, wody, powietrze, szatę roślinną i świat 

zwierząt są przede wszystkim skutkiem oddziaływań antropogenicznych.  

Dotychczasowe zmiany środowiska wynikają przede wszystkim z odstąpienia od 

użytkowania rolniczego obszaru, a także z zainwestowania mieszkaniowego, usługowego 

oraz infrastrukturalnego obszaru i jego otoczenia.  

Dużym zagrożeniem w gminie jest deficyt miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W Gminie Babiak obowiązuje 12 miejscowych panów zagospodarowania 

przestrzennego które stanowią 3% jej powierzchni. W związku z tym zabudowa jest 

wprowadzana decyzjami o warunkach zabudowy. W latach 2009-2014 wydano 423 decyzje  

o warunkach zabudowy z czego m.in. 305 dotyczyło decyzji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, a 36 decyzji zabudowy usługowej. Łącznie w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 200 ha gruntów rolnych na cel 

niezwiązane z rolnictwem. 

W wyniku zauważalnej presji nowej zabudowy letniskowej na tereny cenne przyrodniczo 

spowodowanej m.in. atrakcyjnym położeniem obszaru oraz dużymi walorami rekreacyjnymi,  

w najbliższych latach należy spodziewać się kolejnego zainwestowania tych terenów. 

Zagrożeniem dla klimatu akustycznego środowiska w gminie Babiak jest hałas 

komunikacyjny, występujący przede wszystkim w sąsiedztwie głównych tras komunikacji 

drogowej. Ze względu na trudności związane z eliminowaniem tego rodzaju konfliktów 

akustycznych, podstawowe znaczenie ma właściwa polityka w zakresie planowania 

przestrzennego. Problem ten dotyczy nie tylko decyzji podejmowanych w stosunku do 

obiektów będących źródłem hałasu, ale również lokalizowania projektowanej zabudowy i 

terenów wymagających komfortu akustycznego.  

Na podstawie dotychczasowych badań dotyczących oddziaływań akustycznych 

prognozuje się stopniowe zmniejszanie zagrożenia mieszkańców gminy Babiak hałasem, 

zwłaszcza emitowanym przez środki transportu. Sprzyjać temu może m.in.:  
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 odpowiednio ukształtowana sieć dróg oraz dobra ich jakość,  

 ograniczenie szybkości ruchu,  

 wykorzystanie rozwiązań technicznych, wyciszających i wygłuszających hałas. 

Ograniczeniu hałasów przemysłowych w dalszym ciągu służyć będą m.in.: prowadzenie 

obowiązkowej dokumentacji w zakresie uzyskania pozwoleń na emitowanie hałasu do 

środowiska (wnioski, operaty ochrony przed hałasem, pomiary i analizy, koncepcje obniżenia 

emisji w granicach poziomów dopuszczalnych itp.) oraz realizowane na bieżąco przez właści-

we służby pomiary hałasu i inne badania wibracyjno-akustyczne. 

Największy wpływ na jakość wód w gminie Babiak mają obecnie punktowe źródła 

zanieczyszczeń – wprowadzanie do wód niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych 

ścieków oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzące głównie z rolnictwa, czy z 

niedostatecznej sanitacji wsi. Obserwowany jest nadal niezadowalający stan wód. Należy 

dążyć do poprawy tego stanu poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy oraz ochrony 

wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w zlewniach (budowa równolegle sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

odprowadzanie do wód wyłącznie ścieków oczyszczonych); stosowanie odpowiednich 

zabiegów agrotechnicznych na terenach użytkowanych rolniczo oraz podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji węgla na terenach sąsiadujących z gminą Babiak 

powoduje przekształcanie środowiska i ingerencję w jego poszczególne elementy. Na terenie 

gminy najbardziej zauważalny jest postępujący deficyt wód powierzchniowych  

i podziemnych. Obserwowane jest obniżenie zwierciadła wód podziemnych  

w podstawowych kompleksach wodonośnych oraz sukcesywne wysychanie wody w korytach 

rzek, cieków oraz w zbiornikach wodnych.  

W przyszłości należy spodziewać się uszczuplenia zasobów przyrodniczych polegających 

m.in. na przeznaczeniu obszarów rolnych na cele nierolnicze. Co może również wpłynąć na 

obniżenie walorów krajobrazowo-widokowych. 

Nieuniknionym wydaje się wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

spowodowanych natężeniem lokalnego ruchu komunikacyjnego oraz zwiększeniem liczby 

obiektów będących źródłem emisji niskiej. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu 

komunikacyjnego pogorszeniu ulegnie klimat akustyczny.  
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W wyniku przekształcenia powierzchni terenu polegającym na jego zabudowie  

i utwardzeniu, zmianie ulegną warunki spływu wód opadowych (zwiększenie objętości  

i szybkości spływów). Zwiększeniu ulegnie również ilości odprowadzanych ścieków  

i odpadów komunalnych. 

Dokumentem umożliwiającym najbardziej efektywną ochronę środowiska przyrodniczego 

gminy jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak. Jest on podstawowym 

elementem realizacji II Polityki Ekologicznej Państwa prowadzącej do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju gminy. Realizacja zdefiniowanych w tym dokumencie 

ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu z programem edukacji ekologicznej 

społeczeństwa powinna zapewnić gminie rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. 
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6. PRZYRODNICZE PREDYSPOZYCJE DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 
 

Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej 

określono na podstawie analizy stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego gminy 

Babiak. Elementami środowiska decydującymi o przyrodniczych predyspozycjach do 

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Babiak są walory przyrodniczo-

krajobrazowe na które składają się m.in.: lasy i wyspy leśne, jeziora, doliny rzeczne, pagórki 

morenowe, oraz wartość użytkowa kompleksów rolniczej przydatności gleb  

o zróżnicowanym przestrzennie rozkładzie kompleksów gleb wysokich klas bonitacyjnych  

i ogólnie średniej przydatności kompleksów glebowo – rolniczych dla produkcji rolnej.  

Niemal cały obszar gminy położony jest w obrębie Goplańsko-Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, który stanowi obszar węzłowy o randze ponadlokalnej w systemie 

przyrodniczym województwa wielkopolskiego.  

Strukturę krajowej sieci ekologicznej tworzą obszary węzłowe, składające się z biocentrów 

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

wyodrębnione zostały jako obszary węzłowe. Obszarom tym, w systemie ECONET – POLSKA 

zapewniono łączność poprzez struktury liniowe i pasmowe korytarzy ekologicznych 

(zintegrowanie funkcjonalne i przestrzenne).  

Istotny dla rozwoju funkcji przyrodniczej gminy Babiak jest fakt, że cały obszar gminy 

znajduje się w obrębie wyznaczonego lądowego korytarza ekologicznego o randze krajowej, 

wskazanego w ramach sieci ekologicznej ECONET – POLSKA - 30k – Pojezierza Kujawskiego.  

Według systemu przyrodniczego województwa także dolina rzeki Noteć stanowi korytarz 

ekologiczny o randze krajowej. Dolina Noteci, poprzez liczne dopływy wraz z rozległymi 

terenami podmokłymi, łączy się z innymi lokalnymi korytarzami ekologicznymi rzek: Kanał 

Lichenek i Kanał Wiecinin oraz korytarzem między jeziorem Lubotyń, a południową częścią 

jeziora Brdowskiego. 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyróżnić również obszary pełniące 

funkcje środowiskotwórcze w skali lokalnej: 

 Leśny Rezerwat Przyrody Kawęczyńskie Brzęki, kompleksy leśne i wyspy leśne 

(szczególnie zwarty kompleks leśny w południowo - wschodniej części gminy) 

jako obszary węzłowe o znaczeniu lokalnym,  
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 doliny rzeczne, cieków i rowów melioracyjnych, mokradeł, naturalnych 

akwenów oraz podmokłych dolin cieków i rowów oraz tereny leśne, pełniące 

w rolniczym krajobrazie gminy Babiak rolę lokalnych korytarzy i łączników 

ekologicznych. Jako liniowe elementy struktury biotycznej przestrzeni, 

przyczyniają się one do płynnego rozprzestrzeniania materii nieożywionej, 

zwierząt, roślin w różne części gminy. Korzystnie wpływają na mikroklimat, 

ukierunkowując ruch mas powietrza i przewietrzając teren. Lokalne korytarze 

ekologiczne w granicach gminy Babiak są różnej szerokości i różnią się 

charakterem oraz stopniem naturalności. Ich charakterystyka została 

przedstawiona poniżej: 

 wzdłuż zachodniej granicy w części północno-zachodniej gminy Babiak 

można wskazać lokalny korytarz ekologiczny. Biegnie on w dolinie 

polodowcowej od jeziora Lubotyń przez Brzezie do jezior 

Mostkowskiego i Mąkolno w gminie Sompolno. Korytarz tworzą 

mokradła, zbiorniki wodne oraz zadrzewienia; 

 przez obszar gminy przebiega lokalny leśny korytarz ekologiczny o 

zmiennej szerokości. Korytarz ten biegnie od torów kolejowych trasy 

Warszawa - Berlin na terenie gminy Kramsk i Osiek Mały, poprzez lasy w 

obrębie Lipiny-Szczerkowo w granicach gminy Osiek Mały i obrębie 

Przystronie w gminie Sompolno. Na terenie gminy Babiak leśny korytarz 

ekologiczny tworzą obszarowo niewielkie lasy zlokalizowane przy 

granicy z gminami Sompolno i Osiek Mały, w Łaziskach, Ozorzynie i 

Lichenku. Ciągłość lasów przerywają pola uprawne; 

 nieopodal kompleksu leśnego „Lipiny – Szczerkowo, Przystronie” 

znajdują się dwa kompleksy leśne zorientowane w kierunku północnym 

oraz południowym od zabudowy miejscowości Babiak. Las znajdujący się 

na południe od wsi Babiak w obrębach Ozorzyn i w niewielkiej części 

obrębu Żurawieniec ma połączenie z kompleksem leśnym Lipiny – 

Szczerkowo dolinami Kanału Lichenek i jego dopływów. Leśny korytarz 

ekologiczny łączy się z kompleksem leśnym o powierzchni około 2 tys. ha 

w obrębach Kiejsze i Nowiny Brdowskie urozmaiconymi przyrodniczo i 
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krajobrazowo dolinami Strugi Kiełczewskiej i jej licznymi dopływami 

płynącymi z Lichenka przez obręby Żurawieniec i Maliniec; 

 pozostałe lokalne korytarze ekologiczne w obrębie gminy Babiak 

stanowią łączniki pomiędzy wcześniej wyróżnionymi. Na uwagę 

zasługują korytarze rzeki Kanał Lichenek oraz Kanał Wiecinin o dużej 

naturalności i różnorodności biologicznej oraz łącznik jezior Lubotyń z 

jeziorem Brdowskim. 
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7. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DLA ROZWOJU FUNKCJI 
UŻYTKOWYCH 

 
Analiza i ocena poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego gminy Babiak 

pozwoliła dokonać oceny warunków fizjograficznych i predyspozycji do pełnienia 

poszczególnych funkcji użytkowych: rolniczej, osadniczej, turystyczno-rekreacyjnej  

dla zwiększania lesistości i surowcowej. 

 

Funkcja rolnicza 

Gmina Babiak posiada typowo rolniczy charakter z dominującym krajobrazem wiejskim. 

Pod względem warunków przyrodniczych dla produkcji rolnej, gmina należy do przeciętnych 

w skali województwa. Użytki rolne stanowią ponad 70% powierzchni gminy (BDL, GUS 2015), 

gleby są tu stosunkowo słabe i ogólnie mają średnie walory rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej. Ponad 40% gruntów ornych stanowią gleby V i VI klasy a niecałe 40% grunty 

IVa i IVb. Dominują kompleksy glebowo-rolnicze żytnie: dobre (5), średnie (6)  

i słabe (7). 

Jednak ze względu na duże zasoby, tradycję, kapitał wiedzy oraz utrzymywanie dobrej 

kultury rolnej, rolnictwo stanowi główną funkcję gminy. Gospodarka gminy Babiak jest silnie 

zdominowaną przez rolnictwo indywidualne. Gmina predysponowana jest do uprawy roślin  

i hodowli zwierząt. Wśród zbóż największe powierzchnię zajmują żyto i pszenżyto, mieszanki 

zbóż jarych, pszenica jara i ozima. Istotna jest także produkcja ziemniaków. Szacunkowa 

obsada zwierząt nie jest wysoka i wynosi 0,7DJP na 1 ha użytków rolnych (PSR 2010). 

Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju rolnictwa występują na zwartych obszarach gleb  

o najwyższej jakości dla produkcji rolniczej występujące w środkowo-wschodniej części 

gminy w miejscowościach: Góraj, Wieciecin, Mchowo, Radoszewice, Polonisz i Brdów oraz  

w części południowo-zachodniej w miejscowościach Kiejsze, Podkiejsze, Zwierzchociny, 

Osówie, Dębno Królewskie, Lichenek. 

Strefa agrarna, zajmująca prawie całą powierzchnię gminy, poza przeznaczeniem 

rolniczym powinna być również w przyszłości kształtowana w kierunku zwiększania jej 

walorów przyrodniczych (w tym leśnych). Na terenach słabszych gleb oraz łąk i pastwisk 

rozwijać się powinna hodowla bydła. 
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Gmina Babiak znajduje się w rejonie o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych co 

odzwierciedla wysoki udział procentowy sadów zlokalizowanych w północno-zachodniej 

części gminy w strukturze użytkowania gruntów 2,9%. 

Ochronę jakości obszarów wiejskich uzyskać można poprzez dotrzymywanie standardów 

gospodarowania, które dotyczą wymogów związanych z nawożeniem, ochroną wód i gleb 

oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie gospodarstw. Poprzez stosowanie Zwykłej 

Dobrej Praktyki Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej można uniknąć lub znacznie 

ograniczyć zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Możliwe jest również wprowadzanie 

rolnictwa ekologicznego, hamującego proces degradacji siedlisk rolniczych. Postuluje się 

rozwój takich gospodarstw na obszarach, które mogą wymagać ochrony z uwagi na walory 

biotyczne lub na terenach przydatnych dla potrzeb turystyki. 

 

Funkcja turystyczno-rekreacyjna 

Krajobraz oraz urozmaicona rzeźba terenu predysponuje gminę Babiak dla rozwoju 

różnych form turystyki i rekreacji. Elementami szczególnie atrakcyjnymi dla rozwoju tej 

funkcji są jeziora wraz z ich otoczeniem, kompleksy leśne, punktowe i obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz liczne obiekty historyczne objęte ochroną prawną. Rekreacja  

i wypoczynek stanowi i stanowić będzie ważną lecz uzupełniającą funkcję gminy.  

Szczególne predyspozycję dla funkcji turystyczno-rekreacyjnej pełnią jeziora: Brdowskie, 

Lubotyńskie oraz Jeziora Modzerowskie (z którym gmina graniczy) wraz z otaczającymi je 

terenami (fot. 10 i 11).  

Choć aktualnie w obrębie jezior nie funkcjonują zorganizowane kąpieliska to należy 

wskazać możliwość ich organizacji w miejscach w których już funkcjonują niezorganizowane 

plaże i miejsca rekreacji. Zarówno wokół jeziora Brdowskiego jak i Lubotyńskiego dostęp do 

brzegów ułatwiają miejsca pozbawione roślinności szuwarowej oraz pomosty. Oba jeziora 

chętnie odwiedzane są przez wędkarzy oraz amatorów sportów wodnych. 

W południowej części jeziora Brdowskiego zlokalizowane jest Centrum Sportów Wodnych 

(fot. 25 i 26) w Brdowie którego oferta skierowana jest dla windsurferów, kajakarzy oraz 

osób zainteresowanych innymi sportami wodnymi. Aktualnie obiekt nie posiada kąpieliska 

zorganizowanego ale istnieją warunki dla jego realizacji oraz wyposażenia w bazę 

gastronomiczną. 
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Na obszarze gminy zarejestrowane są jedynie 4 gospodarstwa agroturystyczne  

w miejscowościach: Bagno, Brdów, Korzeczniki-Podlesie, (fot. 12). Są to: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne - Jolanta i Pawel Idczak, zam. Bagno 3, obręb Lubotyń, 

62-620 Babiak (9 miejsc noclegowych), 

 Agroturystyka - Ewa Czajkowska – Kiejsze 3, 62-620 Babiak (6 miejsc noclegowych) 

 Pod Wierzbą- Jadwiga Kwiatkowska- Brdów, ul. Cmentarna 17, 62-620 Babiak (5 miejsc 

noclegowych), 

 Agroturystyka- Urszula Dopierała- Korzecznik – podlesie, 62-620 Babiak (5 miejsc 

noclegowych). 

Zdecydowanie większą popularnością cieszą się działki letniskowe zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie jezior. 

Lasy istniejące na terenie gminy Babiak stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju 

rekreacji, szczególnie duży zwarty kompleks leśny w południowej części gminy. Rekreacyjne 

użytkowanie lasów powinno być jednak w dużej mierze ograniczone, dostosowane do 

naturalnej chłonności siedlisk, a zwłaszcza ich odporności na antropopresję, uwzględniające 

również pełnione funkcje ochronne lasów. 

Na terenie gminy największe powierzchnie zajmują siedliska borów sosnowych, głównie 

żyzne lasy mieszane świeże (LMśw) oraz średnio żyzne bory mieszane świeże (BMśw). 

Siedliska borów świeżych są średnio odporne na degradację (wg D. Sołowiej), dlatego  

w lasach tych dopuszcza się najmniej agresywne formy rekreacji, do których należą formy 

wędrowne m.in. mała turystyka piesza na wyznaczonych trasach, spacery i obserwacje 

przyrody. 

Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują siedliska lasów wilgotnych (LMw, Lw, Ol, OIJ)  

i borów wilgotnych (BMw) koncentrujących się w północnej oraz środkowej części gminy. 

Tereny te są miejscem występowania cennych siedlisk roślinnych oraz miejscem bytowania 

wielu zwierząt chronionych. Lasy te są mało odporne na degradację a więc wskazana jest 

tylko najmniej agresywna forma rekreacji tj. turystyka piesza oparta na wyznaczonych 

ścieżkach dydaktycznych z oznaczonymi stanowiskami obserwacyjnymi i co najważniejsze 

ograniczona do niewielkiej liczby uczestników. Zalecana jest tam rekreacja kwalifikowana 

nastawiona na obserwacje przyrody, przeznaczona dla specjalistycznych grup.  

Gmina Babiak, z uwagi na swoje walory przyrodniczo-kulturowe, może odgrywać także 

ważną rolę w rozwoju rekreacji weekendowej i świątecznej oraz różnych form agroturystyki 
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związanych z już istniejącymi gospodarstwami oferującymi wypoczynek w oparciu o walory 

obszarów wiejskich. Obszar całej gminy posiada duże zaplecze i możliwość wykorzystania 

walorów krajobrazu wiejskiego i umożliwienia gościom pobyt z czynnym udziałem  

w zajęciach w gospodarstwach oraz popularyzacją rzemiosła. 

Ze względu na predyspozycje przyrodnicze najbardziej prawdopodobny kierunek rozwoju 

gminy w zakresie turystyki i rekreacji będzie polegać na zwiększeniu zainteresowania 

sportami wodnymi i popularyzacją agroturystyki oraz turystyki leśnej. Na obszarze gminy 

istnieją także możliwości rozwoju ośrodków jazdy konnej i sportów terenowych (rekreacji 

kwalifikowanej).  

 

Funkcja zwiększania lesistości 

Lesistość w gminy Babiak kształtuje się na poziomie niższym od średniej wojewódzkiej 

(26,7%) i wynosi 19,9%. Na terenie gminy największe powierzchnie leśne zajmują siedliska 

borów sosnowych, głównie żyzne lasy mieszane świeże (LMśw) oraz średnio żyzne bory 

mieszane świeże (BMśw). W przeważającej większości w obszarze gminy występują 

drzewostany w wieku 21-60 lat oraz 61-100 lat. Drzewostany w wieku 60-100 lat oraz 100 lat 

i starsze częściowo znajdują się w klasie odnowienia (KO) oraz w klasie do odnowienia (KDO) 

w których rozpoczęto proces odnowienia rębniami złożonymi (Interaktywna Mapa RDLP  

w Poznaniu: http://mapa.poznan.lasy.gov.pl/, dostęp 30.07.2016 r.). 

Zgodnie z preferencjami zalesieniowymi przedstawionymi w Krajowym Programie 

Zwiększania Lesistości, gmina Babiak została scharakteryzowana na podstawie syntetycznego 

wskaźnika potrzeb i preferencji zalesieniowych gmin w 4 przedziale (21,1-30 pkt.) – obszar  

o szczególnie wysokich wskaźnikach preferencji zalesieniowych. 

Aktualnie na obszarze gminy nie zostały wskazane obszary wyłączonych drzewostanów 

nasiennych. W obrębie kompleksu leśnego Nowiny Brdowskie po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 263 zlokalizowano niewielkie wydzielenia stanowiące szkółki leśne.  

Ich łączna powierzchnia zajmuje około 13 ha. 

Na podstawie długofalowej polityki zwiększania lesistości zgodnej z Krajowym Programem 

Zwiększania Lesistości (KPZL) można wskazać obszary gminy o zwiększonych potrzebach 

zalesień i zadrzewień. Ze względu na potrzebę ochrony i wzmacniania cennych siedlisk 

przyrodniczych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej obszary najbardziej wskazane do 

zalesień znajdują się w północnej części gminy w miejscowościach Stare Morzyce i Lubotyń. 
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Zalesienia powinny zapewniać zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów 

leśnych. Należy dążyć do tego, żeby docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie była 

mniejsza niż 5 ha. Powierzchnie poniżej 0,5 ha powinny być wykorzystywane do tworzenia 

zbiorowisk drzewiasto-krzewiastych o funkcjach zadrzewień. Zalesianie gruntów porolnych 

powinno sprzyjać tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy rolno-

leśnej. Zalesienia powinny uwzględniać również tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy 

dużymi kompleksami leśnymi. 

Obszary zadrzewień wprowadzane dla kształtowania korzystnych stosunków 

klimatycznych oraz łagodzenia erozji wietrznej występują na obszarze całej gminy w obrębie 

otwartych przestrzeni pól uprawnych. Wskazane jest kompleksowe zalesienie słabych 

użytków rolnych i gruntów zagrożonych erozją dla uzyskania ciągłości przestrzennej 

obszarów leśnych. Pozostałe obszary możliwych zalesień i zadrzewień wprowadzanych dla 

optymalizacji obszarów leśnych i zadrzewionych wskazuje się w środkowo zachodniej części 

gminy. 

Zalesienia i zadrzewienia wprowadzane w celu kształtowania poprawy zasobności retencji 

gruntowej i glebowej, zmniejszenia zagrożeń erozją wodną oraz zwiększenia ochrony 

przeciwpowodziowej zostały wskazane na podstawie analizy przyrodniczych predyspozycji 

dla celów zalesieniowych. Grunty najbardziej odpowiednie do pełnienia funkcji lasu  

z przyrodniczego punktu widzenia znajdują się w większości w południowo-zachodniej części 

gminy w miejscowościach: Lichenek i Dębno Królewskie oraz w części południowo–

wschodniej w miejscowościach Korzeczniki-Podlesie i Korzeczniki-Szatanowo. 

 

Funkcja osadnicza 

Od kilkunastu lat coraz silniej zarysowuje się tendencja do rozwoju osadnictwa na 

obszarach peryferyjnych poza zwartą zabudową miast i miejscowości. Zjawisko to jest 

również widoczne w gminie Babiak. 

Cechą sieci osadniczej w gminie jest koncentracja mieszkańców w dwóch największych 

miejscowościach Babiak oraz Brdów. Obie miejscowości zamieszkuje 1/3 mieszkańców 

gminy. Zjawisko to sprzyja koncentracji realizacji zadań własnych w zakresie infrastruktury 

społecznej oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Z punktu widzenia 

potrzeb środowiska przyrodniczego korzystne będzie utrzymania tej tendencji. Funkcja 

osadnicza zlokalizowana jest także na terenie pozostałych sołectw: Bogusławice, 
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Bogusławice-Nowiny, Brzezie, Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Góraj, 

Janowice, Korzecznik-Podlesie, Korzecznik-Szatanowo, Lichenek, Lipie Góry, Lubotyń, 

Maliniec, Mchowo, Stare Morzyce, Mostki Kolonia, Nowiny Brdowskie, Osówie, Ozorzyn, 

Podkiejsze, Polonisz, Psary, Radoszewice, Stypin, Wiecinin, Zakrzewo, Zwierzchociny, 

Żurawieniec, czy w innych miejscowościach niesołeckich.  

Uwarunkowania przyrodnicze gminy sprzyjają przeznaczeniu terenów pod nowe 

budownictwo w obrębie słabych kompleksów glebowo-rolniczych, na których 

kontynuowanie działalności rolniczej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Jednak preferowaną 

lokalizacją dla nowej zabudowy jest uzupełnianie obszarów już zabudowanych oraz 

tworzenie zabudowy obszarowo zwartej. W związku ze znacznym ruchem pojazdów na 

drogach wojewódzkich i powiatowych nową zabudowę powstającą w ich obrębie powinno 

się lokalizować w odległości niwelującej negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń 

komunikacyjnych i hałasu. 

Na obszarze gminy możliwe jest łączenie funkcji mieszkaniowych w połączeniu  

z nieuciążliwymi usługami. Usługi nieuciążliwe należy rozumieć jako działalność zapewniającą 

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności ochronę przed 

uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, a także ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

Nieodłącznym warunkiem lokalizacji usług nieuciążliwych powinno być spełnienie wymogów 

dotyczących ochrony funkcji mieszkaniowych przed niekorzystnymi skutkami działalności 

usługowej. oraz spełnienie wymogów techniczno-budowlanych stawianych budynkom 

mieszkalnym. Do usług kwalifikujących się jako nieuciążliwe można zaliczyć m.in.: kameralne 

pracownie związane z działalnością artystyczną, medyczną, obsługą firm, administracyjną itp.  

Babiak jest gminą wiejską, o charakterze rolniczym bez rozwiniętego przemysłu. 

Lokalizacja obiektów uciążliwych dla środowiska na terenie analizowanej gminy wymaga 

szczególnej ostrożności ze względu na znaczną podatność środowiska na degradację oraz 

istniejące formy ochrony przyrody i krajobrazu. 

Rozwój ewentualnych funkcji uciążliwych dla środowiska proponuje się lokalizować poza 

skupiskami zwartej zabudowy. Gmina Babiak posiada tereny inwestycyjne (łącznie 9ha) 

położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 263 Słupca – Dąbie w miejscowości 

Ozorzyn oraz położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 270 Włocławek – Kalisz  

w miejscowości Kiejsze. Tereny inwestycyjne w miejscowości Ozorzyn oraz Kiejsze pełnią 
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aktualnie funkcje rolnicze. Rozproszenie funkcji uciążliwych oraz przemysłu zmniejsza 

punktowe obciążenie dla środowiska przyrodniczego ale generuje dodatkowe koszty 

uzbrojenia terenu oraz kontroli w zakresie dotrzymania standardów środowiska. 

 
Funkcja surowcowa (zasobów geologicznych) 

Występujące na obszarze gminy zasoby geologiczne stanowią ważny potencjał gminy do 

pełnienia funkcji użytkowych w przyszłości. Dlatego istotna wydaje się ich ochrona  

i planowanie możliwości wykorzystania w kontekście wyznaczania polityki gminy. 

Udokumentowane zasoby geologiczne dostępne w granicach gminy Babiak tworzą złoża 

energetyczne węgla brunatnego oraz złoża kruszywa naturalnego piasku, a także 

występujące perspektywiczne pokłady wód termalnych. 

W skład złóż energetycznych zaliczają się 3 złoża węgla brunatnego: Dęby Szlacheckie, 

Izbica Kujawska i Mąkoszyn-Grochowiska. Złoża kruszywa naturalnego tworzą 2 pokłady 

piasku: Łaziska i Grądy Brdowskie (PIG – PIB, Warszawa 2016). 

Gmina Babiak znajduje się w rejonie perspektywicznych pokładów wód termalnych 

związanych z sedymentacyjnym zbiornikiem dolnojurajskim i dolno kredowym (Atlas… 

Kraków 2006). Ewentualne wykorzystanie zasobu wód termalnych w przyszłości dla celów 

gospodarczych może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gminy. 

Ponadto obszar gminy charakteryzowany jest jako obszar perspektywicznych zasobów 

gazu zamkniętego (Raport…, Warszawa 2014). Cała gmina została objęta badaniami 

dotyczącymi poszukiwania i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Od wyników 

badań i ewentualnego przyszłego wykorzystania zasobów gazu może zależeć 

samowystarczalność energetyczna gminy. 

Gmina znajduje się również w regionie który jest najbardziej perspektywiczny dla 

lokalizacji potencjalnych systemów geotermicznych (EGS) w suchych skałach osadowych 

(Sowiżdżał A., Hajto M., Stefaniuk M., Targosz P., Kępińska B., Warszawa/Kraków 2013). 
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8. WNIOSKI I ZALECENIA W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWANIA GMINY 

 

  Wnioski i zalecenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak wynikają 

z konieczności dostosowania przyszłych form zainwestowania do istniejących już walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych gminy oraz pozostają w nawiązaniu do dotychczasowego 

użytkowania obszaru. Ich uwzględnienie jest istotne na obszarze całej gminy, w tym 

szczególnie na obszarach objętych ochroną prawną, na terenach mokradłowych, na glebach 

o dobrej jakości, w okolicach wód powierzchniowych oraz pozostałych terenach o wysokich 

walorach przyrodniczych. W dalszej części rozdziału przedstawiono uwagi dotyczące 

gospodarowania przestrzenią przyrodniczą gminy Babiak. W celu ochrony poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego postuluje się, co wskazano poniżej: 

Rzeźba terenu i złoża kopalin: 

 należy wprowadzić zakaz dokonywania przekształceń rzeźby terenu w miejscach 

cennych ekspozycji widokowych;  

 zaleca się ograniczenie lokalizacji terenów przyszłej eksploatacji kopalin; 

 uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne, nie sprzyjają możliwości 

odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na terenie gminy Babiak; 

Klimat, odnawialne źródła energii, warunki akustyczne: 

 należy dążyć do wykorzystania nowych technologii grzewczych (np. energia 

geotermalna, słoneczna), takie działania powinno się promować wśród mieszkańców 

gminy;  

 należy lokalizować tereny eksploatacji kopalin w oddaleniu od siedzib ludzkich i lasów, 

z uwagi na znaczącą emisję pyłów i hałasu; 

 należy sukcesywnie poprawiać jakość nawierzchni dróg; 

Wody podziemne i powierzchniowe: 

 należy wprowadzić zakaz zabudowy na terenach podmokłych tj. w okolicach mokradeł, 

w dolinach cieków, rowów melioracyjnych, które to tereny mogą podlegać okresowym 

podtopieniom, a także na użytkach zielonych;  

 wskazane jest wprowadzenie zapisu o 100 m strefie ochronnej wokół wód 

powierzchniowych, wolnej od wszelkiej zabudowy. Zachowanie otuliny biologicznej 
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wzdłuż cieków i wokół zbiorników w postaci zadrzewień, szuwarów lub zbiorowisk 

trawiastych chroni wody przed spływem biogenów i procesem eutrofizacji;  

 w nawiązaniu do wniosków i interpelacji Radnych gminy Babiak - z powodu 

sukcesywnego obniżania się poziomu wód powierzchniowych i podziemnych w gminie 

Babiak w skutek prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego na terenach 

sąsiadujących z gminą,  konieczne jest podejmowanie działań mających na celu 

przywrócenie poprzedniego stanu jednolitych części  wód, tak szybko, jak jest to 

możliwe, w warunkach racjonalnego działania (wody podziemne, wody 

powierzchniowe, mokradła); 

 wskazuje się konieczność zachowania istniejących zbiorników wodnych oraz tworzenie 

nowych zbiorników, które zwiększą retencję i wzbogacą krajobraz oraz różnorodność 

biologiczną gminy Babiak; 

 zaleca się prowadzenie odbudowy i konserwacji rowów melioracyjnych. Udrażnianie, 

oczyszczanie cieków pozwoli podtrzymać, a w wielu miejscach przywrócić bogactwo 

flory wodnej, błotnej i zmienno - wilgotnej, łąkowo – pastwiskowej;  

Gleby: 

 należy ograniczać przekształcanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;  

 należy propagować w gminie rolnictwo ekologiczne;  

 należy wprowadzić ochronę zadrzewień śródpolnych, które służą zapobieganiu 

spływowi powierzchniowemu i erozji wodnej gleb oraz ograniczaniu erozji wietrznej;  

Formy ochrony przyrody i inne tereny cenne przyrodniczo: 

 należy dążyć do utrzymania i bieżącej ochrony najcenniejszych obszarów i obiektów 

chronionych (przyrodniczych, kulturowych);  

 tereny łąk, pastwisk, trwałych użytków zielonych, mokradeł, itp. cennych przyrodniczo 

obszarów nieleśnych należy chronić przed zabudową zalesieniem, zadrzewieniem, 

budową stawów, eksploatacją surowców mineralnych itp.;  

Rolnictwo i leśnictwo: 

 wskazuje się dalszy perspektywiczny rozwój sadownictwa (jabłonie, grusze, wiśnie, 

śliwki o różnych odmianach), które funkcjonuje w gminie na szeroką skalę jako uprawa 

towarowa; 
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 należy ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, zarówno w 

rolnictwie jak i leśnictwie oraz nawozów sztucznych, na rzecz stosowania środków 

biologicznych i mechanicznych, wdrażać promowanie rolnictwa ekologicznego;  

 w obszarach pełniących funkcję rolniczą konieczne jest wdrażanie działań 

przeciwerozyjnych gleb jak np. zakładanie  śródpolnych zadrzewień i zakrzewień, 

melioracje przeciwerozyjne, stosowanie zabiegów agrotechnicznych 

przeciwerozyjnych; 

 w procesie likwidacji istniejących zagrożeń środowiskowych należy stosować normy 

Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Zawarte w nich 

zasady rolno - środowiskowe umożliwią poprawę świadomości ekologiczne rolników i 

przyniosą podstawę ubiegania się o fundusze unijne;  

 zaleca się wprowadzanie zalesień, szczególnie na terenach o niskiej przydatności dla 

rolnictwa; 

 podczas wprowadzania dodatkowych zalesień należy dążyć do takiego stanu lasów,  

w którym nowe ekosystemy będą pozostawać w równowadze z ich siedliskami;  

Gospodarka wodno – ściekowa: 

 konieczne jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie; 

należy doprowadzić kanalizację sanitarną do możliwie wielu odbiorców, przy czym 

priorytetowe są obszary narażone na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi 

do wód podziemnych; 

 gospodarkę wodno-ściekową należy regulować zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami ochrony środowiska oraz istniejącymi programami;  

Osobliwości przyrody nieożywionej, elementy kulturowe:  

 zaleca się wprowadzenie zasad kształtowania ładu przestrzennego w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego; 

 tereny przeznaczone pod budownictwo należy lokalizować przy istniejących już pasach 

zabudowy, w granicach poszczególnych miejscowości sołeckich, bądź w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie;  

 nowe obszary przeznaczone pod zabudowę należy projektować tak, aby zachowana 

została integralność poszczególnych jednostek osadniczych;  

 nakazuje się zachowanie tradycyjnej zabudowy oraz ochronę tradycyjnych układów 

wiejskich; 
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Walory krajobrazowe: 

 wskazuje się w gminie nowe krajobrazowe punkty widokowe, z których układ wizualny 

obszaru widzenia jest szczególnie wartościowy, szeroki i daleki. Powinny one być 

odpowiednio oznakowane i wolne od zabudowy;  

 należy wprowadzać do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pasy 

zieleni izolacyjnej, estetycznej i krajobrazowej – zwłaszcza na terenach budownictwa 

oraz przy drogach; 

 zaleca się utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z różnorodnymi rodzajami 

upraw;  

 proponuje się zachowanie w krajobrazie rolnym gminy miejsc ostojowych dla zwierząt  

i roślin (zadrzewienia śródpolne, miedze, żywopłoty, pasma łąk, płaty roślinności 

bagiennej, niewielkie śródpolne zbiorniki wodne, mokradła). Są one szansą na 

zachowanie bioróżnorodności gatunkowej w obrębie pól uprawnych, hamują 

rozprzestrzenianie się związków chemicznych wynoszonych z pól, etc.;  

Turystyka i rekreacja: 

 powinno się umożliwić zagospodarowanie turystyczne jezior występujących na terenie 

gminy Babiak, w tym m.in. zorganizowanych kąpielisk przy jeziorach Brdów i Lubotyń;  

 zaleca się organizację i właściwe utrzymanie kąpielisk oraz miejsc zwyczajowo 

wykorzystywanych do kąpieli; 

 należy dopuścić wyznaczenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych, łączących 

atrakcyjne turystycznie obszary w gminie Babiak.  
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10. SPIS RYCIN I MAP 
 

Ryc. 1. Użytkowanie gruntów. 

Ryc. 2. Podział fizycznogeograficzny. 

Ryc. 3. Rzeźba terenu. 

Ryc. 4. Szata roślinna. 

 

Mapa 1. Ekofizjograficzne uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Babiak   

(1:10 000) 

11. ZAŁĄCZNIKI FOTOGRAFICZNE 
 



 
 

 
 

Fot. 1. Drużkowski T., Ozorzyn – Zespół dworski i park wpisane do gminnej ewidencji zabytków.  
Fot. 2. Drużkowski T., dawna przetwórnia owocowo – warzywna. 

 
 
Fot. 3. Drużkowski T., Łaziska – dawne wyrobisko kruszywa naturalnego, aktualnie wykreślone z ewidencji oraz poddawane rekultywacji w kierunku 
leśnym. 
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Fot. 4, 5 i 6. Drużkowski T., Brzezie – zagłębie sadownicze gminy (jabłonie, śliwy, wiśnie, czarne porzeczki). 

 
Fot. 7 i 8. Drużkowski T., Brzezie – zespół pałacowy, dworski i folwarczny, park oraz dawny spichlerz – wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 
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Fot. 9. Drużkowski T., Brzezie – punkt widokowy. 

 
Fot. 10 i 11. Drużkowski T., Lubotyń – kąpielisko niezorganizowane. W planach organizacja miejsca spotu i wypoczynku. 
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Fot. 12. Drużkowski T., Bagno – gospodarstwo agroturystyczne „Jolanta i Paweł Idczak” 
Fot. 13. Drużkowski T., Bagno – staw hodowlany. 

 
 
Fot. 14. Drużkowski T., Zakrzewo – elektrownie wiatrowe. 
Fot. 15. Drużkowski T., Brzezie - teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych przy skarpie jeziora Brzeskiego 
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Fot. 16. Drużkowski T., Góraj – zbiorowy cmentarz choleryczny (epidemiologiczny). 
Fot. 17 i 18. Drużkowski T., Góraj – zespół dworski wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

 
 
Fot. 19. Drużkowski T., Babiak - magistrala węglowa Herby-Gdynia.  Fot. 20. Drużkowski T., Babiak – czynna stacja kolejowa. 
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Fot. 21 i 22. Drużkowski T., Babiak -  magazyn zbożowy PZZ GS. 

 
 
Fot. 23 i 24. Drużkowski T., Polonisz – gminna oczyszczalnia ścieków, punkt selektywnej zbiórki odpadów, z tyłu schronisko dla zwierząt. 
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Fot. 25 i 26. Drużkowski T., Brdów – plaża miejska, proponowane utworzenie centrum rekreacji oraz zorganizowanego kąpieliska i ścieżki spacerowo – 
rowerowej do Klasztoru.  

 
 
Fot. 27. Drużkowski T., Brdów – wyrobisko poeksploatacyjne kruszywa naturalnego. 

 
Fot. 28. Drużkowski T., Brdów - Zespół Klasztorny Paulinów wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. 
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Fot. 29. Drużkowski T., Brdów - koronowany obraz Matki Boskiej Zwycięskiej. 

 
 
Fot. 30 Drużkowski T., Zakrzewo Jurka stanowisko archeologiczne 

 


