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I. WSTĘP
1. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) wraz z nowelizacją ustawy Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.
Uchwała Nr XLVI/327/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.
Uchwała Nr XLI/570/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości Dopiewo, Skórzewo i Dąbrowa.
Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo.
2. Materiały składające się na całość opracowania
Końcowy dokument studium zawiera:
 uchwałę Rady Gminy Dopiewo o uchwaleniu studium,
 części tekstowej studium, w formie jednolitego tekstu, stanowiącej załącznik nr 1A i 1B do uchwały,
 części graficznej stanowiącej załącznik nr 2A i 2B do uchwały, na którą składają się plansze:
 Uwarunkowania rysunek ujednolicony, skala 1:10 000 (2A)
 Kierunki zagospodarowania przestrzennego rysunek ujednolicony, skala 1:10 000 (2B)
- materiały inwentaryzacyjne oraz analityczne i studialne wykonane w ramach prac nad studium w
WBPP, na które składają się:
 mapa użytkowania terenu (1:10 000)
 mapa klasyfikacji gleb + grunty komunalne (1:10 000)
 plansza ograniczeń (1:10 000)
 inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie: demografii, rolnictwa, przemysłu i usług
 studium układu komunikacyjnego gminy (1:25 000)
 uzbrojenie wod.-kan. (1:25 000)
 uwarunkowania przyrodnicze (1:10 000)
 przyrodnicze powiązania funkcjonalno-przestrzenne z elementami ochrony i kształtowania
środowiska (1:50 000).
 „Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Dopiewo”- raport, październik 2001r.
 „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dopiewo”, wykonane w WBPP w Poznaniu w 2005r.,
 „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” wykonane w WBPP w Poznaniu w 2007r.
składające się z części tekstowej oraz map:
- ocena ekofizjograficzne 1:10 000,
- struktura przyrodniczo - funkcjonalna 1:20 000,
- zagrożenia i degradacje środowiska - identyfikacja większych konfliktów 1:20 000.
3. Materiały wejściowe
- Podkłady sytuacyjno - wysokościowe: opracowanie topograficzne z 1987 r., wykonawca -Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezji Kartografii w Poznaniu.
- Obowiązujący miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gm. Dopiewo.
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykonane przed 1995 r. i od tego roku oraz
wykaz terenów objętych uchwałami o podjęciu prac nad planem.
- Wytyczne z koncepcji studium zagospodarowania przestrzennego województwa poznańskiego.
- Materiały statystyczne publikowane i wykonane na zlecenie dla potrzeb WBPP.
- „Katalog gmin woj. poznańskiego” - oprac. Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
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Materiały inwentaryzacyjne do studium zagospodarowania przestrzennego woj. poznańskiego w
zakresie: demografii, rolnictwa, działalności produkcyjnej i usług (wykonanie - WBPP).
Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską (wykonanie - Państwowa Służba Ochrony
Zabytków w Poznaniu)
„Miasta i gminy woj. poznańskiego” Józef Pietrzyk, wyd. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne,
1978 r.
Wykaz obiektów archeologicznych objętych ochroną (Archeolog Wojewódzki).
Koncepcja trasy linii kolejowej dla dużych prędkości - Centralne Biuro Projektowo -Badawcze
Budownictwa Kolejowego, Warszawa.
Modernizacja linii kolejowej E-20 w obrębie gminy Dopiewo - Biuro Projektów Kolejowych, Poznań.
Koncepcja przebiegu „Obwodnicy Zachodniej” w ciągu drogi nr 11, oprac. w skali 1:10 000, WBPP,
1998 r.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych piętra
czwartorzędowego poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej, ujęcia „Joanka” - „Hydroconsult” Sp. z
o.o., Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych, Poznań,1997 r.
Analityczne i studialne materiały przyrodnicze wykonane do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Dopiewo, WBPP.
„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Dopiewo”- raport, październik 2001r;
mapy syt - wys w skali 1:10 000, otrzymane w roku 2006, wykonawca Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezji i Kartografii w Poznaniu;
Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych województwa poznańskiego, w układzie gminnym.
Gmina Dopiewo. PG PROXIMA, O/Poznań 1996;
Dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty zawierająca ocenę
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych,
Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych w Warszawie,
Oddział w Poznaniu, Poznań 1999;
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Uwarunkowania rozwoju
przestrzennego. Kierunki polityki przestrzennej. - WBPP - Poznań 2010;
Program ochrony środowiska gminy Dopiewo na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2008 - 2011;
Plan rozwoju lokalnego gminy Dopiewo na lata 2004 - 2008, Dopiewo czerwiec 2004 r. wraz z
aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
Strefy priorytetowe Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Warszawa 2004 r.;
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012- Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu - Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2013r.;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwała
Rady Miasta Poznania nr XXXI/299/V/2008 z dnia 18 stycznia 2008r.;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, Uchwała Nr
XVI/226/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 lutego 2016r. wraz ze zmianą;
Raport oddziaływania na środowisko - autostrada Płatna A2 Nowy Tomyśl - Konin - Transprojekt
Gdański, marzec 2002 r.;
Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski stan na rok 2000 - WIOŚ - Poznań 2001;
Mapa przeglądowa siedlisk i drzewostanów 1:20 000. Nadleśnictwo Konstantynowo obręb
Podłoziny (stan na 01.01.1998 r.). RDLP w Poznaniu;
Mapa funkcji lasów oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych 1:50 000. Nadleśnictwo Konstantynowo
obręb Podłoziny, (stan na 01.01.1998 r.). RDLP-Poznań;
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Mapa przeglądowa walorów przyrodniczych i rozmieszczenia chronionych roślin i zwierząt 1:20 000,
Nadleśnictwo Konstantynowo obręb Podłoziny;
Mapa glebowo - rolnicza 1:5 000. WBGiTR - Poznań;
Mapa morfologiczna Niz. Wielkopolskiej 1:100 000, B. Krygowskiego;
Rejestr Zabytków Województwa Wielkopolskiego - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Poznaniu 2005 r;
Raport o stanie zabytków gminy Dopiewo - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
2005 r;
Publikowane materiały Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

4. Zadania studium
Podstawą do rozpoczęcia prac nad niniejszym dokumentem „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego – Gmina Dopiewo”, zwanego dalej Studium, jest Uchwała
Nr XLVI/327/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
Procedurę planistyczną określa art. 11 cyt. ustawy, a wszystkie jej etapy zostały zebrane
w dokumentacji prac planistycznych Studium.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gminie, obejmującym cały
jej obszar.
Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
Nowe akty prawne lub zmiany w istniejących, związane bezpośrednio z planowaniem
przestrzennym, mają duży wpływ na zakres obecnego studium.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jest ono dokumentem sporządzonym dla całego
obszaru gminy i określa kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy.
Podstawowymi zadaniami opracowanego Studium są:
 dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów,
 rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej
rozwojem,
 sformułowanie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, a także
podstawowych zasad polityki przestrzennej i zasad ochrony interesu publicznego,
 stworzenie podstaw do sporządzania planów miejscowych,
 ustalenie kierunków rozwoju sieci infrastruktury technicznej,
 promocja gminy.
Podstawą do rozpoczęcia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości Dopiewo,
Skórzewo i Dąbrowa, zwanego dalej Studium, jest Uchwała Nr XLI/570/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia
23 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
Procedurę planistyczną określa art. 11 cyt. ustawy, a wszystkie jej etapy zostały zebrane
w dokumentacji prac planistycznych Studium.
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Przedmiotem zmiany Studium są wskazane fragmenty gminy Dopiewo w obrębach
geodezyjnych Dąbrowa, Dopiewo i Skórzewo. Celem opracowania zmiany dokumentu jest
wprowadzenie nowego przeznaczenia w sposób odpowiadający założeniom polityki przestrzennej
gminy Dopiewo.
Podstawą do rozpoczęcia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo,
zwanego dalej Studium, jest Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 kwietnia 2019r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo.
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
Procedurę planistyczną określa art. 11 cyt. ustawy, a wszystkie jej etapy zostały zebrane
w dokumentacji prac planistycznych Studium.
Przedmiotem zmiany Studium jest wskazany fragment na obszarze miejscowości Konarzewo.
Celem opracowania zmiany dokumentu jest wprowadzenie nowego przeznaczenia w sposób
odpowiadający założeniom polityki przestrzennej gminy Dopiewo, a dokładnie wprowadzenia miejsca
obsługi podrużnych.
II. UWARUNKOWANIA
1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
1.1. Położenie i powierzchnia
Gmina Dopiewo leży w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania, po jego zachodniej stronie.
Pozostałe gminy, z którymi graniczy gmina Dopiewo to: Tarnowo Podgórne - od północy, Buk - od
zachodu, Stęszew - od południa i Komorniki - od południowego-wschodu. Gmina obejmuje obszar 10,8
tys. ha, co sytuuje ją na 136 miejscu w woj. wielkopolskim i 8 miejscu w powiecie poznańskim.
Użytki rolne zajmują 62% powierzchni gminy, lasy około 22%, a tereny zurbanizowane około 12%.
1.2. Powiązania zewnętrzne
Gmina Dopiewo, z racji swojego usytuowania, potencjału społecznego, gospodarczego i zasobów
środowiska przyrodniczego, wykazuje silne powiązania z najbliższym otoczeniem w zakresie społeczno
administracyjno - gospodarczym. Jako podstawowa jednostka administracyjna powiązana jest funkcjami
administracyjnymi, usługowymi zwłaszcza w zakresie usług ponadgminnych i wyższego rzędu oraz
funkcjami gospodarczymi i biznesowymi z Poznaniem, ośrodkiem metropolitalnym.
Gminę Dopiewo z sąsiednimi obszarami łączą naturalne formy przyrodnicze. Ważniejsze formy
przyrodnicze obejmujące gminę i sąsiadujące z nią tereny to:
- wysoczyzna morenowa płaska obejmująca znaczne obszary gminy Dopiewo, oraz część terenu
gminy Tarnowo Podgórne, gminy Komorniki i m. Poznania,
- równina sandrowa obejmująca północno - środkową część gminy i przechodząca na teren gminy
Tarnowo - Podgórne,
- wysoczyzna morenowo - falista w południowo wschodniej części gminy i przechodząca na teren
gminy Komorniki,
- dolina Samicy Stęszewskiej z Jez. Niepruszewskim, łącząca gminę Dopiewo z kanałem Mosińskim,
- pozostałe ważniejsze cieki spływające z terenu gminy w kierunku pd. - wsch.: Wirynka do rz. Warty
przez obszar gminy Komorniki i Skórzynka do Potoku Junikowskiego w Poznaniu,
- północny fragment Wielkopolskiego Parku Narodowego (oderwany od głównego obszaru) zajmujący
dwa południowe skrawki gminy Dopiewo oraz projektowany obszar Natura 2000, którego zasięg
pokrywa się w przybliżeniu z obszarem WPN,
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wielkoprzestrzenny obszar lasów ciągnących się od Dopiewca i Dąbrówki przez Sierosław w gminie
Tarnowo Podgórne łączących się z kompleksem lasów Lusówko.
Z elementów zainwestowania technicznego, najważniejszym dla mieszkańców gminy jest sieć
komunikacyjna.
Przez północną część gminy prowadzi droga wojewódzka nr 307, stanowiąca bardzo dobre
powiązanie z Poznaniem, ośrodkiem wojewódzkim, a w kierunku zachodnim z gm. Buk i dalej gm.
Opalenica.
Także drogi powiatowe, prowadzące przez obszar gminy, umożliwiają dogodne powiązania z
gminami sąsiednimi a zwłaszcza z miejskimi i wiejskimi ośrodkami gminnymi i znaczącymi jednostkami
osadniczymi.
Drogami powiatowymi o dużym znaczeniu dla powiązań zewnętrznych gminy są drogi o
następujących kierunkach:
- Dopiewo - Więckowice - Lusówko - Jankowice -Tarnowo Podgórne,
- Trzcielin - Konarzewo - Chomęcice - Szreniawa,
- Trzcielin - Lisówki - Rybojedzko,
- Dopiewo - Skrzynki,
- Dopiewo - Dopiewiec - Palędzie - Dąbrówka - Skórzewo - granica m. Poznania,
- Dopiewo - Trzcielin - Stęszew,
- Gołuski - Plewiska,
- Palędzie - Gołuski - Głuchowo - Komorniki,
- Przeźmierowo - Wysogotowo - granica m. Poznania,
- Dąbrówka - Zakrzewo - Batorowo - Lusowo,
Gmina posiada połączenie z autostradą A2 prowadzącą przez jej obszar dzięki zrealizowanemu na
pograniczu z gminą Komorniki węzła autostradowego „Głuchowo”, łączącego drogę ekspresową S11 z
autostradą A2.
Realizacja węzła umożliwiła intensywniejsze powiązania gminy z obszarem całego województwa i
kraju zwłaszcza na kierunku wschód - zachód.
Przez obszar gminy prowadzonych jest szereg linii elektroenergetycznych wysokich napięć, które
wyprowadzane są z GPZ „Plewiska” gm. Komorniki.
Linie prowadzone są w następujących kierunkach:
- linia WN-110 kV relacji „Plewiska - Pniewy”,
- linia WN-110 kV relacji „Plewiska - Kiekrz”,
- linia WN-110 kV relacji „Plewiska - Buk”,
- linia WN-110 kV relacji „Plewiska - Stęszew”,
Linie te są ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Przez obszar gminy prowadzona jest przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia stanowiąca
element krajowego systemu przesyłowego, a mianowicie:
- gazociąg w/c DN 350 relacji Złotniki - Konarzewo,
- gazociąg w/c DN 350 relacji Stęszew - Poznań,
- gazociąg w/c DN 200 odb. Puszczykowo,
- gazociąg w/c DN 350 odb. Konarzewo,
- gazociąg w/c DN 80 odb. Konarzewo,
- gazociąg w/c DN 100 odb. Dąbrowo - Dopiewo.
-

1.3. Ludność
W 2001 r. gmina Dopiewo liczyła 10,934 tys. mieszkańców. W maju 2011 r. ludność gminy liczyła
19391 mieszkańców, w tym 9871 kobiet. W 2013 roku gmina liczyła 21489 mieszkańców, w tym 10980
kobiet.
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Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi - 199 os/km2 wobec średniej dla powiatu
poznańskiego 185 os/km2 (2013). Wskaźnik feminizacji w gminie wynosi 104 kobiet na 100 mężczyzn
wobec średniego wskaźnika dla powiatu poznańskiego 105.
1.4. Funkcje gminy
Dotychczasowa wiodąca funkcja rolnicza traci swoje pierwszeństwo na rzecz działalności
gospodarczej. Funkcje usług rynkowych oraz przemysłu i budownictwa mają obecnie dominujące
znaczenie w rozwoju gminy.
Coraz większe znaczenie ma rozwijająca się funkcja mieszkaniowa, która aktywizująco wpływa na
rozwój gminy.
Funkcja rolnicza zachowuje swoje podstawowe znaczenie.
1.5. Pozarolnicza działalność gospodarcza
Sferę gospodarczą gminy, poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, reprezentują podmioty
gospodarcze zarejestrowane w systemie „REGON”.
Na koniec 2008 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 2057 podmiotów gospodarczych.
Wskaźnik aktywności gospodarczej kształtował się na poziomie 128 podmioty gospodarcze na 1000
mieszkańców w roku 2008.
Na początku roku 2011 liczba podmiotów gospodarczych w gminie wynosiła 2847 zarejestrowanych
jednostek. Wskaźnik aktywności gospodarczej kształtował się na poziomie 147 podmioty gospodarcze
na 1000 mieszkańców.
Natomiast w roku 2012 liczba podmiotów gospodarczych w gminie wynosiła 3128 zarejestrowanych
jednostek. Wskaźnik aktywności gospodarczej kształtował się na poziomie 154 podmioty gospodarcze
na 1000 mieszkańców.
Jest to aktywność wyższa niż średnia aktywność gospodarcza dla pow. poznańskiego, która wynosi
147 (2012) podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców.
Na uwagę zasługuje fakt, że aktywność gospodarcza gminy systematycznie wzrasta, co obrazuje
poniższe zestawienie.

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA GM. DOPIEWO
Lata

Liczba podmiotów gospodarczych

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności

1999

850

81,6

2000

917

85,7

2001

931

85,1

2002

1027

90,9

2003

1141

96,9
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2004

1243

98,5

2005

1618

120,2

2008

2057

127,7

2011

2847

146,8

2012

3128

154,0

2013

3372

156,9
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pod względem struktury własnościowej podmiotów gospodarczych dominuje sektor prywatny, który
reprezentowany jest przez 98,3% ogółu podmiotów.
Struktura podmiotów gospodarczych wg sektorów gospodarki narodowej w roku
2012
przedstawiała się następująco:
rolnictwo i leśnictwo
1% ogółu podmiotów
przemysł i budownictwo
21% ogółu podmiotów
usługi
78% ogółu podmiotów
Okazuje się, że sektorem zdecydowanie dominującym w gospodarce gminy jest sektor usługowy,
który skupia ok. 78% ogółu podmiotów gospodarczych. Dominują usługi rynkowe, w których pierwszą
pozycję zajmuje handel i naprawy, kolejną pozycję zajmuje obsługa nieruchomości i firm.
Drugim sektorem pod względem udziału% w strukturze jest przemysł i budownictwo, który skupia
21% ogółu podmiotów.
Na uwagę zasługuje fakt, że w sekcji budowlanej działa więcej podmiotów niż w sekcji przemysłu.
Na podstawie udostępnionych danych z Urzędu Gminy określono układ przestrzenny podmiotów
gospodarczych w odniesieniu do podmiotów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Układ przestrzenny podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne odpowiada
randze i znaczeniu poszczególnych wsi.
Najwięcej podmiotów gospodarczych skoncentrowanych jest w Skórzewie - ok. 400, a następnie w
Dopiewie ok. 200 i w Dąbrowie ok. 100. Łącznie w tych trzech wsiach skoncentrowanych jest 61% ogółu
podmiotów.
Większe ilości podmiotów występują także w Konarzewie, Palędziu, Dąbrowie i Dopiewcu.
Najmniej podmiotów znajduje się we wsiach Gołuski i Trzcielin, wsiach o wiodących funkcjach
rolniczych.
Natomiast pod względem rodzaju prowadzonej działalności podział podmiotów gospodarczych osób
fizycznych odpowiada istniejącym proporcjom, odnoszącym się dla całej sfery gospodarczej gminy.
Dominują podmioty prowadzące działalność usługową, które stanowią 74,8% ogółu firm osób
fizycznych a przetwórstwo przemysłowe i budownictwo prowadzi pozostałe - 25,2% firm.
Mimo, że przemysł i budownictwo w strukturze ilościowej podmiotów gospodarczych zajmują drugie
miejsce, to gmina wyróżnia się zakładami produkcyjnymi i zakładami budowlanymi, które znane są nie
tylko w obszarze metropolitalnym, ale także w województwie.
Do największych firm działających na terenie gminy, a jednocześnie najwięcej znaczących należą:
 Nordenia Polska Poznań Sp. z o.o. w Dopiewie, producent opakowań,
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 WITROchem Sp. z o.o. w Skórzewie oraz Marmite International S.A. w Zakrzewie, producent
akcesorii łazienkowych,
 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Palędziu,
 Pridrog s.c. w Dopiewie, roboty drogowe,
 Lepiko Sp. z o.o. w Skórzewie, usługi ogólnobudowlane,
 Linea Sp. z o.o. w Dąbrowie - developer,
 Alglob Sp. Z o.o. w Dąbrowie, producent domów i wyrobów ze szkła,
 Piekarnia, cukiernia K.L. Nowaczyk w Dopiewie,
 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Dąbrówka” w Dąbrówce,
 GOOD FOOD Sp. Z o.o., producent wafli ryżowych w Skórzewie,
 Drukarnia Głosu Wielkopolskiego w Skórzewie,
 „Przemkodruk” Zakład Poligraficzny w Skórzewie,
 PAKODRUK s. j. produkcja i usługi w Zakrzewie,
 Żwirownia PHU „Dąbrowa” zlokalizowana na terenie wsi Dąbrowa,
 CERMAX w Dąbrowie, hurtownia i sklep ceramiki,
 Gros - Pol. Sp. z o.o. w Konarzewie - produkcja kotłów energetycznych i usługi.
1.6. Ustalenia dotyczące gminy Dopiewo w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego został przyjęty uchwałą Nr
XLVI / 690 / 2010 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 155 / 2010, poz. 2953). Plan województwa operuje zapisami o dużym stopniu ogólności.
Z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego wynika, że gmina
Dopiewo położona jest w obrębie obszaru metropolitalnego, w obrębie strefy koncentracji procesów
urbanizacyjnych i strefy przyspieszonego rozwoju społecznego i gospodarczego. W Planie
Województwa określono w sposób schematyczny przebiegające przez gminę drogi ekspresowe S5 i
S11. W części planu dotyczącej środowiska przyrodniczego w południowej części gminy zaznaczono
Obszar struktury wodonośnej IV rzędowej Wielkopolskiej Doliny Kopalnej OWO (Obszary Wysokiej
Ochrony), a w zachodniej części obszar zlewni chronionej wzdłuż jeziora Niepruszewskiego.
Zaznaczono również granice i obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego.
2. Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony
2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Zmiany w życiu gospodarczym kraju, jakie następują od początku lat 90-tych, nie pozostają bez
wpływu na życie gospodarcze gminy, a to pociąga za sobą zmiany w jej układzie funkcjonalno przestrzennym. Decydujący wpływ mają tu:
 urynkowienie gospodarki, w tym również rolnictwa, co powoduje nieopłacalność uprawiania gleb
niskich klas bonitacyjnych,
 aktywizacja działalności gospodarczej, a co za tym idzie - znaczne zapotrzebowanie na tereny,
szczególnie te o niskich klasach gleb i dogodnie skomunikowane,
 kryzys spółdzielczego wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, co zmusza mieszkańców
Poznania do poszukiwania działek budowlanych również, w pobliżu miasta.
Na istniejący układ przestrzenny i funkcjonalny gminy główny wpływ wywierają:
 sąsiedztwo m. Poznania,
 przebiegająca przez gminę droga wojewódzka nr 307,
 linia kolejowa relacji Berlin-Warszawa,
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 linie energetyczne wysokich napięć wyprowadzone z GPZ Plewiska,
 tereny objęte ochroną ze względu na walory przyrodnicze (WPN z otuliną, rynna J.
Niepruszewskiego, lasy),
 kompleksy gleb wysokich klas bonitacyjnych objętych ochroną.
Oś komunikacyjną gminy stanowią:
 Autostrada A2 - Z terenu gminy Dopiewo nie ma bezpośredniego dostępu do węzłów
autostradowych – dostęp pośredni zapewnia realizacja drogi ekspresowej S11 wraz z węzłem
„Głuchowo”.
 droga ekspresowa S11, która jest dostępna dwoma zjazdami z na terenie gminy Dopiewo.
 droga wojewódzka nr 307, która biegnie północnym skrajem gminy,
Układ przestrzenny gminy uległ zmianie z chwilą zrealizowania autostrady A2 i drogi ekspresowej
S11, która podzieliła gminę Dopiewo na dwie części: północną i południową. Przy autostradzie i drodze
S11 - na terenie gminy zlokalizowano miejsca obsługi podróżnych oraz punkt poboru opłat.
2.2. System osadniczy
Sieć osadniczą gminy stanowią jednostki osadnicze, wyróżnionych z nazwy, które stanowią
następujący układ administracyjno - przestrzenny.
ośrodek
gminny
wsie
sołeckie
wsie
podstawowe
osady i
przysiółki

Dopiewo
Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Konarzewo, Palędzie, Skórzewo, Trzcielin,
Więckowice, Zakrzewo
Podłoziny, Lisówki, Zborowo
Leśniczówka, Zborówko, Żarnowiec, Glinki, Joanka, Podgaj, Drwęsa, Fiałkowo,
Pokrzywnica

Pod względem liczby mieszkańców jednostki osadnicze są zacznie zróżnicowane, co przedstawia
poniższe zestawienie.
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SYSTEMATYKA JEDNOSTEK OSADNICZYCH
Podział jednostek
Grupy wielkościowe

Nazwa jednostki

osady i przysiółki

do 50 mieszkańców

Żarnowiec, Glinki, Joanka, Drwęsa, Fiałkowo,
Pokrzywnica

wsie małe
wsie średnie

51 - 200 mieszkańców
201 - 500 mieszkańców

Podłoziny, Lisówki, Zborowo
Gołuski, Trzcielin

wsie duże

501 - 1000 mieszkańców

Palędzie, Więckowice

wsie bardzo duże

powyżej 1000 mieszkańców

Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Zakrzewo,
Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewie (2013 GUS)

Poszczególne grupy wielkościowe skupiają następujące wielkości mieszkańców, stanowiąc
odpowiednio: GUS 2013
6 przysiółków i osad

1,1% ludności gminy

3 wsie małe

1% ludności gminy

2 wsie średnie

4,0% ludności gminy

2 wsie duże

9% ludności gminy

7 wsi bardzo dużych

85% ludności gminy

Okazuje się, że trzy największe wsie skupiają ponad 56% ludności gminy, łącznie z wsiami dużymi
tj. razem w 9 wsiach jest skoncentrowanych około 94% ludności gminy.
Wielkość wsi pod względem demograficznym waha się od 790 do 4218 mieszkańców, natomiast
jednostki kwalifikowane jako osady i przysiółki liczą poniżej 50 mieszkańców. Przeciętna wielkość wsi
na terenie gminy nie jest mała i kształtuje się na poziomie mieszkańców (z wyłączeniem osad i
przysiółków).
Analiza wzrostu demograficznego wiejskich jednostek osadniczych wykazuje trendy demograficzne
poszczególnych jednostek.
Wszystkie wsie sołeckie wykazują w okresie ostatnich 9 lat wzrost demograficzny. Największy
przyrost ludności nastąpił we wsiach: Skórzewo, Dąbrówka, Dąbrowa, Dopiewo, Zakrzewo, Palędzie.
Największą dynamikę wzrostu wykazują: Dąbrówka charakteryzująca się wskaźnikiem wzrostu
376,3 i Skórzewo wskaźnik wzrostu 239,8. Dopiewie wskaźnik wzrostu 208 i
Najniższą dynamikę wzrostu 106-107 wykazuje wieś Konarzewo i, zaliczana do b. dużych. Niewielki
przyrost ludności Konarzewa wskazuje na stabilizację demograficzną wsi.
Natomiast ze wsi podstawowych na uwagę zasługuje wieś Lisówki, która podwoiła liczbę swoich
mieszkańców z uwagi na stały pobyt pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej.
Wsie Zborowo i Podłoziny wykazują regres demograficzny.

14

Wyposażenie wsi w usługi
Wyposażenie wsi sołeckich w obiekty i placówki usługowe, przedstawiono syntetycznie w
poniższym zestawieniu.
Z zestawienia wynika, ze najlepiej wyposażonymi w usługi bytowe, są kolejno wsie:
 Dopiewo i Skórzewo,
 Konarzewo,
 Zakrzewo.
Najsłabiej wyposażonymi wsiami w obiekty usługowe są wsie Dąbrówka, Trzcielin i Gołuski.
Biorąc pod uwagę położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie m. Poznania należy uznać, że
niedobory w wyposażeniu jednostek osadniczych w obiekty i placówki usługowe, mieszkańcy gminy
rekompensują zaspakajając potrzeby bytowe w Poznaniu, gdzie występuje najwyższa koncentracja
zróżnicowanych usług.
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Układ przestrzenny sieci osadniczej i funkcje jednostek
Układ przestrzenny sieci osadniczej wykształcony w dotychczasowym rozwoju pozostał bez zmian.
Rozwój jednostek osadniczych potwierdza zarysowany podział obszaru gminy na strefę podmiejską,
związaną bezpośrednio z oddziaływaniem m. Poznania i pozostałą część, tj. strefę rolniczą.
Jednostki osadnicze położone w strefie podmiejskiej - Skórzewo, Dąbrowa, Dąbrówka, Palędzie i
Zakrzewo wykazują najwyższą dynamikę wzrostu demograficznego i zmiany w zagospodarowaniu
obszaru osiedleńczego wsi.
W strefie podmiejskiej mieszka obecnie ok. 49% mieszkańców gminy.
Wpływ na funkcjonalny podział przestrzeni osiedleńczej ma także „przebiegająca” przez gminę
autostrada, która dzieląc obszar gminy na część północną i część południową, być może w przyszłości
wpłynie na modyfikację dotychczasowego podziału.
Układ sieci osadniczej, jej powiązanie z układem zewnętrznym, potencjał społeczny i gospodarczy
to czynniki decydujące o funkcjach wsi i ich dalszym rozwoju.
Ośrodek gminny - wieś Dopiewo obsługująca wszystkich mieszkańców gminy, jest położona na
uboczu obszaru obsługiwanego, co nie ułatwia do niej dostępności. Mieszkańcy gminy korzystają z
placówek i obiektów usługowych w Dopiewie w zakresie funkcji ogólnogminnych, a potrzeby o
znaczeniu ponadlokalnym zaspokajają w jednostkach otaczających, a zwłaszcza w Poznaniu.
Wzmocnieniu ulegają ciążenia mieszkańców do miejsc pracy, nauki, miejsc zakupów i obsługi w
Poznaniu i do znaczących jednostek otaczających - do Buku, Stęszewa, Komornik oraz wykształcają się
nowe kierunki ciążeń do ponadlokalnych centrów handlowo - usługowych „Auchan” Swadzim i „Auchan”
Komorniki.
Obok głównej jednostki osadniczej, jaką jest wieś gminna Dopiewo pełniąca rolę wielofunkcyjnego
ośrodka obsługi mieszkańców, ważną rolę w układzie pełni wieś Skórzewo. Jest również ośrodkiem
wielofunkcyjnym i wspomaga wieś gminną pełniąc funkcje ogólnogminne.
Ponadto Skórzewo wyróżnia się dynamicznie rozwijającą się funkcją mieszkaniową i funkcjami
zróżnicowanej działalności gospodarczej.
Funkcje pozarolnicze występują w większości wsi lecz ich intensywność jest zróżnicowana. Na
uwagę zasługują, wyróżniające się funkcją mieszkaniową wsie: Dąbrówka, Dąbrowa i Palędzie.
Funkcje gospodarcze a zwłaszcza funkcje produkcyjne i naprawcze poza Skórzewem, koncentrują
się w Dopiewie i Dąbrowie a w mniejszym zakresie w Dąbrówce, Dopiewcu i Zakrzewie.
Poza tym w zakresie pełnienia funkcji pozarolniczych na szczególną uwagę zasługuje wieś Lisówki,
która wyróżnia się ponadgminnymi funkcjami z zakresu ochrony zdrowia.
Dotychczasowe funkcje rolnicze wszystkich wsi ulegają przekształceniom odpowiednio do trendów
rozwojowych.
Funkcje rolnicze dominują w tradycyjnym ośrodku produkcji rolnej jakim była i jest wieś Konarzewo.
Funkcje rolnicze nadal pełnią wsie Więckowice, Trzcielin, Gołuski.
Obecnie nastąpiło zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 w miejscowościach Dąbrowa i Zakrzewo oraz w południowej części
Dopiewa - szczególnie przy torach kolejowych oraz wzdłuż drogi powiatowej łączącej Dopiewo z
Konarzewem. Miejscowości Skórzewo i Dąbrówka stają się „sypialnią” dla miasta Poznania poprzez
rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego, w tym wyróżniających się w przestrzeni osiedli
zabudowy szeregowej i atrialnej na małych działkach. Kolejne miejscowości o intensywnym rozwoju
funkcji mieszkaniowej to Zakrzewo, Dąbrowa, Palędzie. Dalsze, duże powierzchniowo tereny objęte
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, objęte wzmożonym zainteresowaniem
inwestorów występują w Dopiewcu i ta miejscowość stanie się następnym placem budowy dla
budownictwa mieszkaniowego. W większości wymienionych miejscowości tereny mieszkaniowe
zlokalizowane są na styku z lasami.
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3. Stan środowiska w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
3.1. Warunki przyrodnicze i stan środowiska
3.1.1. Charakterystyka środowiska - układ topograficzny, hydrografia, wody podziemne, gleby,
warunki topoklimatyczne, surowce mineralne, lasy, zadrzewienia, parki zabytkowe,
pomniki przyrody
Układ topograficzny
Gmina Dopiewo zajmuje mało urozmaiconą powierzchnię wysoczyzn morenowych: płaskiej i falistej,
obejmujących głównie centralną oraz wschodnią część areału gminy. W północnej części rozciąga się
równina sandrowa w znacznym stopniu zalesiona. Rzeźba terenu gminy, w przewadze płaska, wznosi
się w kierunku północno - zachodnim oraz południowo - zachodnim na Pagórkach Stęszewskich (Oz
Bukowsko-Mosiński), gdzie pagórki ozowe osiągają wysokość 90 - 96 m n.p.m., podczas gdy dna dolin
położone są poniżej 78 - 80 m n.p.m. Pagórki ozowe zbudowane są z piasków różnoziarnistych i
żwirów.
Zachodnią część gminy stanowi obniżenie rynnowe jeziora Niepruszewskiego przechodzące doliną
Samicy Stęszewskiej w kierunku południowo - wschodnim obejmując jeziora Tomickie i Trzcielińskie.
Dolina rozszerza się ku południowi przechodząc terasami w partie wysoczyznowe. Zbocza teras mają
ekspozycję południową lub zachodnią a spadki sięgają lokalnie ponad 10%. Mniejsze, zmiennie
wykształcone doliny, przybierają kierunek południowo - wschodni.
Hydrografia
Gmina Dopiewo położona jest w następujących zlewniach rzek III rzędu: zlewni Kanału
Mosińskiego, zlewni Warty od Kanału Mosińskiego do Wirynki (Wirenki), zlewni Wirynki (Wirenki),
zlewni Potoku Junikowskiego.
Obszar położony na zachodzie gminy, od pasa wododziałowego na linii Konarzewo - Dopiewo Więckowice odwadniany jest przez rzekę Samicę Stęszewską, która bierze początek powyżej Jeziora
Niepruszewskiego, na wysokości 78 m n. p. m i wykorzystuje głęboko wciętą rynnę polodowcową
rozpoczynającą się od miejscowości Kalwy na północy, przez wały ozowe w rejonie Lisówek, po
atrakcyjne tereny na południu gminy.
Na południe i pd - wsch. od równiny sandrowej, w rejonie Pokrzywnicy, Zakrzewa, Dąbrówki i
Dopiewca, gmina odwadniana jest przez rz. Wirynkę (Wirenkę), której źródło znajduje się w lasach koło
Zakrzewa. Uchodzi ona jako lewobrzeżny dopływ rzeki Warty.
W świetle zrealizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
„Programu budowy urządzeń małej retencji wód powierzchniowych do roku 2015 z uwzględnieniem
potrzeb obszarowych małej retencji, warunków efektywności ekonomicznej”, Wirynka ma być
wspomagana przepustem z piętrzenia zbiornika Rosnowo na Rowie Głuchowskim, zlokalizowanym tuż
poza granicą gminy Dopiewo. Projekt będzie realizowany w latach 2012 - 2015, a realizacja tego
zbiornika w znacznym stopniu poprawi bilans wód w całej zlewni Wirynki, tym samym bilans wód gminy
Dopiewo.
Do dwóch głównych rzek gminy: Samicy i Wirynki dopływają dość liczne cieki i rowy melioracyjne
w systemie drobnych dolin, które łagodnie rysują się w krajobrazie. Przepływy rzek są niewielkie i
obserwuje się stałe ich obniżanie.
W gminie znajduje się kilka jezior. W krajobrazie najwyraźniej zarysowuje się rynna Jez.
Niepruszewskiego o powierzchni 242,3 ha, położonego na granicy z gminą Buk.
Otoczenie jeziora stanowi zbocze o deniwelacjach ok. 15 m z niewielkimi powierzchniami zalesionymi.
Jezioro jest płytkie, jego średnia głębokość wynosi 3,1 m a maksymalna 5,2 m.
Obszar zlewni jeziora budują osady czwartorzędowe, głównie torfy, gliny zwałowe wysoczyzn
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morenowych o zmiennym składzie litologicznym: od piasku gliniastego do iłu piaszczystego oraz piaski i
żwiry moren czołowych (niewielki obszar przylegający od strony północnej).
W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora występują obszary niekorzystne pod względem infiltracyjnym
wskutek znacznej wilgotności gruntów.
Roślinność wodna jeziora jest silnie rozwinięta wzdłuż całej linii brzegowej z wyjątkiem plaż przy
wsiach Niepruszewo i Zborowo.
Głównym ciekiem zasilającym jezioro jest rz. Samica. Ponadto zasilają je rowy melioracyjne
odwadniające przyległe grunty orne. Odpływ z jeziora następuje poprzez rz. Samicę. Na wysokości wsi
Zborowo zbudowany jest pobór wody do nawodnień okolicznych pól (aktualnie obiekt nieczynny, silnie
zdewastowany).
Z uwagi na brzegi podmokłe, w części pd - wsch. fragmentami zalesione, jezioro nie stanowi dużej
atrakcji dla rekreacji. Obiekty związane z wypoczynkiem zlokalizowane są w Niepruszewie i Zborowie
(kąpielisko, działki letniskowe). Brak kanalizacji tej wsi oraz Więckowic i Zborowa naraża jezioro na
niekorzystne spływy zarówno z terenów mieszkaniowych jak i rolnych a ogólna ocena podatności
jeziora na degradację odpowiada III kategorii. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
sklasyfikował wody jeziora jako pozaklasowe.
Jezioro jest zaliczane do bardzo żyznych, o czym świadczy wysokie stężenie substancji
organicznych, duża koncentracja soli mineralnych oraz przetlenienie wody powodujące
zanieczyszczenie jeziora i jego zarastanie.
Jezioro Konarzewskie, otoczone polami uprawnymi, jest niewielkie, położone w rynnie, w której
znajdują się jeszcze 4 inne jeziora (poza gminą). Wzdłuż brzegów występują łąki i oczerety. Wody
jeziora są wzbogacane nadmiernym spływem powierzchniowym z pól zawierającym związki „chemii
rolniczej”, które powodują zanieczyszczenie i zarastanie jeziora.
Jezioro Trzcielińskie, położone na wysokości 67,0 m n. p. m. w zabagnionej dolinie rz. Samicy, jest
jeziorem rynnowym o powierzchni 6,5 ha. Wraz z otoczeniem stanowi obszar prawnie chroniony w
randze rezerwatu „Trzcielińskie Bagno” (powierzchnia 34,07 ha). Wymieniony rezerwat jest obszarem
ochrony ścisłej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ochroną objęto teren, na którym
występują lęgowiska ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat stanowi biotop stwarzający bardzo dobre
warunki ekologiczne do gnieżdżenia się wielu gatunków ptaków i zachowania rzadko występujących
gatunków roślin.
Wody podziemne
Rejon gminy Dopiewo posiada 3 użytkowe poziomy wodonośne czwartorzędowe:
1. poziom wód związanych ze strukturą sandrową - rejon Zakrzewa i Dąbrowy,
2. poziom wód kopalnej doliny w rejonie Dąbrówka - Wysogotowo,
3. poziomy zasobowe Wielkopolskiej Doliny Kopalnej w południowej części gminy.
Pierwszy z wymienionych poziomów nie jest ujmowany i nie jest przewidziany do ujmowania na
potrzeby komunalne.
Czwartorzędowe wody podziemne doliny kopalnej interglacjału emskiego na osi Dąbrówka Wysogotowo posiadają miąższość 20 m; na obrzeżach tylko 2,5 m. Szerokość doliny waha się w
przedziale 300 - 500 m. Zasilanie doliny odbywa się na drodze infiltracji opadów. Od strony wschodniej
dolina graniczy z sandrem junikowskim, od północy z sandrem kierskim, a od zachodu z osadami
piaszczystymi sandru sierosławskiego. Dolina kopalna drenuje wody sandrowe bardzo podatne na
zanieczyszczenia z powierzchni, gdyż utwory te są pozbawione okrywy gliniastej. W ujmowanych
wodach tego rejonu stwierdza się obecność związków azotanowych. Największy udział w
zanieczyszczeniu wód mają: „chemia rolnicza”, ścieki bytowe, transgraniczne i lokalne
zanieczyszczenia wnoszone przez opady atmosferyczne oraz gospodarka odpadowa. Badania
hydrogeologiczne rejonu Dąbrówka - Wysogotowo stwierdzają, że zmienia się kierunek ruchu wód:
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z północno-wschodniego na dośrodkowy (do ujęcia). Wymagane jest „zatrzymanie wód opadowych w
tym obszarze, gdyż są one główną składową bilansu”.
Obszar zasobowy doliny kopalnej w gminie Dopiewo łączy się z obszarem zasobowym gm.
Tarnowo Podgórne bardzo ubogim w zasoby wód podziemnych.
W obszarze gminy Dopiewo (na linii Dąbrówka - Skórzewo) istnieją w terenie studnie, które
zarządzane są przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną (TP KOM Sp. z o.o.).
Poziom wód Wielkopolskiej Doliny Kopalnej obejmuje tereny na południe od linii Konarzewo Żarnowiec. Prowadzone odwierty hydrogeologiczne i prace naukowe przynoszą nowe informacje na
temat tej doliny, tym samym granice jej występowania podlegają uszczegółowieniu.
Zbiornik wód podziemnych (WDK) należy do najbardziej zasobnych zbiorników w Wielkopolsce
Środkowej. Główny poziom użytkowy o miąższości 15 - 25 m leży na głębokości 40 - 70 m. Ogólna
ocena jakości wód podziemnych według GZWP w sieci regionalnej wskazywała, że średnia jakość wody
WDK jest niezadowalająca.
Poziom wodonośny WDK jest zasilany głównie przez przesączanie się wód z wyżej zalegających
poziomów czwartorzędowych (średni moduł zasilania poziomu wynosi 4,93 m2/h/km2). Drenaż poziomu
odbywa się w dolinach i rynnach rzek. Do tego czasu nie stwierdzono zanieczyszczeń zbiornika, jednak
istnieje potencjalna groźba, gdyż na większości obszaru występowania WDK, w tym również na terenie
gm. Dopiewo, czas potencjalnej migracji zanieczyszczeń jest mniejszy niż 50 lat, a w znacznej części
nawet mniejszy niż 25 lat.
Ujęcie wód WDK jest zlokalizowane w Joance, w rejonie wsi Trzcielin.
Gleby
Rozmieszczenie kompleksów rolniczej przydatności gleb układa się zgodnie z formami terenu oraz
ich litologią. Około 62% gruntów ornych stanowią gleby zaliczane w byłym województwie poznańskim
do gleb dobrych: kompleksy 2, 3, 4 i 5:
2 kompleks - pszenny dobry
569 ha
= 7,1%
3 kompleks - pszenny wadliwy
32 ha
= 0,4%
4 kompleks - żytni b. dobry
3.068 ha
= 38,5%
5 kompleks - żytni dobry
1.272 ha
= 16,0%
6 kompleks - żytni słaby
1.316 ha
= 16,5%
7 kompleks - żytni najsłabszy
1.042 ha
= 13,1%
8 kompleks - zbożowo-pastewny mocny
285 ha
= 3,6%
9 kompleks - zbożowo-pastewny słaby
381 ha
= 4,8%
7.964 ha
100,0%
trwałe użytki zielone:
2z
- użytki zielone średnie
282 ha
= 76,6%
3z
- użytki zielone słabe i b. słabe
86 ha
= 23,4%
368 ha
100,0%
Łącznie:
8.332 ha
Gleby kompleksów 2 - 5 utworzone są z glin lekkich, piasków gliniastych mocnych i piasków
gliniastych lekkich podścielonych gliną. Gleby te pokrywają przede wszystkim środkową i południową
część gminy. Gleby słabe, kompleksów 6 i 7, brunatne, wyługowane i kwaśne, na podłożu piasków
słabogliniastych i piasków luźnych, zaliczone są do gleb żytnio-ziemniaczanych słabych i żytniołubinowych. Cechuje je duża przepuszczalność oraz stały niedobór wilgoci. Posiadają niską jakość
produkcyjną i przydatne są dla roślin o małych wymaganiach glebowych lub pod zalesienie. Największe
powierzchnie tych gleb występują na powierzchni sandrowej w rejonie Zakrzewa, Dąbrowy, Palędzia i
Pokrzywnicy. Ponadto enklawy słabych gleb spotyka się na terenie całej gminy.
Dna dolin zajęte są przez gleby hydromorficzne tworzone w warunkach nadmiernego uwilgotnienia
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przy wysokim stanie wody gruntowej. Zaliczane są do kompleksów zielonych 2z i 3z.
Pod względem bonitacyjnym gleby gminy Dopiewo zaliczone są do następujących klas:
klasa IIIa
- 622 ha
= 7,7%
klasa IIIb
- 1.413 ha
= 17,6%
klasa IVa
- 2.182 ha
= 27,2%
klasa IVb
- 1.472 ha
= 18,3%
klasa V
- 1.663 ha
= 20,7%
klasa VI
- 678 ha
= 8,4%
klasa VI Rz - 5 ha
= 0,1%
- 8.035 ha
= 100,0% (stan na 1.01.1990 r.)
Gleby kl. III - IV zajmują około 62% gruntów ornych (w powiecie poznańskim ok. 73%, w
województwie ok. 60%).
Gmina posiada korzystne gleby dla utrzymania upraw polowych i sadowniczo - ogrodniczych.
Od jakości gleb uzależniona jest struktura gatunkowa prowadzonych upraw. Znaczący udział w
produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo - wodnych, takie jak żyto, mieszanki
zbożowe, pszenżyto, kukurydza, mieszanki zbożowe na zieloną paszę i buraki cukrowe (które mają
akurat wysokie wymagania glebowe).
Wartość rolniczą gleb określa wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla gminy Dopiewo
wskaźnik ten wynosi 69,2 pkt, dla powiatu 65,1 pkt, a dla województwa 63,4 pkt (stan na 2000 r.).
Obserwuje się postępującą erozję wietrzną i wodną z uwagi na niedostatecznie osłoniętą od
wiatrów powierzchnię gruntów pozbawioną wysokiej zieleni śródpolnej, przywodnej i przydrożnej.
Dalsze wycinanie znikomej ilości tych zadrzewień jeszcze bardziej zwiększy proces erozji i pogorszy
warunki wilgotnościowe gleb.
Wyraźnie obniża się jakość naturalnych łąk na skutek prostowania koryt cieków, co prowadzi do
niekorzystnego odpływu wód i likwidacji łąk.
Warunki topoklimatyczne
Od ogólnych cech klimatu regionu poznańskiego teren gminy Dopiewo różni się właściwościami
spowodowanymi warunkami topoklimatycznymi. Zmienność urzeźbienia, sąsiedztwo jezior, pokrycie
szatą roślinną różnicuje warunki klimatu lokalnego. Wyraźny wpływ na stagnację mas powietrznych,
inwersję temperatur i lokalne kierunki nawietrzania mają wklęsłe formy terenu, które stanowią kanały
spływu mas wychładzanego powietrza.
Najzdrowsze klimatycznie są tereny sandrowe o suchym, przepuszczalnym podłożu, porośnięte
lasami. W ogóle tereny wysoczyznowe charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi i
najkorzystniejszymi właściwościami klimatu lokalnego. Na wysoczyźnie przeważają wiatry z sektora
południowo-zachodniego i zachodniego.
Odrębność mezoklimatyczną związaną z powierzchnią wodną, stanowi obszar otaczający Jez.
Niepruszewskie i dolinę Samicy. Charakteryzuje się większą pojemnością cieplną, co wpływa na
stosunki termiczne: niższe temperatury w dzień i wyższe w nocy. Złagodzone są również skrajne
temperatury letnie.
Surowce mineralne
Surowce mineralne występujące na terenie gminy to piaszczyste i piaszczysto żwirowe
plejstoceńskie utwory wodnolodowcowe. Przeważają złoża kruszywa naturalnego zalegające w rejonie
Dąbrowy i Zakrzewa.
Występujące w północno - zachodniej części gminy złoże gazu ziemnego i należące do
udokumentowanego obszaru górniczego „Ceradz” (obejmującego fragmenty terenów należących do
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gmin: Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne i Duszniki) zostało skreślone z ewidencji (złoże zaniechane z
rozliczonymi zasobami).
Gmina Dopiewo położona jest w granicach Niecki Mogileńsko - Łódzkiej uznawanej za obszar
perspektywiczny dla poszukiwań wód geotermalnych. Wg danych Państwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie najkorzystniejsze warunki występują głownie w osadach piaskowców
kredy dolnej i jury dolnej. Wody te, o temperaturze około 30 0 C, występują na głębokościach < 800 m,
a o temperaturze 500 C na głębokości < 1400 m. Możliwość i opłacalność wykorzystania tych wód w
różnych działach gospodarki gminy (m. in. rolnictwo, rekreacja, gospodarka komunalna) wymaga
dokładnych badań.
Na terenie gminy Dopiewo znajduje się część złoża wód termalnych eksploatowanych w ujęciu wód
termalnych z utworów jury dolnej w otworze Tarnowo Podgórne GT-1, znajdującym się na obszarze
gminy Tarnowo Podgórne (część obszaru zasobowego ujęcia).
Lasy
Lasy występujące na obszarze gminy należą do Nadleśnictwa Konstantynowo. Większość z nich
zaliczona została do lasów ochronnych: wodochronnych i chroniących środowisko przyrodnicze.
(Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach Dz. U. Nr 45 z dnia 22
marca 2005 r. poz. 435). Ze struktury użytkowania gruntów wynika, iż w gminie tereny leśne zajmują
jedynie 16%.
Zwarte tereny leśne położone są w dwóch rejonach:
 pierwszy kompleks występuje w północnej części gminy (rejon Zakrzewa, Dopiewca, Więckowic,
Palędzia i Sierosławia) - gdzie dominują siedliska boru mieszanego świeżego z przewagą
wielogatunkowego drzewostanu o wieku przekraczającym 40 lat, z dominacją sosny oraz siedlisko
lasu mieszanego z drzewostanem o przewadze sosny z domieszką modrzewia, dębu, grabu i robinii
akacjowej.
 drugi kompleks znajduje się w południowo - zachodniej części gminy między Dopiewem a
Trzcielinem. W kompleksie tym przeważają siedliska lasu mieszanego, lasu świeżego i boru
mieszanego świeżego.
Lasy te charakteryzują się korzystnymi warunkami dla rekreacji, przy czym wskazana jest
penetracja turystyczna tylko wzdłuż wyznaczonych szlaków.
Poza wymienionymi kompleksami na terenie gminy występują niewielkie powierzchnie leśne szczególnie w dolinie Samicy Stęszewskiej (w tym lasy należące do Wielkopolskiego Parku
Narodowego).
Część lasów na terenie gminy Dopiewo stanowi własność prywatną. Zajmują one powierzchnię
121,7 ha. Nadzór nad nimi, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje Starosta.
Na terenach podmokłych gminy dominują zbiorowiska leśne olsu i olsu jesionowego z udziałem
dębu i domieszką olchy, jesionu oraz wierzby. Lasy te pełnią przed wszystkim rolę wodochronną. Ze
względu na duże zawilgocenie terenu wykluczona jest penetracja turystyczna na tych terenach.
Uzupełnieniem zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność w parkach, na
cmentarzach czy ogródkach działkowych. W gminie o charakterze rolniczym, jaką jest Dopiewo, ten typ
zieleni pełni funkcję przede wszystkim ekologiczną (zieleń wywiera korzystny wpływ na mikroklimat oraz
walory użytkowe środowiska rolniczego) oraz estetyczną.
Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy pełnią zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Chronią
one gleby przed procesami erozyjnymi - często obserwowanymi na obszarach użytkowanych rolniczo.
Najistotniejsze kompleksy zadrzewień występują wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek
wodnych, cieków i rowów. Najczęściej występującymi gatunkami drzew są grusze, topole, wierzby,
kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.
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Powierzchnie leśne wywierają największy wpływ na różne elementy środowiska przyrodniczego:
klimat, obieg wody i jej zatrzymywanie oraz oczyszczanie, zapobieganie erozji gleb, zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza. Kształtują odpowiednie warunki ekologiczne dla życia zwierząt i ludzi.
Ponadto kształtują architekturę i estetyczny wygląd krajobrazu, co stwarza korzystne warunki dla
wypoczynku.
Prawie cały największy kompleks lasów w północnej części gminy objęty jest I strefą uszkodzeń
powodowanych przez emisję gazów i pyłów napływających z zachodniego i pd -zachodniego sektora
Polski oraz terenów przygranicznych Europy Zachodniej.
Uszkodzenie to obejmuje aparat asymilacyjny drzew i powoduje spadek przyrostu masy drzewnej
poniżej 25%. Lasy zlokalizowane wzdłuż trasy Bukowskiej zagrożone są zanieczyszczeniami
motoryzacyjnymi.
Zadrzewienia
Krajobraz rolniczy gminy nie posiada wystarczającej ilości zadrzewień, a istniejąca rozmieszczona
jest nierównomiernie.
W przestrzeni pozbawionej optymalnych powierzchni zalesionych zadrzewienia oddziałują podobnie
jak powierzchnie zalesione. Zadrzewienia spełniają nie tylko funkcję ochronną ale i gospodarczą
(pozysk drewna) a przede wszystkim tworzą system zieleni - łączników biocenotycznych - pozwalający
na zmniejszenie lub ograniczenie wszelkich zagrożeń dla przestrzeni rolnej. Oddziaływanie zadrzewień
śródpolnych przy miedzach, na obrzeżach łąk, obniżeń terenowych z płytką wodą, stanowią biologiczną
barierę zdolną ograniczyć migracje związków „chemii rolnej” niezużytej przez glebę. Wiadomo też, że
procesy samooczyszczania się wody zależą od chłonności ekosystemów (pól uprawnych, zadrzewień
śródpolnych, łąk i bagien).
Szata roślinna, poza lasami państwowymi, nie jest zinwentaryzowana. Nie można przedstawić
powierzchni skupisk roślinności ani sprecyzować ich charakteru. Można tylko stwierdzić, że najwięcej
zadrzewień przy ciekach i drogach występuje w rejonie wsi: Dąbrówka, Palędzie, Dopiewiec, Zborowo i
Joanka.
Zbiorowiska roślinne o charakterze zbliżonym do naturalnego zachowały się tylko na terenach
trudniej dostępnych, w rynnie rz. Samicy Stęszewskiej. Są to głównie torfowiska typu przejściowego
położone w dnie rynny lub na niewielkich powierzchniach w obniżeniach wśród podmokłych łąk.
Rozbudowany system korzeniowy zieleni niskiej, podobnie jak zadrzewień, stanowi bardzo dobrą
biologiczną barierę ograniczającą migrację zanieczyszczeń spływających z wyższych partii terenu.
Dlatego nawet najmniejsze powierzchnie łąk z zadrzewieniami wśród pól odgrywają znaczącą rolę w
kształtowaniu krajobrazu, ochronie środowiska i optymalizacji efektów produkcji rolnej.
Niestety, obserwuje się wycinanie roślinności wysokiej i krzewiastej, a wycinanie to nie jest
zastępowane nowymi nasadzeniami.
Parki zabytkowe
Gmina posiada zespoły zieleni parkowej o charakterze zabytkowym we wsiach: Dąbrówka,
Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Trzcielin, Więckowice i Zborowo.
Parki podworskie oprócz walorów przyrodniczo-historycznych i estetyczno-krajobrazowych stanowią
cenne uzupełnienie zieleni wysokiej wsi o dużej wartości biologicznej. Krajobraz założenia, sztuka
ogrodnicza, zasługi dawnych i obecnych właścicieli wpływają na wartość poszczególnych parków. A
stan parków budzi zastrzeżenia. Dla ratowania tych wielogatunkowych skupisk starodrzewi, niezbędne
jest podjęcie ich rewaloryzacji zgodnie z „Wytycznymi do opracowań planistycznych i realizacyjnych”
(opracowanie w posiadaniu Urzędu Gminy Dopiewo).
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Pomniki przyrody
Gmina posiada pomniki przyrody (11) objęte ochroną prawną Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Drzewa pomnikowe występują we wsiach: Dąbrówka (3 okazy), Zakrzewo (3), Konarzewo
(3) i Dopiewo (2). Ponadto na terenie gminy istnieje szereg drzew i zadrzewień przewidzianych do
ochrony prawnej.
3.1.2. Zagrożenia środowiska przyrodniczego
Ocena stanu środowiska przyrodniczego wykazała, że w gminie Dopiewo wiele elementów tego
środowiska ulega postępującej degradacji. Najdotkliwiej odczuwalna jest dewastacja gleb, gruntów,
krajobrazu, roślinności. Obserwuje się zwiększające się zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i
wzrost poziomu hałasu.
Jednym z najpoważniejszych problemów gminy jest gospodarowanie wodą i stan jej czystości.
Tereny zasobowe dla znajdujących się na terenie gminy ujęć wody wymagają szczególnej ochrony,
dotyczy to zwłaszcza ujęcia wody „Joanka”. Pozyskiwanie coraz to nowych ujęć wód dla celów
komunalnych napotyka na coraz bardziej restrykcyjne wymagania wobec użytkowników.
Gospodarka ściekowa w gminie systematycznie się poprawia. Jakość wód płynących, zaliczana jest
jednak w większości do IV i V klasy czystości (wody o niezadowalającej i złej jakości). Jezioro
Niepruszewskie mieściło się w III klasie podatności na degradację lecz jakość wód była pozaklasowa.
Celem dalszej ochrony akwenu wprowadzono na nim zakaz używania jednostek pływających
napędzanych silnikami spalinowymi.
W znacznym stopniu zanieczyszczone są wody podziemne, zwłaszcza najpłytszych
czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Jest to przede wszystkim wynikiem intensyfikacji produkcji
rolnej w latach 70 -tych i 80-tych i przedostawania się do wód, poprzez lekkie, piaszczyste gleby,
pozostałości niewykorzystanych przez rośliny nawozów mineralnych, gnojowicy, środków chemicznej
ochrony roślin a także ścieków komunalnych. Istnieje obawa czy w płytkich, kopanych studniach woda
jest zdatna do picia.
Z punktu widzenia ekologii krajobrazu, cieki i rowy melioracyjne wraz z zadrzewionymi dolinkami, są
bardzo specyficznymi strukturami krajobrazowymi. Są dynamiczne, mają charakter tranzytowy a w
swoim istnieniu i rozwoju uzależnione są od terenów sąsiednich. Ten cenny element krajobrazu jest
niedostatecznie zauważany, wręcz degradowany (ścieki, dzikie wysypisko) a zasługuje na najwyższą
uwagę. Jakość, kondycja i ilość zieleni w dolinach jest świadectwem jakości wód i zdolności retencji w
całej gminie. Tereny te wymagają wzmożonego nadzoru sanitarnego z uwagi na ochronę istniejących i
potencjalnych ujęć wody.
Duży wpływ na środowisko przyrodnicze gminy ma stan czystości atmosfery. Gmina znajduje się w
zasięgu ujemnego oddziaływania emisji m. Poznania oraz zachodniej i południowo - zachodniej części
województwa, określonych jako zanieczyszczenia transgraniczne. Jakość powietrza obniżają małe,
lokalne źródła - emisje z niskich kominów palenisk domowych i z działalności gospodarczej bazujących
na węglu.
Na terenie gminy obserwuje się zanieczyszczenie powietrza pyłem pochodzącym ze źle
zorganizowanych hałd czy składowisk a także z pokrytych pyłem ulic i źle zagospodarowanych terenów.
Obejmuje to między innymi rejon eksploatacji surowców i wyrobisk.
Szybko rosnąca liczba pojazdów powoduje wzrost stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Szczególnie uciążliwe są one w rejonach intensywnie zabudowanych oraz wzdłuż autostrady A2 i drogi
krajowej Poznań - Buk. Sytuacja ta będzie pogarszała się w związku ze wzrostem liczby mieszkańców
gminy i tym samym - liczby pojazdów.
Do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne należą zanieczyszczenia
komunikacyjne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe (tlenek węgla, dwutlenek węgla,
tlenki azotu, węglowodory) powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą
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grupę emisji komunikacyjnych stanowią zanieczyszczenia pyłowe, zawierające ołów, kadm, nikiel,
miedź, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Zanieczyszczenia
komunikacyjne powietrza związane są w największym stopniu z przebiegającą przez obszar gminy
autostradą A2, drogą ekspresową S11 i drogą wojewódzką nr 307 relacji Poznań - Buk.
Emisja zanieczyszczeń pochodzących z ruchu kolejowego na terenie gminy Dopiewo jest niewielka
i nie przyczynia się w znaczący sposób do pogorszenia jakości klimatu atmosferycznego. Linia E 20
biegnąca przez gminę jest zelektryfikowana i poruszają się po niej składy elektryczne.
Strefę przemysłową w gminie tworzą głównie małe i średnie zakłady o profilu produkcyjno usługowo - handlowym. Większość zakładów na terenie gminy ma uregulowany stan formalno - prawny
w zakresie odprowadzania substancji do powietrza - posiadają ważne pozwolenia na emisję
zanieczyszczeń do atmosfery. Większe emitory zanieczyszczeń atmosferycznych zlokalizowane są
przede wszystkim w Skórzewie oraz Dopiewie, Konarzewie i Zakrzewie.
Emisja niska - ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji do atmosfery nie jest możliwe
określenie dokładnej ilości substancji emitowanych. Należy zwrócić szczególną uwagę na
zanieczyszczenie powietrza pyłem pochodzącym ze źle zorganizowanych hałd i składowisk w rejonie
eksploatacji surowców. Również ujemny wpływ na jakość powietrza w gminie mają małe, lokalne źródła
- paleniska domowe oraz działalności gospodarcze bazujące na węglu.
Klimat akustyczny środowiska kształtują następujące (podstawowe) typy źródeł hałasu:
komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze), przemysłowe i komunalne. Najtrudniejszy problem, ze
względu na obszar i liczbę osób objętych oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczania,
stanowią hałasy komunikacyjne, w szczególności drogowe.
Wokół lotnisk powstaje hałas związany ze startami i lądowaniami samolotów.
Zagrożenie dla klimatu akustycznego gminy stwarza odcinek autostrady A2 przebiegający
równoleżnikowo przez środek gminy oraz odcinek drogi ekspresowej S11. Większość terenów wokół
autostrady i drogi ekspresowej to tereny rolne, dla których nie określa się dopuszczalnego poziomu
hałasu na ich granicy.
Jedynie w rejonie wsi Dopiewo i Konarzewo znajdują się tereny z zabudową mieszkalną typu
osiedlowego i rozproszoną typu zagrodowego, które potencjalnie znajdują się w zasięgu oddziaływania
hałasu. Przeprowadzone dokładne obliczenia i analizy zapisów planu, wykazały konieczność
zastosowania na tym terenie zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych.
Ekrany na terenie gminy Dopiewo zlokalizowane zostały na 4 odcinkach przebiegu autostrady A2: od
km 146+500 do km147+168, od km146+690 do km147+010, od km147+550 do km148+000, od
km149+100 do km149+500.
Drogą mającą również duży wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego gminy, jest droga
wojewódzka nr 307 relacji Poznań - Buk.
Przyjmuje się, że strefa uciążliwości drogi mieści się w granicach pasa drogowego przy natężeniu
ruchu około 1000 pojazdów na dobę, natomiast przy większym natężeniu ruchu, oddziaływanie hałasu
ma znacznie większy zasięg.
Nie przeprowadza się badań wielkości hałasu na tej drodze i z tego powodu jedynym wskaźnikiem
może być w tym przypadku średniodobowe natężenie ruchu pojazdów samochodowych, wynoszące na
odcinku drogi nr 307 od Poznania do Dąbrowy 13845 pojazdów, na odcinku od Dąbrowy do Zakrzewa
9941 pojazdów, a na odcinku od Zakrzewa do Niepruszewa 9622 pojazdów. Przy tak dużym natężeniu
ruchu pojazdów samochodowych, drogi mają znaczący, niekorzystny wpływ na stan klimatu
akustycznego gminy.
Przez teren gminy Dopiewo przebiega międzynarodowa linia kolejowa Berlin - Warszawa - Moskwa
E 20. Hałas powodowany przez przejeżdżające pociągi swym zasięgiem obejmuje przede wszystkim
strefę wzdłuż torów; hałas ten nie może być pomijany podczas oceny stanu środowiska akustycznego.
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W ramach Systemu Monitoringu Hałasu (Zanieczyszczenia środowiska hałasem w świetle badań
WIOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004r.) zrealizowano wstępne, strategiczne mapy
terenów położonych wzdłuż linii kolejowych oraz dróg krajowych. Danymi źródłowymi dla strategicznej
mapy terenów położonych wzdłuż linii kolejowych, były aktualne parametry ruchu kolejowego na
podstawie rozkładów jazdy pociągów osobowych i towarowych. Do celów realizacji strategicznej wzięto
pod uwagę około 15 tys. km linii kolejowych, wśród których wyróżnić można ok. 2650 km dróg z ruchem
przekraczającym 30 tys. pociągów na rok. Powyższe dane niezbędne były do obliczenia emisji hałasu w
otoczeniu danej linii kolejowej. Obliczenia wykonano w oparciu o zależności i algorytmy dotyczące
metod obliczeniowych oceny hałasu w środowisku.
Na terenie gminy Dopiewo zasięg izofony 60 dB (pora dzienna) od linii kolejowej wynosi 35 - 50m, a
zasięg izofony 50 dB (pora nocna) 100 - 150 m. Tak więc tereny wzdłuż linii kolejowych powinny być
chronione choćby w postaci ekranów akustycznych.
W ostatnich latach nie zarejestrowano (nawet w skali kraju) żadnych działań związanych z instalacją
ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowych.
W zakresie emisji hałasu do środowiska, WIOŚ nie przeprowadził na terenie gminy Dopiewo żadnej
kontroli. Ze względu na brak aktualnych badań emisji hałasu z podmiotów gospodarczych, nie jest
możliwa ocena środowiska akustycznego wokół nich.
Konflikty dotyczące hałasów mają zwykle charakter lokalny a obowiązujące regulacje prawne oraz
dostępne technologie i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają skuteczną eliminację istniejących
zagrożeń.
Na terenie gminy większe przekształcenia rzeźby terenu występują punktowo i związane są przede
wszystkim z odkrywkową eksploatacją kruszywa naturalnego w rejonie Dąbrowy i Zakrzewa. Działanie
takie powoduje przekształcenia powierzchni ziemi, pogorszenie warunków glebowych oraz zachwianie
równowagi stosunków wodnych.
Głównym zagrożeniem związanym często z eksploatacją złóż, jest brak rekultywacji lub przyjęty
nieprawidłowy kierunek rekultywacji. W przypadku gminy Dopiewo fakt ten ma olbrzymie znaczenie ze
względu na walory przyrodniczo - krajobrazowe obszaru oraz występowanie GZWP 144 (Główny
Zbiornik Wód Podziemnych tzw. Wielkiej Doliny Kopalnej).
Brak rekultywacji wyeksploatowanych złóż prowadzi do dewastacji terenu, wyrobiska takie
najczęściej stają się nielegalnymi składowiskami odpadów, co stwarza zagrożenie dla wód
powierzchniowych i podziemnych oraz wpływa negatywnie na krajobraz.
Przeważający kierunek rekultywacji terenów powyrobiskowych kruszywa naturalnego w rejonie
Dąbrowy i Zakrzewa, to kierunek wodny. Na terenach pokopalnianych powstały liczne stawy o
zróżnicowanej wielkości. Stawy rozdzielają groble, które często porośnięte są roślinnością niską i
wysoką. Zarybione stawy stanowią atrakcję dla wędkarzy i przyczyniają się do rozwoju tej funkcji
rekreacji.
Natomiast w rejonie Zakrzewa, (w pobliżu istniejącego cmentarza) teren wyrobiska kruszywa został
zasypany i stanowi potencjalny obszar pod rozbudowę nowego cmentarza.
Tereny pokopalniane kruszywa naturalnego, to tereny o przekształconej rzeźbie i zaburzonej
strukturze gruntu (zmienionych warunkach gruntowo - wodnych). Są to również potencjalne tereny, na
których mogą występować zjawiska osuwisk.
Przeznaczenie tych terenów pod zainwestowanie wymaga opracowania planu rekultywacji, a także
wstępnego szczegółowego rozpoznania podłoża gruntowego - badań technicznych gruntu, co do
sposobu i możliwości posadowienia projektowanych obiektów. Ważny jest również, na etapie
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokładny pokład sytuacyjno
wysokościowy zrekultywowanego terenu powyrobiskowego (łącznie z batymetrią zbiornika wodnego,
jeżeli taki powstał w wyniku eksploatacji kruszywa), jak również decyzja o rozliczeniu eksploatowanego
złoża (wyłączenia z bilansu złóż).
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Na terenie gminy znaczące przekształcenia liniowe rzeźby terenu o przebiegu równoleżnikowym
związane są z przebiegiem autostrady A2. Na trasie przebiegu autostrady nastąpiło znaczne
przemieszczenie gruntów, co spowodowało zaburzenie ich struktury (poprzez wykopy i nadsypanie
gruntu).
Autostrada stanowi próg techniczny dla naturalnej drożności lokalnych łączników ekologicznych.
Zainstalowane przejścia dla zwierzyny (nad i pod autostradą) ograniczają dotychczasową swobodną
migrację flory i fauny.
Tereny wyeksploatowanego surowca wykorzystywane są miejscami na nielegalne składowanie
odpadów, dlatego pilnie powinny być poddane rekultywacji.
3.1.3. Tereny prawnie chronione
Prawną ochroną objęto tereny o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania środowiska
przyrodniczego.
Zadaniem ekologicznego systemu obszarów chronionych jest:
 ochrona obszarów o największych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i o dużym
potencjale biologicznym,
 zapewnienie ciągłości przestrzennej całego układu, zapewniającej wzajemne zasilanie i ochronę
jego przyrodniczych wartości oraz powiązań ekologicznych z układami międzygminnymi,
 zrównoważony rozwój.
Największymi wartościami środowiska przyrodniczego na terenie gminy, warunkującymi stabilność
całego systemu, są obszary o małym stopniu przekształcenia zarówno roślinności jak i sieci rzecznej,
morfologii. Stanowią je obszary i obiekty o dużej wartości przyrodniczej poddane ochronie prawnej na
podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z dnia 25 sierpnia 2009 roku). Są to:
 Wielkopolski Park Narodowy charakteryzujący się rzadko spotykanym pięknem krajobrazu,
urozmaiconą rzeźbą terenu pokrytego bogatą szatą roślinną i zamieszkałym przez niezliczone
gatunki zwierząt. Utworzony został w celu ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów oraz
utrzymania równowagi systemu ekologicznego wchodzącego w skład systemu krajowego
i europejskiego. W obrębie WPN na terenie gminy Dopiewo znajduje się obszar wymagający
szczególnej ochrony: „Trzcielińskie Bagno”. Jest to obszar lęgowy wielu gatunków ptactwa wodnego
i błotnego. Obszar ten stanowi doskonały przykład starzenia się jeziora - ilość wody z każdym
rokiem zmniejsza się na rzecz zarastającej roślinności. „Trzcielińskie Bagno” otoczone jest przez las
olszynowy;
 Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego utworzony uchwałą rady gminy Dopiewo
nr XXXIII/287/01 obejmujący grunty w okolicach Zborowa i Więckowic. Powierzchnia ogólna tego
obszaru wynosi 90,84 ha (w tym lasy 41,36 ha). Przebieg granicy obszaru chronionego krajobrazu
został zmieniony Uchwałą nr XLI/342/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.08.2001 r.; (odcinek doliny
Samicy Stęszewskiej na północ i na południe od jez. Niepruszewskiego do granicy WPN proponuje
się włączyć do obszaru chronionego krajobrazu),
 obszary Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (Ostoja Wielkopolska PLH300010) oraz
obszar specjalnej ochrony ptaków (Ostoja Rogalińska PLH300017),
 11 pomników przyrody objętych ochroną prawną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W
przeważającej części tworzą je lipy szerokolistne i dęby szypułkowe. Pomniki przyrody znajdują się
w Dąbrówce (3 okazy), Konarzewie (3 okazy), Zakrzewie (3 okazy), Dopiewie (2 okazy).
W zależności od pełnionej w systemie funkcji, poszczególnym obszarom przypisuje się różne
wymagania ochronne.
Wielkopolski Park Narodowy, którego przedmiotem jest piękno krajobrazu, urozmaicona rzeźba
pokryta bogatą szatą roślinną i zasiedlona niezliczonym światem zwierzęcym, ma chronić te
najcenniejsze przyrodniczo obszary o decydującym znaczeniu dla utrzymania równowagi ekologicznej
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w województwie, wchodzącym w skład systemu krajowego i europejskiego Econetu.
W obrębie części WPN należącej do gminy Dopiewo znajduje się obszar wymagający szczególnej
ochrony „Trzcielińskie Bagno”, w którym ochronie podlegają miejsca lęgowe ptactwa wodnego i
błotnego. Obszar ten nie posiada dokładnej i aktualnej inwentaryzacji awifauny. W niedostatecznym
stopniu poznane są zbiorowiska i zespoły florystyczne, szczególnie dotyczące wód, szuwarów i zarośli.
Stanowi cenny przykład starzenia się jeziora, w którym występuje niewielka już przestrzeń wody i
kolejne strefy zarastającej roślinności. Otoczony jest przez las - olszynę o dobrze wykształconym
zespole roślinnym.
W ogólnej, geosystemowej koncepcji ochrony środowiska przyrodniczego obejmującej gminę
Dopiewo, prócz ww. szczególnych form ochrony przyrody, uwzględnia się inne obszary cenne
przyrodniczo, które chronione są odrębnymi przepisami lub wymagają objęcia ochroną. Są to:
 łączniki ekologiczne obejmujące pasma wododziałowe: zlewni Kanału Mosińskiego, zlewni Wirynki
(Wirenki) zlewni Kanału Mosińskiego, zlewni Warty od Kanału Mosińskiego do Wirynki (Wirenki),
zlewni Potoku Junikowskiego,
 obszar źródliskowy rz. Wirynki,
 strefa ochronna (otulina) Wielkopolskiego Parku Narodowego,
 dolina rzeki Samicy i jez. Niepruszewskiego oraz rynny i doliny mniejszych cieków na terenie gminy
Dopiewo,
 Wielkopolska Dolina Kopalna czwartorzędowych wód podziemnych,
 kompleksy lasów,
 parki o zabytkowych założeniach.
Gminny (lokalny) system obszarów chronionych powinien być spójny z systemami: wojewódzkim i
krajowym.
3.2. Rolnictwo
Uwarunkowania glebowe .
W gminie Dopiewo przeważają gleby dobre klas III i IV, które swoim zasięgiem obejmują
powierzchnię ok. 5200 ha gruntów, co stanowi prawie 49% ogółu gruntów rolnych.
Bonitacja gleb na terenie gminy Dopiewo przedstawia się następująco:

klasa IIIa – 5,6%

klasa IIIb – 12,4%,

klasa IVa – 17,5%,

klasa IVb – 13,1%,

klasa V – 18,8%

klasa VI – 0,6%.
Pod względem typologicznym są to gleby utworzone z glin lekkich, piasków gliniastych mocnych i
piasków gliniastych lekkich podścielonych gliną. Gleby te występują głównie w środkowej i południowej
części gminy. Gleby słabe kl V i VI należą w większości do typu gleb brunatnych, wyługowanych i
kwaśnych, pozostałe na podłożu piasków słabogliniastych i piasków luźnych. Cechą charakterystyczną
tych gleb jest duża przepuszczalność oraz stały niedobór wilgoci w okresie wegetacji. Posiadają niską
produkcyjność i przydatne są dla roślin o małych wymaganiach glebowych lub pod zalesienie.
Największe powierzchnie słabych gleb występują w rejonie Zakrzewa, Dąbrowy, Palędzia.
Jakość gleb pod względem ich przydatności do prowadzenia określonych zespołów upraw polowych
w gminie Dopiewo obejmuje poniższe zestawienie kompleksów rolniczej przydatności gleb.
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A. Grunty orne
kompleksy
ha
%
2 - pszenny dobry
569
7,1
3 - pszenny wadliwy
32
0,4
4 - żytni bardzo dobry
3068
38,5
5 - żytni dobry
1272
16,0
6 - żytni słaby
1316
16,5
7 - żytni najsłabszy
1042
13,1
8 - zbożowo - pastewny - mocny
285
3,6
9 - zbożowo - pastewny - słaby
381
4,8
Razem grunty orne
7964
100,0
B. Trwałe użytki zielone
2z - użytki zielone średnie
282
76,6
3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe
86
23,4
Razem użytki zielone
368
100,0
źródło: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Wśród gruntów ornych przeważają kompleksy dobrych gleb (2 - 5) korzystne dla uprawy pszenicy i
innych wysokowydajnych zbóż (upraw o wysokich wymaganiach glebowych).
Użytki zielone, występujące głównie w dnach dolin reprezentowane są przez gleby hydromorficzne,
tworzone w warunkach nadmiernego uwilgotnienia przy wysokim stanie wody gruntowej.
Podsumowując uwarunkowania glebowe gminy Dopiewo, należy docenić dobrą jakość bonitacyjną
gleb oraz ich przydatność dla prowadzenia upraw polowych i sadowniczo - ogrodniczych o
podwyższonych wymaganiach glebowych. Świadczy o tym dość wysoki ogólny wskaźnik waloryzacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uwzględniający podstawowe czynniki środowiska przyrodniczego
takie jak: gleby, rzeźbę terenu, warunki wodne i agroklimat, który wg Instytutu Upraw, Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach, dla gminy Dopiewo wynosi 69,2 punktu.
Również na tle ogólnego wskaźnika dla byłego województwa poznańskiego był nieznacznie wyższy
o 1,6 pkt. Dla porównania ten sam wskaźnik dla gmin sąsiednich, położonych na południe i zachód od
gminy Dopiewo jest wyższy i kształtuje się następująco: gm. Komorniki -76,4 pkt., gm. Stęszew - 73,6 kt
i gm. Buk - 71,0 pkt.
Natomiast dla gmin położonych na północ i wschód od gm. Dopiewo jest on niższy i wynosi: gm.
Tarnowo Podgórne - 66,7 pkt i miasto Poznań - 61,1 pkt.
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Użytkowanie gruntów
Struktura użytkowania gruntów w gminie Dopiewo przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
ha
%
Powierzchnia ogólna gminy
10802
100,0
Użytki rolne ogółem
7710
71,3
w tym:
- grunty orne (o wszystkich sposobach użytkowania)
7375
68,2
- nieużytki
60
0,5
- łąki trwałe
214
1,9
- pastwiska trwałe
59
0,5
Lasy i grunty leśne
1739
16
Wody
121
1,1
Tereny zabudowane i zurbanizowane
577
5,3
Tereny komunikacyjne
513
4,7
Tereny pozostałe
122
1,1
Źródło: (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu)
W powierzchni ogólnej gminy zdecydowanie przeważają użytki rolne, których udział wynosi ponad
71%. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (ok. 93% ich ogólnej powierzchni), co wiąże się z
niskim udziałem trwałych użytków zielonych.
Gmina charakteryzuje się stosunkowo niskim udziałem lasów - 16% ogólnej jej powierzchni (dla
porównania - dla woj. wielkopolskiego wskaźnik ten wynosi 25,8%).
Charakterystyka gospodarki rolnej
Wraz ze zmianami społeczno - gospodarczymi zachodzącymi w kraju, nastąpił proces przekształceń
i regulacji stosunków własnościowych także w rolnictwie, który mimo spowolnienia tempa trwa do dziś.
Przejście na gospodarkę rynkową spowodowało restrukturyzację Państwowych Gospodarstw Rolnych w
kierunku ich prywatyzacji.
W efekcie przekształceń własnościowych na terenie gminy Dopiewo gospodarka rolna prowadzona
jest w sektorach:
 prywatnym,
 publicznym.
Sektor prywatny
Sektor prywatny reprezentowany jest przez: gospodarstwa rolników indywidualnych, gospodarstwo
AGRI Plus - Spółka Akcyjna (dawniej ANIMEX - Wielkopolska sp. z o.o.) oraz Rolnicze Spółdzielnie
Produkcyjne.
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Indywidualne gospodarstwa rolne
We władaniu rolników indywidualnych na terenie gminy Dopiewo jest ok. 4000 ha gruntów rolnych
(2002 r.), których struktura użytkowania przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
ha
%
Powierzchnia ogólna
4042 100,0
Użytki rolne
3785
93,6
w tym:
- grunty orne
3582
88,6
w tym:
- odłogi
256
6,3
- ugory
70
1,7
- sady
21
0,5
- łąki
155
3,8
- pastwiska
27
0,7
Lasy i grunty leśne
58
1,4
Pozostałe grunty
199
4,9
źródło: wg Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r.
Ogólny areał użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych tj. ok. 3800 ha, stanowi 48,3%
całkowitej ich powierzchni w gminie. W użytkach rolnych wyraźnie dominują grunty orne, stanowiące
88,6% ich powierzchni.
Aktualnie na terenie gminy jest zarejestrowanych 656 właścicieli przestrzeni rolniczej o
zróżnicowanych areałach powierzchniowych. W niniejszym opracowaniu areały własnościowe,
spełniające kryterium min. 1 ha powierzchni są traktowane jako gospodarstwa rolne.
Obecna struktura gospodarstwa rolnych na tle roku 1998 przedstawia się następująco:
Gospodarstwa rolne w latach
1998
2011
ilość
% ogółu
Ilość
% ogółu
1 - 2 ha
247
42,9
223
35,9
2 - 5 ha
116
20,2
166
26,8
5 - 10 ha
67
11,7
94
15,2
10 - 15 ha
73
12,7
74
11,9
Powyżej 15 ha
72
12,5
63
10,2
Ogółem gmina
576
100,0
620
100,0
Źródło: Urząd Gminy - Rejestr podatkowo - księgowy.

Grupy obszarowe gospodarstw

W okresie minionych 13 lat tj. od 1998 - 2011 zwiększyła się liczba gospodarstw rolnych o 44.
Postępuje proces podziału gminnej przestrzeni rolniczej na nowych użytkowników. W strukturze
gospodarstw rolnych uwagę zwraca wysoki udział gospodarstw bardzo małych o pow. 1 - 2 ha i
gospodarstw małych o powierzchni 2 - 5 ha. Łącznych ich udział w strukturze jest bardzo wysoki stanowią ponad 62% ogólnej sumy gospodarstw.
Wzrost ilościowy gospodarstw rolnych oraz duży udział gospodarstw bardzo małych i małych
świadczy o zachodzących intensywnych procesach urbanizacyjnych na terenie gminy.
Rozmieszczenie gospodarstw w poszczególnych wsiach przedstawia zestawienie tabelaryczne.
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Do wsi wykazujących największą liczbę gospodarstw należą kolejno: Dopiewo, Więckowice,
Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin i Skórzewo (wszystkie powyżej 50 gospodarstw). Wśród
wymienionych wsi są takie, które posiadają również największe areały gospodarstw - powyżej 15 ha.
Należą do nich następujące wsie: Dopiewiec, Dopiewo, Więckowice, Konarzewo i Trzcielin.
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LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE DOPIEWO WG WSI
Grupy obszarowe gospodarstw

Nazwa
wsi sołeckiej

Liczba
gospodarstw
ogółem

1-2 ha

2,01-5ha

5,01-10ha

10,01 - 15 ha

powyżej 15 ha

1

DĄBROWA

72

20

26

10

12

4

2

DABRÓWKA

8

-

4

3

1

-

3

DOPIEWIEC

72

36

12

6

4

14

4

DOPIEWO

106

50

26

6

11

13

5

GOŁUSKI

50

20

14

3

6

7

6

KONARZEWO

71

32

9

12

8

10

7

PALĘDZIE

34

13

10

5

3

3

8

SKÓRZEWO

53

36

5

6

5

1

9

TRZCIELIN

66

13

8

13

22

10

10

WIĘCKOWICE

82

37

18

10

5

12

11

ZAKRZEWO

42

17

14

2

6

3

Ogółem gmina

656

274

146

76

83

77

Lp.

Żródło: Urząd Gminy w Dopiewie
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W gospodarstwach indywidualnych w produkcji roślinnej przeważają zboża (84% pow. zasiewu
łącznie z kukurydzą na ziarno).
Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów jest następująca:
Wyszczególnienie
ha
Ogółem
3256
Zboża ogółem 1)
2747
w tym:
- zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
2036
Ziemniaki
141
Przemysłowe
262
w tym:
buraki cukrowe
117
rzepak i rzepik
145
2)
Pastewne
50
Pozostałe
56
w tym:
warzywa
25
1) zboża ogółem łącznie z kukurydzą na ziarno
2) łącznie z mieszankami zbożowo - strączkowymi

%
100,0
84,4
62,5
4,3
8,0
36
4,4
1,5
1,8
0,8

Porównując areały zasiewów ze Spisem Rolnym z 1996 r należy odnotować zmniejszenie
powierzchni upraw ziemniaków o ponad 100 ha, głównie na korzyść roślin przemysłowych.
Radykalnemu zmniejszeniu uległa uprawa warzyw gruntowych ze 114 ha do 25 ha, z uwagi na zbyt
wysokie nakłady finansowe.
Hodowla zwierząt gospodarskich głównie nastawiona jest na trzodę chlewną.
W ostatnim 10-leciu drastycznie zmniejszyła się obsada bydła w gospodarstwach indywidualnych o 43%. Obecnie nie prowadzi się hodowli owiec oraz w znacznym stopniu ograniczoną hodowlę drobiu.
Tak duże zmniejszenie hodowli zwierząt gospodarskich lub jej zaniechanie (np. owiec) podyktowane
jest brakiem opłacalności. Chów bydła prowadzony jest tylko w najsilniejszych ekonomicznie
gospodarstwach, które są w stanie ponieść wysokie nakłady inwestycyjne na hodowlę.
Mimo występujących trudności w hodowli w gospodarce indywidualnej, nadal wysoka jest obsada
trzody chlewnej, gdyż wynosi 261 sztuk na 100 ha użytków (woj. wielkopolskie 254 sztuk, powiat
poznański 206 sztuk).
 AGRI Plus Spółka Akcyjna w Konarzewie (dawniej „Animex”)
Powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi ok. 2100 ha, w tym grunty własne gospodarstwa to ok.
1349 ha. Pozostały areał jest dzierżawiony, głównie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pod względem organizacyjnym spółka nadal dzieli się na 3 gospodarstwa w: Konarzewie, Trzcielinie
i Więckowicach.
W zasiewach przeważają zboża (ok. 60%), a pozostałe uprawy to głównie rośliny przemysłowe jak:
buraki cukrowe oraz rośliny oleiste (rzepak).
W produkcji zwierzęcej główne nastawienie to hodowla bydła i trzody chlewnej. Szczegółowo
przedstawia się ona następująco:
Konarzewo
- 500 sztuk bydła (krowy i młodzież),
Trzcielin
- 4,5 tys. sztuk trzody chlewnej (prosięta, warchlaki),
Więckowice
- 10 -12 tys. sztuk trzody chlewnej (prosięta i warchlaki).
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne
Na terenie gminy Dopiewo nadal działają dwie Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Dąbrówce i
Skórzewie.
34

RSP Dąbrówka swoje grunty ok. 318 ha wydzierżawiła, (zmieniając profil produkcji) i nastawiła się
na przetwórstwo owocowo - warzywne. Głównym asortymentem jej produkcji są: konserwy warzywne,
kompoty, których podstawowym komponentem jest miejscowa baza surowcowa.
RSP Skórzewo zmieniła nazwę na Spółdzielnia Produkcji Rolnej „Agrofirma” z siedzibą w
Skórzewie. Gospodaruje na ok. 249 ha gruntów rolnych. Spółdzielnia prowadzi głównie hodowle trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym. Jest to ok. 350 sztuk (50 macior i 300 tuczników).
Obsługa rolnictwa - Spółdzielnia Kółek Rolniczyc h
Gospodarstwa indywidualne, szczególnie duże, są dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia
rolnicze. Jedynie małe gospodarstwa korzystają z usług Spółdzielni Kółek Rolniczych. Wobec
występujących trudności, grożących upadłością SKR prowadzi różnorodną działalność by utrzymać się
na rynku.
Baza SKR w Dopiewie oprócz obsługi rolnictwa świadczy także usługi budowlane.
Filia SKR w Zakrzewie, poza dotychczasową obsługą rolnictwa, zajmuje się również działalnością
gospodarczą - prowadzi handel nawozami, nasionami itp. Wykonuje także prace związane z
oczyszczaniem rowów melioracyjnych.
Sektor publiczny
 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Zakrzewo, Spółka z o.o.
Jest to oddział Instytutu Zootechniki w Krakowie działający także na terenie woj. Lubuskiego. Zakład
ten posiada fermę kur w Zakrzewie.
Na 26 obiektów hodowlanych wykorzystanych jest 12 kurników, w których hoduje się po 5,5 tys. kur
niosek, głównie dla produkcji jaj wylęgowych oraz po 18 tys. brojlerów w każdym z nich.
Ze względów ekonomicznych zakład nie prowadzi już wytwórni pasz w Skórzewie, tylko zaopatruje
się w nie na wolnym rynku.
Podsumowanie - wnioski:
Ze względu na położenie gminy Dopiewo w sąsiedztwie miasta Poznania, warunki rozwoju rolnictwa
mają specyficzny charakter.
Z jednej strony gmina powinna nadal stanowić strefę żywicielską dla miasta Poznania, głównie w
zakresie zaopatrzenia w warzywa i zdrową żywność przy istniejącym (jednocześnie chłonnym) rynku
zbytu.
Natomiast z drugiej strony bliskość Poznania powoduje, że istnieje duża presja przeznaczania
gruntów na cele inwestycyjne, głównie mieszkaniowe, co w konsekwencji zmniejsza areał użytków
rolnych. Szczególnie „narażony” jest północno - wschodni obszar gminy, bezpośrednio graniczący z m.
Poznaniem.
Niebagatelne znaczenie dla rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich, będą miały otrzymywane środki z
Unii Europejskiej, które już dotychczas zaowocowały poprawą infrastruktury wiejskiej.
3.3. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające ze stanu i ochrony środowiska przyrodniczego
Środowisko przyrodnicze jest jednym z głównych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem,
warunkujących rozwój gminy; rozwój rozumiany bardzo szeroko, również jako rozwój przestrzenny
wszystkich elementów zainwestowania.
Konstrukcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - patrząc
od strony przyrodników - polega na sprecyzowaniu barier chroniących najcenniejsze wartości
środowiska, na kompromisowym dopuszczeniu zagospodarowania na obszarach bardziej odpornych na
degradację spowodowaną procesami antropogenicznymi oraz na wskazaniu terenów, na których
wszelkiego rodzaju działalność inwestycyjna może swobodnie rozwijać się, oczywiście przy zachowaniu
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Głównymi barierami dla rozwoju funkcji mieszkaniowej i funkcji gospodarczych (z wyjątkiem
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rolnictwa i leśnictwa) są:
1. fragment Wielkopolskiego Parku Narodowego - WPN nie posiada jeszcze planu ochrony a dopiero
on określi szczegółowo zasady ochrony Parku. Ale nawet bez powyższego planu oczywiste jest, że
wejście z jakimkolwiek zainwestowaniem na ten teren jest niemożliwe: obszar wymagający
szczególnej ochrony „Trzcielińskie Bagno”, podmokła dolina Samicy Stęszewskiej, porośnięte
lasami zbocza doliny czynią ten rejon gminy niedostępny, a jedyny pagórek uprawiany rolniczo jest
zbyt cenny krajobrazowo by myśleć o przeznaczeniu go pod zabudowę rekreacyjną (inne
zainwestowanie z powodu oddalenia od zabudowy wiejskiej jest niemożliwe). Szczególnego
potraktowania wymaga skrawek terenu należący również do WPN, położony na gruntach wsi
Konarzewo (Glinki) (likwidacja istniejącej zabudowy).
2. obszary lasów, w tym szczególnie zaliczonych do lasów ochronnych. Lesistość gminy Dopiewo nie
jest wystarczająca; wskazane jest jej zwiększenie poprzez zalesienie gruntów o małej przydatności
rolniczej. Terenów tych jest jednak w gminie stosunkowo niewiele, a ich położenie nie sprzyja
zalesieniu (sąsiedztwo jednostek osadniczych najintensywniej rozwijających się, enklawy wśród
gleb wysokich klas bonitacyjnych).
3. doliny cieków i kanałów (nawet tych okresowych) oraz tereny trwałej zieleni niskiej (zieleń wokół
oczek wodnych, w obniżeniach terenu itp.),
4. zwarte, duże kompleksy gleb wysokich klas bonitacyjnych (III i IV), stanowiące rolniczą przestrzeń
produkcyjną; w ramach tych terenów znajdują się również enklawy gleb niższych klas, jednak ze
względu na otoczenie gleb cennych dla rolnictwa, należy je również objąć ochroną i wykluczyć spod
zabudowy. Gleby wysokich klas bonitacyjnych nie stanowią jednak takiej bariery dla zainwestowania
jaką są poprzednio wymienione elementy środowiska przyrodniczego; względy społeczne i
ekonomiczne mogą zdecydować o ich wyłączeniu z użytkowania rolniczego,
Szczególnego potraktowania ze względu na walory środowiska przyrodniczego wymagają:
5. obszar Wielkopolskiej Doliny Kopalnej - ze względu na ochronę zasobów wód czwartorzędowych
zasilających ujęcia wody (również „Joankę”),
6. obszar chronionego krajobrazu wymaga potraktowania podobnego jak obszar otuliny WPN, Jeziora
Niepruszewskiego wymaga potraktowania podobnego jak obszar otuliny WPN.
7. strefy ochrony siedliskowej wokół lasów.
W rozdziałach V i VI sprecyzowane zostaną wymagane działania na wszystkich obszarach
wytypowanych do objęcia ochroną.
Należy jeszcze zasygnalizować występowanie poważnych problemów jakie naturalne warunki
przyrodnicze stwarzają gminie. Są to:
 brak właściwego odbiornika ścieków (oczyszczonych); istniejące cieki charakteryzują się niewielkimi
przepływami, a bezpośrednie odprowadzenie ich do Jez. Niepruszewskiego jest niemożliwe z
powodu obowiązujących przepisów,
 brak odpowiednich warunków gruntowo-wodnych dla zlokalizowania cmentarza w rejonie, w którym
najintensywniej może rozwijać się mieszkalnictwo (Skórzewo i Dąbrowa); dogodnym warunkiem z
uwagi na łączenie usług komunalnych jest wyznaczenie terenu pod cmentarz w południowej części
Dopiewa.
Podsumowując uwarunkowania przyrodnicze dla rozwoju gminy Dopiewo trzeba stwierdzić, że:
 najkorzystniejsze dla zainwestowania mieszkaniowego i dla działalności gospodarczej są: północnowschodnia część gminy w rejonie Dąbrowy, Skórzewa i Zakrzewa, okolice Dopiewa, Dopiewca oraz
rejon Dąbrówka - Palędzie - Gołuski,
 gmina Dopiewo w części środkowej i zachodniej posiada bardzo korzystne warunki dla rozwoju
intensywnej gospodarki rolnej,
 gmina posiada ograniczone warunki dla rekreacji pobytowej (ośrodki wypoczynkowe i działki
letniskowe); jedynie tereny w obrębie obszaru chronionego krajobrazu kwalifikują się na ten cel,
 bardzo korzystne warunki występują dla mieszkalnictwa rezydencjonalnego,
 szczególną ochroną objętych jest aż ca 80% powierzchni gminy (WPN, strefa otulinowa wokół
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WPN, obszar chronionego krajobrazu, lasy, ciągi ekologiczne, obszary zasobowe wód, gleby
wysokich klas bonitacyjnych),
 gmina leży na obszarze o bogatych zasobach wody ale nie posiada odpowiedniego odbiornika
ścieków,
 występowanie „obszarów szczególnie narażonych na związki azotu ze źródeł rolniczych” w zlewni
Samicy Stęszewskiej wprowadza ograniczenia (określone w Rozporządzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 roku) przede
wszystkim w zakresie lokalizacji i funkcjonowania dużych ferm hodowlanych oraz gospodarstw
prowadzących uprawy wielkoobszarowe, a także wymaga poprawy dobrej praktyki rolniczej na tych
terenach.
4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
4.1. Środowisko kulturowe
4.1.1. Informacje ogólne
Dla gminy Dopiewo brak studium ruralistycznego, opracowania historycznego ujmującego
całościowo wszystkie zagadnienia związane z ochroną zabytków lub innych opracowań
monograficznych poświęconych środowisku kulturowemu. Informacje dotyczące istniejących zasobów
tego środowiska zebrane zostały w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz z przewodników, folderów itp.
Należy zwrócić uwagę, że przytoczony wykaz może posłużyć jedynie jako materiał pomocniczy przy
opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż zmiany następujące w
tym zakresie są duże: wykaz ten może być umniejszony (co nie powinno mieć miejsca, ale zdarza się
dość często, z powodu doprowadzenia obiektów chronionych do ruiny i konieczności ich rozbiórki, z
powodu zatracenia walorów kulturowych przez dokonanie bezprawnych przeróbek itp.) lub wzbogacony
o dodatkowe obiekty („starzenie się” budynków, nowe spojrzenie na obiekty, które wcześniej ocenione
zostały jako nieprzedstawiające szczególnych walorów itp.).
Również granice zespołów pałacowych, dworskich i folwarcznych są jedynie orientacyjne,
niepoparte dokumentacjami historyczno - urbanistycznymi, a wyznaczone na podstawie występowania
obiektów, które funkcjonalnie i przestrzennie związane były z danym zespołem.
Stanowiska archeologiczne nie posiadają wartości kartometrycznej, jednak są zlokalizowane w
miarę dokładnie na podstawie materiałów z Muzeum Archeologicznego.
4.1.2. Rys historyczny
W dokumentach historycznych sprzed roku 1253 nie ma żadnej wzmianki o wsiach występujących
na obszarze gminy Dopiewo. Dopiero w tym roku pojawiają się nazwy wsi: Palędzie, Trzcielin i
Więckowice. Do 1400 r, dochodzą: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo i Dopiewiec (do XIX w. - Dupiewo i
Dupiewiec), Konarzewo, Skórzewo i Zborowo. W latach 1400 - 1600 pojawiają się Gołuski i Skórzewo.
W następnych 200 latach powstały folwarki: Gurowo, Pokrzywnica, Glinki, Polityka, Więckówko,
Podłoziny, Podłozinki i Walerianowo. Przed rozbiorami głównymi ośrodkami osadnictwa były
Konarzewo, Więckowice i Skórzewo. Dominowało Konarzewo. W XVI w. powstała tu parafia. W tym
czasie wieś należała do Konarzewskich a od 1668 r. kolejno przechodziła w ręce: Ostaszewskich,
Radomickich, Gurowskich, Działyńskich (tu w 1797 r. urodził się Tytus Działyński i tu zapoczątkował
gromadzenie zbiorów bibliotecznych i pamiątek narodowych przeniesionych później do Kórnika),
Dzieduszyckich i Czartoryskich. Do Konarzewa należały majątki i folwarki: Dopiewo, Dopiewiec, Glinki,
Palędzie i Podłoziny o łącznym areale 2,5 tys. ha.
Drugim ośrodkiem były Więckowice; w skład tego majątku wchodziły: Drwęsa, Działy i Więckówko.
Od XVIII w. kolejno władali nim: Zbijewscy, Bielińscy, Drwęscy, Turno, Mycielscy, Breza (ród, z którego
wywodzi się pisarz Tadeusz Breza).
Trzeci ośrodek - Skórzewo, z kościołem parafialnym, od XIV w. posiadali Drogosławice herbu
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Habdank, w XV w. - Skórzewscy (wówczas przy Skórzewie powstała nowa osada, tzw. Małe Skórzewo
lub Skórzewko, która w XIX w. połączyła się przestrzennie z tzw. Wielkim Skórzewem), Zakrzewscy,
Chłapowscy, Waligórscy a po I wojnie światowej - Obrębowicze. W latach 1910-1929 proboszczem był
tu ks. Stanisław Kozierowski, współorganizator Powstania Wielkopolskiego, jeden z założycieli
Uniwersytetu Poznańskiego.
W okresie zaborów tylko 3 majątki przeszły w ręce Niemców: Dąbrówka ze Zborowem, Trzcielin
oraz Polityka.
Także II wojna światowa odcisnęła bolesne piętno na terenie gminy. Na terenie lasów Dąbrówki i
Palędzia zlokalizowano masowe groby ofiar hitleryzmu. Szacuje się, że Niemcy wymordowali tutaj około
6.000 Polaków spośród różnych środowisk społecznych - robotników, kolejarzy, księży, wojskowych,
studentów, profesorów, a także więźniów Fortu VII. Ufundowany przez Akademię Medyczną pomnik ku
czci ofiar pomordowanych jak i 7 wspólnych zbiorowych kwater, to jedyny widoczny ślad okrutnej historii
z czasów wojny.
Po II wojnie wszystkie majątki, prócz tych, które weszły w skład Kombinatu PGR Konarzewo,
zostały rozparcelowane. W Skórzewie i Dąbrówce powstały rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Wsie dziś wchodzące w skład gm. Dopiewo w początkach XIX w. Należały do 4 wójtostw:
Komorniki, Konarzewo, Mosina i Stęszew. Rozwój terytorialny Poznania i uruchomienie linii kolejowych
Poznań - Wrocław (1856 r.) i Poznań - Frankfurt nad Odrą (1870 r.), spowodowały zmiany w podziale
administracyjnym powiatu poznańskiego i powołanie do życia nowych ośrodków gminnych, m.in. gminy
Dopiewo, która w okresie międzywojennym była o 30 km2 większa od obecnej. W latach 1954-72
funkcjonował podział tego obszaru na 4 gromady: Dopiewo, Konarzewo, Palędzie i Plewiska.
Ostatni podział administracyjny wysunął Dopiewo na siedzibę gminy, a Plewiska włączył do miasta
Poznania.
Te częste zmiany administracyjne oraz fakt, że funkcjonowały tu 2 parafie: konarzewska i
skórzewska, spowodowały, że nie wykształciło się tradycyjne centrum administracyjne gminy.
4.1.3. Obiekty objęte ochroną prawną
Podstawową ustawą regulującą zagadnienia ochrony jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). Ustawa określa przedmiot,
zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.
Na terenie gminy Dopiewo przedmiotem ochrony konserwatorskiej są:
- obiekty sakralne, zespoły pałacowo-parkowe oraz folwarczne, parki oraz domy mieszkalne
wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, a także obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków,
- zewidencjonowane stanowiska archeologiczne w tym wpisane do rejestru zabytków,
nawarstwienia kulturowe zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych oraz folwarcznych, parków,
obiektów sakralnych, domów mieszkalnych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków.
A. Obiekty ujęte w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, chronione prawnie na mocy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
 zespół pałacowy, XIX-XX w Dąbrówce: pałac, 4 ćw. XIX, nr rej.: 133/Wlkp/A z 05.06.2003 i park, nr
rej.: 1810/A z 20.08.1980 i 14.05.2003,
 park w Dopiewie, 2 poł. XIX, nr rej.: 1811/A z 20.08.1980,
 dom w Dopiewie, ul. Kolejowa, ok. 1906, nr rej.: 2111/A z 01.12.1986,
 kościół w Konarzewie par. p. w. św. Marcina, XVI-XVIII, nr rej.: 2400/A z 21.12.1932,
 zespół pałacowy w Konarzewie, XVII-XVIII: pałac, nr rej.: 2401/A z 17.04.1952, oficyna, nr rej.:
156/A z 16.07.1968 i park, Ne rej.: 73/80/56 z 09.06.1956,
 willa w Palędziu, ul. Pocztowa 2, 1885, nr rej.: 2296/A z 16.02.1994,
 kościół w Skórzewie par. p. w. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika, 1927-1929, nr rej.:
130/Wlkp/A z 15.05.2003,
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cmentarz kościelny w Skórzewie, nr rej,: j.w.,
ogrodzenie w Skórzewie, nr rej.: j.w.
park w Skórzewie, 2 poł. XIX, nr rej.: 1814/A z 20.08.1980,
park w Trzcielinie, k. XIX, nr rej.: 1815/A z 20.08.1980,
zespół dworski w Więckowicach, XVIII, XIX: dwór, nr rej.: 1420/A z 11.04.1973 i park, nr rej.: 341/A
z 29.10.1968,
 kościół ewangelicki w Zakrzewie, ob. rzym.-kat. p.w. NMP Królowej Korony Polskiej, k. XIX, nr rej.:
2317/A z 07.10.1994,
 park w Zborowie, poł. XIX, nr rej.: 1812/A z 20.08.1980.
B. Gmina Dopiewo znajduje się w posiadaniu wykonanej Gminnej Ewidencji Zabytków. Jest to katalog
zabytków zarówno wpisanych do rejestru jak i podlegających ochronie konserwatorskiej
zewidencjonowanych w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz cmentarzy. Gminna
Ewidencja zawiera również karty adresowe stanowisk bądź zespołów stanowisk archeologicznych
wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych.
Kompletny spis zabytków znajduje się w posiadaniu Gminy. Obiekty objęte ochroną, kulturowo cenne to
m.in.:
Zespoły pałacowe: Dąbrówka, Konarzewo
- Zespół dworski: Więckowice
- Zespół folwarczny: Dopiewiec, Dopiewo, Podłoziny, Trzcielin I, II, III, Zborowo, Żarnowiec
Obiekty sakralne:
- Dopiewo - kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP
- Konarzewo - zespół kościoła par. p.w. św. Marcina Biskupa
- Skórzewo - kościół par. p.w. św. Marcina i Wincentego
- Więckowice - kaplica p.w. NMP Przedziwnej
- Zakrzewo - kościół par. p.w. NMP Królowej Korony Polskiej
Obiekty użyteczności publicznej:
- szkoły: Dąbrowa, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Trzcielin, Więckowice, Zakrzewo, Zborowo
(zespół)
- poczty: Dopiewo (zespół), Palędzie
- stacje kolejowe: Dopiewo (zespół), Palędzie
Obiekty magazynowo-przemysłowe: magazyn w Dopiewie
Domy (z końca XIX w. i początku XX w.)
- Dąbrowa:
ul. Szkolna 1, 13
- Dąbrówka:
ul. Parkowa 4
- Dopiewo:
ul. Bukowska 7
ul. Konarzewska 12, 15
ul. Młyńska 7, 12, 19 (z.), 21
ul. Polna 10
ul. Powstańców bez nr
ul. Poznańska 1, 6 (z.), 9, 10, 15
ul. Sportowa 6
ul. Stawna 6
ul. Szkolna 18, 30
ul. Więckowska 5, 76
ul. Wodna 7, 13
ul. Wyzwolenia 3, 7, 2 bud. bez nr
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- Gołuski:
ul. Polna 4 (z.)
ul. Szkolna 9, 14 (z.), 13, 17, 20, 25
- Konarzewo
ul. Kościelna 5, 7, 13 (z.), 16, 20, 21, 26, 27 (z.)
ul. Poznańska 3, 6 (z.), 7
ul. Szkolna 2, 5, 8 (z.), 12, 14, 29, 31 (z.), 32 (z.)
- Lisówki:
domy nr 2, 8
- Palędzie:
ul. Pocztowa 1, 18, 22
- Więckowice:
ul. Gromadzka 13, 24, 26, 29, 30
ul. Jeziorna 3 (z.), 13
- Zakrzewo:
ul. Długa domy nr 3, 18, 23, 71
(uwaga: litera „z” przy domach oznacza, że jest to zespół obiektów).
Ochroną konserwatorską są również objęte następujące zewidencjonowane cmentarze w:
- Zakrzewie – Dąbrowie (bezwyznaniowy z XX w.; zamknięty),
- Zakrzewie (ewangelicki z XIX w.; zamknięty),
- Skórzewie (rzymsko-katolicki z XIX w.; czynny),
- Palędziu – Zakrzewie (bezwyznaniowy z XX w.; zamknięty),
- Palędziu (bezwyznaniowy z XX w.; zamknięty),
- Konarzewie (rzymsko-katolicki z XIX w.; czynny),
- Dopiewie (rzymsko-katolicki z XX w.; czynny).
Z uwagi, iż ewidencja cmentarzy powinna być czasowo weryfikowana, należy do ewidencji włączyć
również inne zabytkowe cmentarze, nie ujęte w ww. ewidencji, a rozpoznane.
C. Zewidencjonowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:
- Dopiewo – osada, nr AZP 53-25 stan. 28/28,
- Dopiewo – osada, nr AZP 53-25 stan. 29/29,
- Dopiewo – osada, nr AZP 53-25 stan. 30/30,
- Dopiewiec – osada, nr AZP 53-25 stan. 21/150,
- Dopiewiec – osada, nr AZP 53-25 stan. 31/160,
- Dopiewiec – osada, nr AZP 53-25 stan. 32/161,
- Konarzewo – osada, nr AZP 53-25 stan. 5/165,
- Konarzewo – osada, nr AZP 53-25 stan. 9/169,
- Konarzewo – osada, nr AZP 54-25 stan. 23/157,
- Konarzewo – osada, nr AZP 54-25 stan. 26/160,
- Konarzewo – cmentarzysko, nr AZP 54-25 stan. 2/163,
- Konarzewo – osada, nr AZP 54-25 stan. 52/188,
- Dąbrówka – grodzisko, nr AZP 53-26 stan. 1/206.
Wpis do rejestru zabytków ww stanowisk jest prawną formą ochrony i potwierdza jego wartość
historyczną oraz naukową (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1569 ze zm.). Trwałe zachowanie pozostałości po działalności
człowieka w minionych epokach to obowiązek wynikający z ochrony dziedzictwa kulturowego(art. 4 pkt
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.).
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D. Zewidencjonowane stanowiska archeologiczne niewpisane do rejestru zabytków; nawarstwienia
kulturowe zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych oraz folwarcznych, parków, obiektów
sakralnych, domów mieszkalnych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków.
Teren gminy Dopiewo został rozpoznany archeologicznie w ramach ogólnopolskiego programu
badawczo-konserwatorskiego pod nazwą AZP. Celem tego programu jest zewidencjonowanie
wszystkich stanowisk archeologicznych w oparciu o wyniki archeologicznych badań powierzchniowych i
wykopaliskowych, ale również rejestrowanie stanowisk archeologicznych znanych tylko z literatury
naukowej.
Na terenie gminy Dopiewo zewidencjonowano stanowiska archeologiczne, którym określono
chronologię i funkcję. Są to grodziska, osady i cmentarzyska datowane od epoki kamienia do okresu
średniowiecza i okresu nowożytnego. Kompletny spis stanowisk archeologicznych znajduje się w
posiadaniu Gminy (stan na 2013 rok).
Szczególnej ochronie konserwatorskiej podlega także teren w miejscowości Dąbrówka, na którym
znajduje się wczesnośredniowieczny zespół osadniczy.
4.1.4. Zabytki archeologiczne
Na terenie gm. Dopiewo znanych jest dotychczas 523 stanowisk archeologicznych (stan na 2013
rok). Ich spis znajduje się w posiadaniu Gminy Dopiewo. Najstarsze, niepewne ślady pochodzą ze
środkowej epoki kamienia - mezolitu (8.000 - 4.500 l p.n.e.). W następnej epoce, neolicie (4.500 - 1.800
l. p.n.e.) osadnictwo staje się tu w miarę ustabilizowane; z tego okresu znanych jest ok. 40 śladów
osadnictwa. Najciekawszym stanowiskiem z tego okresu, jest cmentarzysko kultury amfor kulistych
w Więckowicach. Bujny rozwój osadnictwa następuje w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, w
czasach tzw. kultury łużyckiej (1300 - 400 l. p.n.e.); ślady osadnictwa z tego okresu występują na 150
stanowiskach. Najciekawsze z nich - cmentarzyska popielnicowe - występują głównie w Gołuskach,
Palędziu, Skórzewie i Trzcielinie. Następna epoka - kultury pomorskiej - reprezentowana jest przez 2
cmentarzyska w Gołuskach, oraz w Konarzewie, Podłozinach i Skórzewie. Bogato reprezentowane jest
osadnictwo z pierwszych wieków naszej ery, z okresu wpływów rzymskich: ok. 160 śladów osadnictwa
na różnych stanowiskach, w tym cmentarzyska w Konarzewie, osady w Gołuskach i Skórzewie.
Najliczniej reprezentowane jest osadnictwo z okresu średniowiecza (ponad 350 stanowisk). W tym
czasie kształtował się obecny układ miejscowości.
Na terenie gminy zarejestrowano dotychczas 17 cmentarzysk, 158 osad i 1 grodzisko. Stanowiska
te znane są głównie z badań powierzchniowych, a więc rozpoznane są wstępnie. Ale 82 z nich uznano
za stanowiska o dużej wartości poznawczej; 252 - średnia wartość poznawcza. Jednak dopiero pełne
rozpoznanie stanowiska poprzez prace wykopaliskowe pozwoli dokładnie sprecyzować jego wartość
poznawczą. Także ilość stanowisk w gminie nie jest ostateczna.
Zaznaczyć również należy, że zasięg stanowisk, wykazanych na mapie w skali 1:10000,
wyznaczony został na podstawie badań powierzchniowych i nie zawsze jest zasięgiem, który dokładnie
odpowiada występowaniu pozostałości pradziejowego osadnictwa pod ziemią.
4.2. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z ochrony wartości kulturowych
Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią trwały i istotny element struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy.
Gm. Dopiewo nie należy do gmin o bogatym środowisku kulturowym. Stosunkowo niewielka ilość
lasów i w przewadze płaski teren, są powodem małej atrakcyjności krajobrazu gminy na przeważającym
jej obszarze. Z tego powodu warto i trzeba wyjątkowo zadbać o utrzymanie i właściwe wyeksponowanie
tych zasobów kulturowych, jakimi gmina dysponuje. Jednak należy zasygnalizować dwojakie skutki
takiego potraktowania dóbr kultury:
- daje to szansę rozwoju gminy, uatrakcyjnia ją,
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- stanowi barierę w jej rozwoju.
Największe znaczenie dla rozwoju gminy mają tereny atrakcyjne krajobrazowo. Na ich bazie można:
- rozwinąć rekreację (w południowej części gminy: działki letniskowe, wsie letniskowe, turystyka
piesza i rowerowa)
- wyznaczyć tereny dla zabudowy o charakterze rezydencjonalnym (bardzo duże działki dla
zamożnych inwestorów).
Na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, wymaga
posiadania od jego właściciela lub posiadacza:
 Dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości
jego adaptacji, z uwzględnieniem jego historycznej funkcji i wartości,
 Uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy
zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego
niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
 Uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem
wyeksponowania jego wartości,
Właściciel lub posiadacz zabytku nieruchomego jest obowiązany udostępnić ten zabytek
wykonawcy badań w celu ich przeprowadzenia. Ustawa wskazuje także, jakie działania wykonywane
przy zabytku bezpośrednio lub w jego otoczeniu, wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
Istnienie zabytków stwarza więc pewne problemy zarówno dla ich właścicieli czy użytkowników jak i
dla Urzędu Gminy.
Ponieważ na terenie gm. Dopiewo nie zakłada się radykalnych przekształceń istniejących jednostek
osadniczych, a ich rozwój będzie przebiegał sukcesywnie, przy zachowaniu obecnego zainwestowania,
nie ma specjalnych zagrożeń dla zasobów dziedzictwa kulturowego. Największym zagrożeniem może
być brak świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby chronienia tych zasobów i brak środków
finansowych na utrzymanie ich na odpowiednim poziomie.
5. Warunki i jakość życia mieszkańców w tym ochrony ich zdrowia
5.1. Sytuacja społeczna gminy
5.1.1. Demografia i zatrudnienie
Rozwój ludności.
Liczba ludności gminy Dopiewo na koniec 2013r. wynosiła 21489 osób, co stanowi 6% ludności
powiatu poznańskiego i ok. 0,6% ogółu ludności województwa wielkopolskiego. Rozwój ludności gminy
na przestrzeni minionych 25 lat kształtował się następująco:
Rok

Liczba mieszkańców

1980

8296

1985

8591

1990

8670

1995

9051

2000

10702

2005

13460

2008

16109
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2011

19391

2013

21489

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu
PRZYROST WZROSTU LUDNOŚCI W GMINIE DOPIEWO
W LATACH 1980 - 2013
Przyrost ludności

Lata

Ogółem

Średnio rocznie

1980 - 1985

295

59

1985 - 1990

79

15

1990 - 1995

381

76

1995 - 2000

1014

202

2000 -2005

3395

679

2005 - 2008

2568

856

1980 - 2008

7732

276

2008 - 2011

2313

771

2011-2013

2098

699

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu
ROZWÓJ LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO W LATACH 1980 -2013

tys. osób
25000
20000
15000

10000
5000
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2011

2013

lata

Źródło: Opracowanie własne.
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W okresie 1980 - 2013r przyrost ludności wyniósł 12084 mieszkańców, co stanowi wzrost o 159%
w stosunku do roku 1980. Średnioroczny przyrost ludności gminy w okresie ostatnich 33 lat był wysoki i
wyniósł 401 osób.
Największy przyrost ludności wykazują lata 2011-2013 z czego okres 2000 - 2013 to okres
największej dynamiki. W tym okresie przyrost ludności wyniósł 11424 osoby, a średniorocznie aż 952
osoby.
Tak znaczny przyrost ludności na terenie gminy w ostatnim okresie w przełożeniu na układ
przestrzenny przedstawiono w tabeli.
ROZWÓJ LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO WG WSI SOŁECKICH
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ludność w latach
Saldo
2013
1970
1995
2000
2011
1970-1995 1995-2011
1478
Dąbrowa
483
516
618
1382
33
764
2382
Dąbrówka
226
169
187
2163
-57
1976
958
Dopiewiec
713
803
847
939
90
92
2927
Dopiewo
2213
2505
2578
2961
292
383
336
Gołuski
198
160
161
324
-38
163
1600
Konarzewo
1288
1343
1371
1576
55
205
1054
Palędzie
498
563
598
1034
65
436
5121
Skórzewo
997
1302
1813
4774
305
2961
489
Trzcielin
402
332
428
444
-70
16
910
Więckowice
772
702
719
982
-70
263
1152
Zakrzewo
499
656
745
1099
157
354
18407
Ogółem gmina
8244
9051 10065 17678
807
7613
Źródło: Urząd Gminy, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
Nazwa
wsi sołeckiej

Okazuje się, że występujący do 1995r trend spadku ludności we wsiach Dąbrówka, Gołuski,
Trzcielin i Więckowice został zahamowany.
Od 1995r wszystkie wsie sołeckie wykazują przyrost ludności, a najintensywniej rozwija się wieś
Skórzewo, Dąbrówka, Dąbrowa, Dopiewo i Zakrzewo.
Tak znaczny przyrost ludności gminy w ostatnich latach, jest wynikiem przede wszystkim osiedlania
się ludności w efekcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Przyrost naturalny ma znaczenie
uzupełniające. Procesy demograficzne na terenie gminy przedstawiono w zestawieniach
tabelarycznych.
MIGRACJE LUDNOŚCI NA TERENIE GMINY DOPIEWO
I NA TLE POWIATU POZNAŃSKIEGO W LATACH 1980 – 2005, 2010 i 2014.
Gmina Dopiewo
Powiat poznański
Saldo migracji
Lata
Saldo migracji na
Saldo migracji
na
1000 ludności
1000 ludności
1980
-36
-4,4
x
1985
-8
-10,3
x
1990
4
0,4
x
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1995
2000
2004
2005
2010
2014

81
8,9
221
22,4
778
64,4
762
58,9
797
44,8
845
38,3
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu

x
2,7
4,9
20,2
17,7
14,1

W 2013 roku gmina Dopiewo zajmowała pierwsze miejsce w powiecie i w województwie pod
względem salda migracji na 1000 osób.
Migracje na pobyt stały wg kierunku w gminie Dopiewo w 2010 i 2014 roku
rok
2010
2014
ZAMELDOWANIA OGÓŁEM
962
1063
Zameldowania z miast
789
838
Zameldowania ze wsi
173
223
Zameldowania z zagranicy
0
2
WYMELDOWANIA OGÓŁEM
165
218
Wymeldowania do miast
95
108
Wymeldowania na wieś
70
108
Wymeldowania za granicę
0
2
SALDO MIGRACJI
797
845
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W gminie Dopiewo zdecydowanie dominują zameldowania z miast. Jest to spowodowane
bliskością Poznania, dla którego miejscowości badanej gminy pełnią rolę tzw. sypialni.
RUCH NATURALNY LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO
NA TLE POWIATU POZNAŃSKIEGO W LATACH 1980 - 2013
Przyrost naturalny
Gmina Dopiewo
Powiat poznański
Lata
Liczba
na
na
bezwzględna
1000 ludności
1000 ludności
1980
83
10,0
x
1985
99
11,6
x
1990
59
6,8
x
1995
-1
2,1
x
2000
14
1,4
1,8
2004
61
5,1
2
2005
57
4,4
3,2
2010
176
9,9
6,3
2012
190
9,6
5,2
2013
161
7,7
4,7
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu

45

Z przedstawionych danych na szczególną uwagę zasługuje wzrastające, dodatnie saldo migracji,
które wzrosło do 58,9 osób na 1000 ludności w 2005 r., wobec ujemnego salda w 1985r. W 2010 roku
saldo migracji spadło o 14,1 0/00 w stosunku do roku 2005.
Salda migracji w gminie, w poszczególnych latach, są znacznie wyższe niż przeciętne salda w
powiecie poznańskim. Natomiast przyrost naturalny w gminie uległ zmniejszeniu z 10 0/00 w 1980 r. do
4,40/00 w 2005 r
Od roku 2005 do 2012 przyrost naturalny wzrósł o 4,40/00, a następnie spadł w roku 2013 o 1,30/00
osiągając wartość 7,50/00.
Zachodzące procesy demograficzne - dynamiczny wzrost migracji osiedleńczych oraz przyrost
naturalny, co prawda zmniejszający się - mają bezpośrednio wpływ na przyrost ludności gminy.
Oczywiście znaczenie dominujące ma osiedlanie się ludności z zewnątrz w następstwie rozwoju
budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy.
Zachodzące procesy demograficzne w gminie są potwierdzeniem trendów ogólnokrajowych zwiększonych procesów osiedleńczych w obszarach metropolitalnych oraz spadkiem przyrostu
naturalnego, co jest konsekwencją zachodzących przemian w stylu życia ludności.
Według prognozy GUS na okres 2011-2020 Dopiewo będzie jedną z gmin, położonych w
Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, o największym przyroście ludności (na poziomie 20%).
Można przypuszczać, że obserwowany w latach 2002-2014 liniowy trend wzrostu liczby ludności
będzie utrzymywał się. Zgodnie z nim, w 2025 roku liczba ludności gminy osiągnie 32 678
mieszkańców, czyli o 10 231 mieszkańców więcej niż w 2014 roku.
LICZBA LUDNOŚCI W GMINIE DOPIEWO W LATACH 2002-2014 ORAZ PROGNOZA DO ROKU
2025

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Struktura wieku ludności .
STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO
W LATACH 1996, 2004 i 2008.
Grupa wieku

Liczba ludności
% ogółu
Lata
wiek przedprodukcyjny
1996
2189
24
2004
2391
18,9
2008
3077
19,2
wiek produkcyjny
1996
5784
63,5
2004
8783
69,6
2008
11351
70,8
wiek poprodukcyjny
1996
1138
12,5
2004
1449
11,5
2008
1681
10,5
ogółem
1996
9111
100
2004
12623
100
2008
16109
100
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Struktura wieku ludności gminy jest odzwierciedleniem zachodzących dynamicznych procesów
osiedleńczych - osiedlania się głównie ludzi młodych z nielicznym potomstwem a także utrzymującym
się na terenie gminy niskim przyrostem naturalnym.
Zmniejsza się udział grupy wieku przedprodukcyjnego w strukturze z 24% w 1996 r do 19,2% w
roku 2008, potwierdza się trend ogólnopolski - zmniejszająca się liczba urodzeń.
Cechą charakterystyczną jest wzrastający udział grupy wieku produkcyjnego w strukturze z 63,5%
w 1996 r do 70,8% w 2008 r., co jest efektem osiedlania się ludności w wieku najwyższej aktywności
zawodowej.
Natomiast udział grupy poprodukcyjnej w strukturze wieku ludności gminy ulega obecnie
zmniejszeniu. W perspektywie należy liczyć się ze znacznym wzrostem tej grupy wiekowej.
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PIRAMIDA PŁCI I WIEKU LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO W 2014 ROKU

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Piramida płci i wieku dla 2014 roku pokazuje zdecydowaną dominację grupy osób w wieku 30-44
lat. Dość duży odsetek stanowią też dzieci w wieku do lat 9. Jest to prawdopodobnie spowodowane
osiedlaniem się w ostatnich latach głównie ludzi młodych. Osoby te zakładają rodziny, co pozytywnie
wpływana na przyrost osób w wieku przedprodukcyjnym.
Wykształcenie ludności.
STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO NA TLE POWIATU POZNAŃSKIEGO
- 2000 r.
Poziom wykształcenia
wyższe
policealne i średnie
zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe
podstawowe nieukończone i
bez wykształcenia
nieustalony

% udział ludności
Gmina Dopiewo
Powiat poznański
9,8
10,3
17,7

20,2

6,2
34,2
28,8

8,6
30,9
27,4

3,3

2,3

Źródło: Narodowy Spis Powszechny.

0,3

48

Pod względem wykształcenia ludności gmina ustępuje średniej sytuacji w powiecie poznańskim.
Mniejszy udział w strukturze wykształcenia ma ludność z wykształceniem wyższym, policealnym i
średnim: 33,7% wobec 39,1% w powiecie, a większy udział w strukturze przypada ludności z
wykształceniem niższym (zasadnicze zawodowe, podstawowe, podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia) tj. 66,3% wobec 60,9% w powiecie.
Aktywność zawodowa, rynek pracy.
Aktywność ekonomiczną ludności i rynek pracy charakteryzują dane ujęte w poniższych
zestawieniach.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO NA TLE POWIATU POZNAŃSKIEGO 2000 r.
Wyszczególnienie

Gmina Dopiewo

Powiat poznański

współczynnik aktywności
zawodowej

58,9

59,2

wskaźnik zatrudnienia

50,0

50,2

stopa bezrobocia

15,2

15,2

Źródło: Narodowy Spis Powszechny - 2002r.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Dane dla roku
Gmina Dopiewo
Powiat poznański
2005
5,1
5,6
2010
2,2
2,3
2014
1,8
2,4
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zarówno
w gminie Dopiewo, jak i w całym powiecie stopniowo maleje w ostatnich latach. Wskaźnik ten jest
niższy w badanej gminie, niż w całym powiecie, co świadczy o lepszej sytuacji ekonomicznej
mieszkańców gminy Dopiewo.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI GMINY DOPIEWO NA TLE POWIATU POZNAŃSKIEGO 2004 r.
Mierniki
Pracujący w gospodarce
narodowej na 1000 ludności
% udział bezrobotnych do
zawodowo czynnych
% udział bezrobotnych do
ogółu mieszkańców

Gmina Dopiewo

Powiat poznański

253

248

6,0

6,16

3,9

4,04

Źródło: Opracowanie własne.
Z zestawienia wynika, że aktywność ekonomiczna ludności gminy Dopiewo w 2002 r była zbliżona
do średniej aktywności ludności w powiecie poznańskim.
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Natomiast w 2004 r. aktywność ekonomiczna uległa minimalnej poprawie na korzyść ludności gminy
Dopiewo, o czym świadczą analizowane mierniki.
Ludność aktywna ekonomicznie znajduje zatrudnienie na lokalnym, zróżnicowanym rynku pracy
oraz na terenie obszaru metropolitalnego, a zwłaszcza w mieście Poznaniu. Mieszkańcy nowych osiedli
podmiejskich są silnie związani z rynkiem pracy Poznania z uwagi na jego atrakcyjność, tradycyjne
więzy społeczne i gospodarcze oraz szereg uwarunkowań indywidualnych.
GMINA DOPIEWO - PRACUJĄCY WG SEKTORÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ 2004 r.
Sektory
Pracujący.
gospodarki
osoby
%
narodowej
Rolnictwo, leśnictwo,
188
5,9
rybactwo
Przemysł i budownictwo
2149
67,3
Usługi:
- rynkowe
587
18,4
- nierynkowe
269
8,4
Razem
3193
100%
Uwaga: Liczba pracujących nie obejmuje rolników indywidualnych, duchownych, zakładów osób
fizycznych i prawnych z liczbą pracujących poniżej 10.
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.
PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2005 r
W GMINIE DOPIEWO WG SEKCJI PKD
Pracujący
Wyszczególnienie
osoby
%
Ogółem
3250
Rolnictwo, łowiectwo i
160
4,9
leśnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
1968
60,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i
19
0,6
wodę
Budownictwo
167
5,1
Handel hurtowy detaliczny i
346
10,6
naprawy
Hotele i restauracje
20
0,6
Transport, gospodarka
144
4,4
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
10
0,3
Obsługa nieruchomości,
wynajem

81

2,5

Administracja publiczna
Edukacja

34
175

1,0
5,4
50

Ochrona zdrowia i opieka
71
2,2
społeczna
Pozostała działalność
55
1,7%
Uwaga: Liczba pracujących nie obejmuje rolników indywidualnych, duchownych, zakładów osób
fizycznych i prawnych z liczbą pracujących poniżej 10 osób.
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.
Sektorem wiodącym, który skupia najwięcej pracujących, jest przemysł i budownictwo - ok. 50% z
ogólnej liczby pracujących.
Natomiast sektor rolniczy plasuje się na drugim miejscu. W rolnictwie pracuje ok. 29% z ogółu
pracujących, a w usługach ok. 22%.
Okazuje się, że rynek pracy na obszarze gminy, przekształca się systematycznie w kierunku rynku
zróżnicowanego, wzrasta ilość miejsc pracy w sektorach pozarolniczych.
Rynek pracy obok liczby i struktury pracujących, charakteryzuje także zjawisko bezrobocia.
BEZROBOCIE NA TERENIE GMINY DOPIEWO
Lata
Liczba bezrobotnych
w tym kobiety
1995
184
119
2000
225
120
2001
395
206
2002
476
226
2003
453
238
2004
497
254
2005
451
261
2006
345
206
2007
209
143
2008
111
59
2009
240
124
2010
268
140
2011
284
171
2012
361
189
2013
362
190
Liczba bezrobotnych po roku 2000, wzrosła prawie dwukrotnie z 225 osób do 451 osób w 2005 r.
Od 2006 roku spadała do 2008, w którym osiągnęła najniższą w ostatnich 18 latach wartość. Od 2009
roku liczba bezrobotnych stale wzrastała, aby w 2013 roku wynieść 362 osoby (w tym 190 kobiet).
Stopa bezrobocia w roku 2002 w gminie wynosiła 15,2% i sytuowała gminę pod tym względem na
10 miejscu w powiecie poznańskim na 17 jednostek gminnych. W powiecie poznańskim stopa
bezrobocia kształtowała się również na poziomie 15,2%.
Z ogólnej liczby 476 bezrobotnych w 2002 r. - 260 osób tj. 54,5% stanowili ludzie młodzi w wieku do
34 lat. Natomiast pod względem wykształcenia to 80,5% bezrobotnych stanowili ludzie z
wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym.
Według Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego dla Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego Dopiewo ma jedne z najkorzystniejszych cech dla rozwoju rynku pracy.
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5.2. Infrastruktura społeczna
5.2.1 Mieszkalnictwo
W 2000 r. zasoby mieszkaniowe gminy przedstawiały się następująco:
mieszkania
- 2505
izby
- 10 364
m2 pow. uż.
- 212 279
co daje wskaźniki:
21,1 m2 pow.uż./osobę
4,02 osoby/mieszkanie
0,97 osób/izbę
Najgorsza sytuacja mieszkaniowa była, we wsiach popegeerowskich: Trzcielin, Konarzewo,
Więckowice. W 1995 r. w gminie oddano do użytku 11 budynków jednorodzinnych o średniej
powierzchni użytkowej = 118,4 m2 i 5,4 izbach (dla porównania w sąsiednich gminach oddano: 12
budynków w Komornikach, 31 bud. w Buku, 43 bud. w Tarnowie Podgórnym). W ubiegłych latach
oddawano: 94 r. - 10 budynków (średnio 122,7 m2/bud.), 93 r. - 10 budynków (śr. 128 m2/bud.) podczas
gdy w 85 r, oddano do użytku 60 budynków.
Sytuację mieszkaniową w gminie na tle powiatu poznańskiego przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym.

Wyszczególnienie

gm. Dopiewo
2002 r.
2004 r.
2010 r.
2014 r.
pow. poznański
2002 r.
2004 r.
2010 r.

WARUNKI MIESZKANIOWE W GMINIE DOPIEWO
Przeciętna
Powierzch
Powierzchnia
Liczba osób
Mienia
użytkowa w m2
Izby
szkania
użytkowa
na 1
1
na 1
w tys. m2 mieszka na 1 izbę mieszka
osobę
nie
nia
2867
3543
6016
7520

13234
16609
29010
-

306,7
395,4
699,6
884,4

3,87
3,56
3,04
2,98

0,85
0,76
0,63
-

107,0
111,6
116,3
117,6

27,5
31,3
38,3
39,4

X

X

X

104498

462015

10063,1

3,64
3,40
3,16

0,87
0,80
0,71

88,2
89,8
96,3

24,0
26,4
30,5

X

X

X

3,52
0,89
3,26
0,83
1111859
4495406
88424,9
3,09
0,77
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2014

75,9
76,2
79,5

21,7
23,4
25,7

woj. wielkopolskie
2002 r.
2004 r.
2012 r.

Analiza wykazuje, że sytuacja mieszkaniowa w gminie jest korzystniejsza od przeciętnej sytuacji w
powiecie poznańskim i w województwie wielkopolskim.
Na cztery analizowane wskaźniki charakteryzujące standard mieszkaniowy tylko jeden - zaludnienie
mieszkań, odbiega na niekorzyść od standardu przeciętnego w powiecie i w województwie.
Standard techniczny mieszkań
Standard techniczny mieszkań obrazują dane o wyposażeniu mieszkań w instalacje.
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Ogólnie, standard techniczny mieszkań w gminie nieznacznie odbiega od przeciętnego standardu w
powiecie, we wszystkich analizowanych wskaźnikach.
Wyjątek stanowi standard dotyczący% wyposażonych mieszkań w kanalizacje z odprowadzaniem
do sieci, który jest w gminie wyraźnie niższy od przeciętnego w powiecie poznańskim.
Struktura wieku zabudowy mieszkaniowej
Informację o zasobach mieszkaniowych uzupełniają dane dotyczące wieku zabudowy
mieszkaniowej.
STRUKTURA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WG OKRESU BUDOWY - 2002 r.
Okres budowy
% mieszkań
przed 1918 r.
- 11,6
1918 - 1944 r.
- 9,1
1945 - 1970 r.
- 24,1
1971 - 1978 r.
- 12,0
1979 - 1988 r.
- 19,5
1989 - 2002 r.
- 23,7
Żródło: NSP 2002
Ocena wieku substancji mieszkaniowej wypada zadowalająco.
Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy jest młoda. Około 55% mieszkań stanowią mieszkania
zaledwie 30-letnie. Natomiast mieszkania stare, ponad 80-letnie stanowią ok. 12% ogółu mieszkań.
Rodzaj zabudowy mieszkaniowej
Na terenie gminy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa. Występuje też
zabudowa wielorodzinna blokowa. Większe jej skupiska występują we wsiach, w których istniała
gospodarka wielkotowarowa tj. w Konarzewie, Więckowicach, Dopiewcu.
Struktura zabudowy mieszkaniowej wg rodzaju budownictwa, przedstawia się następująco:
zabudowa siedliskowa
zabudowa jednorodzinna
zabudowa wielorodzinna

- 18,6%
- 74,0%
- 7,4%

Okazuje się, że zmieniają się dotychczasowe tradycyjne proporcje w strukturze zabudowy pod
względem jej rodzaju. Obecnie, w zabudowie mieszkaniowej na terenie gminy, dominuje zabudowa
jednorodzinna. W ostatnim intensywnym okresie ożywienia budowlanego, na terenie gminy zostało
zrealizowanych szereg osiedli jednorodzinnych np. Osiedle Makowe 1, 2, 3, 4 w Skórzewie, czy Osiedle
Mieszkaniowe w Dąbrówce. Tendencja budowy nowych osiedli zabudowy jednorodzinnej jest
kontynuowana. Obecnie w trakcie realizacji są zespoły zabudowy jednorodzinnej na terenie wsi
Dąbrówka - gdzie inwestorem jest firma deweloperska „Linea” i „Nikiel” a na terenie wsi Skórzewo
inwestorem realizowanego zespołu jest „Spółdzielnia Ławica”.
Intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zmienia wygląd dotychczasowej strefy rolniczej
gminy na podmiejską strefę mieszkaniową miasta Poznania.
Ruch budowlany
Uproszczona analiza ruchu budowlanego w gminie wykonuje trzy zróżnicowane okresy pod
względem intensywności realizacji mieszkań.
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Okres 1945 - 1988 dla budownictwa mieszkaniowego można nazwać tradycyjnym. Natomiast lata
1989 - 1999 to okres przekształceń na rynku budowlanym, a w efekcie spowolnienie ruchu
budowlanego.
Po roku 2000 następuje ożywienie ruchu budowlanego, co jest efektem udostępnienia znacznych
terenów pod zabudowę mieszkaniową, na których działania realizacyjne podejmują znani deweloperzy i
indywidualni inwestorzy.
Dynamiczne przemiany na rynku budowlanym potwierdza także wskaźnik - liczba zrealizowanych
mieszkań na 1000 mieszkańców.

Lata

RYNEK BUDOWLANY GMINY DOPIEWO
Ilość zrealizowanych mieszkań na 1000
mieszkańców
gm. Dopiewo

pow. poznański

1990

0,34

x

1995

1,21

x

2000

6,7

6,1

2002

15,7

6,2

2003

20,3

8,8

2004

17,2

8,3

2005

20,9

10,0

2014

20,3
8,2
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu
MIESZKALNICTWO
2012
6752
116,4

2013
7088
117,7

Mieszkania
Przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania
Przeciętna powierzchnia użytkowa
38,7
38,8
na 1 osobę
Budynki mieszkalne oddane do
288
327
użytkowania
Mieszkania oddane do użytkowania
366
368
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

2014
7520
117,6
39,4
317
455

Intensywność realizacji mieszkań na terenie gminy jest znacznie wyższa niż średnia intensywność
w powiecie poznańskim.
Na sytuację tę ma wpływ fakt, że na terenie gminy Dopiewo udostępnione zostały znaczne tereny
pod zabudowę mieszkaniową poprzez opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego. Na
terenach tych realizowany jest głównie program mieszkaniowy mieszkańców Poznania i mieszkańców
obszaru metropolitalnego.
Realizację własnych potrzeb mieszkaniowych gminy, zabezpiecza w chwili obecnej, prowadzony
intensywnie ruch budowlany.
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Zaspokojenie aktualnych potrzeb mieszkaniowych określa wskaźnik - ilości mieszkań na 1000 osób,
który w gminie kształtuje się na poziomie 280 i nieznacznie odbiega od wskaźnika dla powiatu
poznańskiego, który wynosi - 293.
Charakterystykę ruchu budowlanego uzupełniają informacje o ilości wydanych decyzji o warunkach
zabudowy dla budynków mieszkalnych.
Wydane decyzje o warunkach zabudowy potwierdzają wcześniejsze informacje, że
miejscowościami najbardziej aktywnymi pod względem budownictwa mieszkaniowego są wsie:
Skórzewo i Dąbrowa, Dopiewo, Więckowice, Zakrzewo i Palędzie - wsie położone w najintensywniej
urbanizującej się części obszaru gminy.
5.2.2 Obiekty użyteczności publicznej
Oświata i wychowanie przedszkolne
Wyposażenie gminy w placówki oświatowe i przedszkolne przedstawiono w zestawieniach
tabelarycznych - wg stanu w 2006 r.
Na terenie gminy znajduje się siedem szkół podstawowych w tym jedna o niepełnym programie.
Warunki nauki są korzystne. Na oddział szkolny przypada średnio 18 uczniów, od 8 uczniów w
Szkole Podstawowej w Dopiewcu do 22 uczniów w Szkole Podstawowej w Skórzewie. Pomieszczenia
do nauki zabezpieczają naukę na jedną zmianę. Szkoły są wyposażone w boiska szkolne.
Nauka w zakresie ponadpodstawowym prowadzona jest w dwóch gimnazjach w Dopiewie i
Skórzewie. Łącznie naukę pobiera 471 uczniów. Trudniejsze warunki nauczania są w Gimnazjum w
Dopiewie, gdzie na oddział przypada 26 uczniów.
Opiekę przedszkolną na terenie gminy świadczą cztery przedszkola dysponujące 168 miejscami.
Miejsca w przedszkolach nie są w pełni wykorzystane. Opieką przedszkolną objętych jest 149 dzieci tj.
33% dzieci z grupy wiekowej 3 - 5 lat.
Natomiast dzieci 6-letnie w liczbie 148 uczęszczają do klas „0” na terenie szkół podstawowych.
Łącznie opieką przedszkolną i nauką w kl. „0” objętych jest 47,5% dzieci z odpowiadających im grup
wiekowych.
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SZKOLNICTWO PODSTAWOWE NA TERENIE GM. DOPIEWO - STAN 2006 R.

L.p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa szkoły

Miejscowoś
ć

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba
uczniów
na oddział

Liczba
pomieszczeń
do nauki

kl.I-VI

kl 0

kl.I-VI

235

37

11

2

21

14

0,09

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dopiewcux Dopiewiec
21
10
3
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Dąbrowa
114
14
6
im. A. Lindgren w Dąbrowie
Szkoła Podstawowa w Konarzewie
Konarzewo
99
16
6
Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie
Skórzewo
316
34
14
Szkoła Podstawowa w Więckowicach
Więckowice
70
13
6
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Dąbrówka
66
24
6
x
Uwaga: Szkoła o niepełnym programie
Źródło: Urząd Gminy w Dopiewie

1

7

7

0,20

1

19

7

0,46

1
2
1
2

16
22
12
11

9
14
9
9

0,08
1,13
0,33
0,23

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie
im. J. Brzechwy

L.p
1.

2.

Dopiewo

kl 0

Boisko
szkolne
w ha

GIMNAZJA NA TERENIE GM. DOPIEWO - STAN 2006.
Liczba
Liczba
Nazwa szkoły
Miejscowość
pomieszczeń
uczniów oddziałów
do nauki
Gimnazjum im. J.
Kochanowskiego
Dopiewo
237
9
11
w Dopiewie
Gimnazjum w Zespole
Szkół im. Fr. Chopina
w Skórzewie

Skórzewo

234

9

13

Liczba
uczniów
na oddział
26

18
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PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE NA TERENIE GM. DOPIEWO - STAN 2006 R.
Liczba
L.p
Nazwa przedszkola
Miejscowość
dzieci
miejsc
Przedszkole im. Janka
1.
Dopiewo
50
50
Wędrowniczka
2.
Przedszkole w Zakrzewie
Zakrzewo
40
50
Przedszkole Niepubliczne w
3.
Skórzewie, Twórczej Aktywności
Skórzewo
21
30
Dziecka” Czarodziejski Zamek”
Prywatne Przedszkole
4.
Skórzewo
38
38
„Akademia Przedszkolna”
Źródło: Urząd Gminy w Dopiewie
Ochrona zdrowia
Opiekę w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy pełnią następujące placówki:
 Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Dopiewie,
 Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Zespół Poradni Specjalistycznych „PRIMA-MET” w
Dopiewie,
 Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „FEN-MET” w Dopiewie,
 Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „BONUS” w Skórzewie.
Poza wymienionymi placówkami, na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Opieki Społecznej. W
miejscowości Lisówki działalność opiekuńczą prowadzi Dom Opieki Społecznej.
Uwzględniając położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie m. Poznania, gdzie działa szereg
szpitali z pełnym wyposażeniem medycznym i farmaceutycznym, należy aktualny stan usług
związanych z ochroną zdrowia uznać za zadawalający.
Pozostałe usługi
Potrzeby w zakresie usług kultury zaspakajają następujące placówki i obiekty:
 Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie z filiami w Konarzewie i Skórzewie. Gminna Biblioteka jest
animatorem życia kulturalnego na terenie gminy, działalność prowadzi w oparciu o salę
widowiskową Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 Sale widowiskowe w Domach Strażaka w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie.
Natomiast usługi sportu są realizowane w oparciu o następujące placówki i obiekty.
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie wyposażony w ogólnogminne boisko sportowe i
niezbędne zaplecze techniczne oraz halę widowiskowo - sportową,
 boiska sportowe ogólnodostępne w Konarzewie, Palędziu, Skórzewie, Więckowicach i Zakrzewie.
5.2.3. Jakość życia mieszkańców
W ramach prac nad studium zagospodarowania przestrzennego woj. poznańskiego w 1999 roku
przeprowadzony został ranking gmin pod względem jakości życia mieszkańców. Wzięto w nim pod
uwagę następujące mierniki poziomu życia ludności:
 warunki mieszkaniowe
 oświata i wychowanie
 ochrona zdrowia i opieka społeczna
 organizacja życia codziennego.
Na 5 grup, na jakie podzielone zostały wszystkie gminy, gmina Dopiewo znajduje się w czwartej i
tym samym charakteryzuje się warunkami gorszymi od wszystkich sąsiadujących z nią gmin (Poznań 1 grupa, Tarnowo Podgórne - 2, Buk, Stęszew i Komorniki - 3).
Na podobnym poziomie jak w Dopiewie żyła ludność prawie wszystkich gmin północno-wschodniej
część województwa oraz gmin: Grodzisk Wlkp., Czempiń, Brodnica, Kórnik, Dolsk, Krzykosy oraz
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Pniewy, Lwówek, Obrzycko i Kwilcz.
Pod względem poszczególnych dziedzin życia pozycja gminy Dopiewo jest następująca:
 warunki zamieszkania - 3 grupa (podobnie jak Poznań ale gorzej niż w sąsiednich gminach,
szczególnie w Tarnowie Podgórnym, które jest w 1 grupie),
 oświata i wychowanie - 5 grupa (podobnie jak w Tarnowie Podgórnym; pozostałe gminy są
w korzystniejszej sytuacji),
 ochrona zdrowia i opieka społeczna - 4 grupa (podobnie jak gm. Komorniki ale gorzej od
pozostałych sąsiednich gmin),
 organizacja życia codziennego - 3 grupa (podobnie jak gm. Buk, ale gorzej od Poznania oraz gmin
Komorniki i Tarnowo Podgórne).
Oczywiście do analizy przyjęto tylko te mierniki, które są porównywalne dla wszystkich gmin
województwa, pominięto natomiast niewymierne czynniki wpływające na jakość życia mieszkańców, a
które są często istotne. Stąd obraz gminy przedstawiony tą metodą może być nieco spaczony.
Warunki życia na tle gmin otaczających
Warunki życia mieszkańców scharakteryzowano w sposób uproszczony - w oparciu o dostępne
standardy.
WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GM. DOPIEWO NA TLE GMIN
OTACZAJĄCYCH I POW. POZNAŃSKIEGO - 2005 R.
Nazwa gminy
Pow.
L.p.
Mierniki
pozTarnowo
Dopiewo Komorniki
Buk
Stęszew nański
Podgórne
Warunki mieszkaniowe
1.
3,55
3,55
3,69
3,45
3,68
3,38
- l. osób na mieszkanie
2. - m2 pow użytk. na osobę
31,7
28,1
24,3
34,9
25,9
26,8
% mieszkań
wyposażonych
3.
17,2
28,1
26,6
38,6
22,8
45,5
- w kanalizację z odprow.
do sieci
4. - w gaz z sieci
51,9
59,3
13,3
68,1
55,5
55,5
Wychowanie
5. przedszkolne
38,1
47,1
58,7
60,3
50,4

wskaźnik uczestnictwa%
Szkoła Podstawowa
6.
17,8
17,4
20,1
20,4
21,6
20,4
liczba uczniów na oddział
Gimnazja
7.
26,9
21,9
25,2
23,4
24,3
22,7
liczba uczniów na oddział
Inne
8. Liczba podm. gosp. na
104,4
121,4
116,0
161,1
88,8
123,4
1000 M
wydatki budżetu gminy na
9.
2352
2095
2153
4237
1653

1 mieszkańca w zł.
Suma punktów
31
21
32
13
35

Rankingowych
Miejsce w rankingu
3
2
4
1
5

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.
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Warunki życia mieszkańców gminy na tle powiatu poznańskiego wypadają przeciętnie.
Na siedem mierników porównywalnych tylko trzy są korzystniejsze niż odpowiadające im w
powiecie.
Natomiast w rankingu pięciu gmin: Dopiewa, Komornik, Buku, Tarnowa Podgórnego i Stęszewa gmina Dopiewo uzyskała trzecią pozycję za Tarnowem Podgórnym i Komornikami.
Trzecie miejsce w rankingu gmin pod względem warunków życia, można uznać za zadawalające.
6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
Na terenie gminy Dopiewo nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w określeniu
potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniono:
a) analizy ekonomiczne (Roz. 5.1., 7.3.), środowiskowe (Roz. 3.3., 7.2.) i społeczne (Roz. 5.1., 5.2.,
7.3.),
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego (Roz. 5.1., 7.3.),
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy (Roz.
7.4.),
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (Roz. 7.5.).
7.1. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z dotychczasowego zainwestowania
Istniejące zainwestowanie w zasadniczy sposób rzutuje na przyszłe rozwiązania przestrzenne.
Inwestycje poczynione dziś, nawet jeśli nie zawsze trafne, w skutkach odczuwalne będą dziesiątki lat.
Pewne elementy zainwestowania terenu można uznać za trwałe, nienaruszalne, które bezwzględnie
muszą być utrzymane w przyszłym zagospodarowaniu przestrzennym gminy. O ich trwałości decydują
przede wszystkim:
 wartość poniesionych nakładów,
 stan techniczny,
 ranga jaką pełnią na tle kraju, województwa, gminy czy wsi,
 prawna ochrona ze względu na wartości kulturowe.
W ramach nin. studium przeanalizowano istniejące zainwestowanie pod kątem jego prawidłowej
lokalizacji, pełnionej funkcji i wartości. Uczyniono to na podstawie wykonanej Uczyniono to na
podstawie wykonanej dla potrzeb studium planszy użytkowania terenu i wizji lokalnej przeprowadzonej
przez projektantów. Oczywiście, ze względu na skalę opracowania i cel, jakiemu taka ocena ma służyć,
jest ona bardzo ogólna, a sprowadzić ją można do następujących wniosków:
- Najtrwalszymi elementami zainwestowania, które bezwzględnie muszą być utrzymane w studium,
mimo iż czasem będą stanowiły bariery rozwoju gminy, są urządzenia związane z infrastrukturą
techniczną sieciową: drogi (krajowe, wojewódzkie i gminne), linia kolejowa, linie
elektroenergetyczne (400, 220 i 110 KV) i magistrale gazowe.
- Bezwzględnego utrzymania wymagają istniejące wsie z historycznie ukształtowaną zabudową,
koncentrującą się wokół zespołów pałacowych, dworskich czy folwarcznych, objętych ochroną
konserwatorską.
- Nowsza zabudowa obrastająca historyczne układy, powstająca często na zasadzie „wymuszania”
na władzach decyzji lokalizacyjnych (np. przez domaganie się usankcjonowania w planach
miejscowych dokonanych wcześniej podziałów gruntów musi być utrzymana ze względu na jej
dobry stan techniczny (dotyczy to zarówno zabudowy mieszkaniowej jak i obiektów przeznaczonych
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na różnego rodzaju działalność gospodarczą).
Istniejąca zabudowa wsi nie występuje w formie zwartej; w skupionej znajduje się zwykle w centrum
wsi. Natomiast przeważa zabudowa rozproszona, szczególnie w Zakrzewie, Palędziu i Dąbrowie.
Nie pozostaje to bez znaczenia dla przyszłego kształtowania jednostek osadniczych: bardzo duży
udział będzie stanowiła tzw. zabudowa plombowa, uzupełniająca luki między zabudową istniejącą.
W ten sposób niejako wymuszone jest rozciągnięcie wsi wzdłuż dróg wychodzących z nich (chodzi
również o wykorzystanie uzbrojenia, które zostało już wykonane).
Charakter istniejącego zainwestowania, a szczególnie realizowanego w ostatnich kilku latach,
mogący świadczyć o trendach występujących w zagospodarowaniu przestrzennym wymaga
utrzymania w nin. studium. I tak:
 w Dąbrowie i Zakrzewie przy trasie Bukowskiej oraz w Skórzewie przy ul. Malwowej koncentruje
się działalność gospodarcza, a więc należy utrzymać ten właśnie charakter zainwestowania
 szereg podziałów geodezyjnych gruntów rolnych na działki o znamionach działek budowlanych,
szczególnie we wschodniej i północnej części gminy oraz zakup tych gruntów przez ludność nie
tylko z obszaru gminy Dopiewo, wskazuje na konieczność przeznaczenia tych terenów pod
zabudowę mieszkaniową.

7.2. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenów
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym ze zmianami utrzymująca ważność miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (w tym również planów ogólnych gmin) do końca 2002 r.
w pewien sposób obliguje samorządy terytorialne do przeniesienia do opracowywanych studiów ustaleń
tych planów. Nie znaczy to jednak, że wszystkie, nawet nieprawidłowe, rozwiązania planów
miejscowych muszą być honorowane w studium. Zmiana ustaleń może nastąpić pod warunkiem
dokonania zmiany planu miejscowego w trybie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.
W ramach prac nad nin. studium przeanalizowano dokładnie ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Dopiewo i ustalenia innych miejscowych planów (uchwalonych
zarówno przed 1995r. jak i od tego roku) pod kątem możliwości uwzględnienia ich w studium.
Przy konstruowaniu studium kierowano się zasadą maksymalnego uhonorowania ustaleń planów
miejscowych i wytypowania do zmiany tylko tych miejsc, które w najbardziej drastyczny sposób kolidują
z zasadami ochrony środowiska, z zadaniami ponadlokalnymi przypisanymi gminie, czy zadaniami
przyjętymi jako priorytetowe dla rozwoju gminy lub poszczególnych jej rejonów. Są to tereny:
 wyznaczone pod działalność gospodarczą w Więckowicach, położone w malowniczym rejonie w
pobliżu jeziora; teren ten jest zbyt cenny przyrodniczo i krajobrazowo by utrzymać jego
przeznaczenie z planu ogólnego gminy,
 wyznaczone pod zabudowę letniskową i ośrodki wypoczynkowe na zboczu rynny jeziornej
w Więckowicach; tereny te wymagają obsadzenia zielenią stanowiącą blokadę dla zanieczyszczeń
spływających z sąsiednich terenów do jeziora,
 istniejącego gospodarstwa rolnego „Animexu” w Dopiewie, położonego w centrum wsi; wskazane,
by przeznaczone zostały pod centrum usługowe, gdyż są to jedyne tereny, na których może ono
być zlokalizowane,
 wyznaczone w Dopiewie wzdłuż torów kolejowych pod ogrodnictwa z prawem zabudowy i zieleń
izolacyjną, dla których właściwszym wykorzystaniem będzie działalność gospodarcza,
 wyznaczone pod eksploatację kruszywa w Zakrzewie; obszar ten, położony wśród lasów i w pobliżu
wsi, idealnie nadaje się pod zabudowę mieszkaniową,
 wyznaczone pod fermę w Dąbrowie; ponieważ sąsiednie tereny przeznaczone mogą być pod
osiedle budownictwa mieszkaniowego, należy zrezygnować z lokalizacji takiego zakładu,
 wyznaczone w Palędziu pod usługi rzemieślnicze w środku osiedla mieszkaniowego; obszar ten
winien być przeznaczony pod mieszkalnictwo a działalność gospodarcza przesunięta na inne
tereny.
To najpoważniejsze kolizje jakie mogą wystąpić między studium a ustaleniami planu ogólnego
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gminy. Te, jak i inne mniej istotne, naniesione zostały na odbitce planu gminy zatytułowanej „Analiza
ustaleń planu gminy” stanowiącej materiał roboczy do nin. studium.
Należy zaznaczyć, że pewne rozwiązania przyjęte w planie gminy budzą poważne zastrzeżenia,
jednak ze względu na zainteresowanie inwestorów, nie można się już wycofać z podjętych wcześniej
ustaleń.
Do takich terenów należą:
 tereny działalności gospodarczej w Więckowicach położone po północnej stronie trasy Bukowskiej,
 tereny działalności gospodarczej w Dąbrówce wyznaczone na pn. od torów, poza strefą ochronną
od PKP, oraz inne, wykazane na ww. planszy roboczej.
Od chwili uchwalenia Studium, a następnie Zmiany Studium aż do końca roku 2003 obowiązywał
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo zatwierdzony przez Radę Gminy
Dopiewo uchwałą XXXI/85/92 w dniu 18 grudnia 1992 r. Utrata mocy tego planu nastąpiła na mocy
obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. Ww. ustawa utrzymała Studium jako obowiązujący dokument planistyczny i w Art. 87 ust. 1
stwierdziła, że: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany
miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc. Plany miejscowe opracowane przed
1995 rokiem utraciły swoją ważność. Niektóre ustalenia tych planów są jednak możliwe do
wykorzystania - inwestycje produkcyjne przeznaczone uprzednio na ten cel, zgody rolne i leśne.
7.3. Społeczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju gminy
1. Tradycyjne, dotychczasowe łagodne trendy rozwoju demograficznego gminy na przełomie lat 1990 /
2000 uległy znaczącym zmianom. Na początku roku 2000 nastąpił gwałtowny przyrost ludności
gminy. Dynamiczny przyrost ludności to efekt przede wszystkim procesów migracyjnych - osiedlania
się na terenie gminy ludności z zewnątrz i niedużego udziału przyrostu naturalnego w procesach
demograficznych.
Uwzględniając trendy demograficzne ostatnich 10 lat, przy założeniu utrzymania się ich na
dotychczasowym poziomie, można uznać, że gmina ma szansę zwiększenia liczby ludności w
okresie najbliższych 15 lat co najmniej o ok. 7300 osób.
Jest to założenie oparte na realnie zachodzących trendach tj. znaczącym udziale migracji ludności
w przyroście mieszkańców i zachowania na tym samym poziomie przyrostu naturalnego. Dalsze
założenie - nie ulegnie zmianie dotychczasowa polityka przestrzenna gminy w zakresie
udostępniania terenów mieszkaniowych.
Utrzymana zostanie także dobra koniunktura na rynku budowlanym a sytuacja ekonomiczna
ludności nie ulegnie zmianie.
2. Gmina Dopiewo może nadal pełnić funkcje mieszkaniowe na rzecz osób pracujących w Poznaniu i
obrębie obszaru metropolitalnego z uwagi na:
- istniejące, wyznaczone tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz możliwości wyznaczania
dalszych terenów,
- posiadanie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów
mieszkaniowych oraz systematyczne opracowywanie na terenach wyznaczonych w studium
gminy, nowych planów,
- udostępnianie terenów mieszkaniowych firmom deweloperskim.
Biorąc pod uwagę fakt, że gminy położone w strefie podmiejskiej Poznania są również
zainteresowane funkcją mieszkaniową na rzecz ośrodka metropolitalnego i jego obszaru, należy czynić
starania aby podnieść atrakcyjność terenów mieszkaniowych i posiadać konkurencyjną ofertę dla
rozwoju funkcji mieszkaniowej poprzez:
- zaproponowanie znacznych obszarów dla zróżnicowanych form budownictwa mieszkaniowego:
 zabudowy jednorodzinnej o różnej intensywności - wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, atrialna,
 zabudowy wielorodzinnej w formie małych domów mieszkalnych,
 zabudowy jednorodzinnej z usługami i działalnością gospodarczą,
61

 zabudowy rezydencjalnej na dużych działkach.
maksymalne wyposażenie terenów mieszkaniowych w urządzenia infrastruktury technicznej,
poprawę obsługi komunikacyjnej terenów mieszkaniowych oraz poprawę powiązań
komunikacyjnych z Poznaniem.
3. Gmina systematycznie poprawia aktywność gospodarczą, o czym świadczą analizowane wskaźniki.
Uwagę zwraca fakt, że pod względem ilościowym w strukturze sektorowej dominują podmioty
gospodarcze sektora usługowego. Natomiast w sektorze przemysłowo budowlanym - budownictwo
jest sekcją wiodącą pod względem liczby podmiotów. Firmy o charakterze usługowym, budowlanym
i produkcyjnym prowadzą działalność gospodarczą na rzecz rynku zbytu jakim jest Poznań
i otaczający go obszar podmiejski. Gmina ma dobre warunki dla dalszego rozwoju funkcji
gospodarczych:
 posiada wyznaczone ofertowe tereny na cele aktywności i działalności gospodarczej,
 posiada zasoby siły roboczej o zróżnicowanej strukturze wykształcenia, zasoby które
systematycznie wzrastają wraz z osiedlaniem się ludności,
 stanowi atrakcyjną ofertę przestrzenną dla firm związanych z Poznaniem, firm które poszukują
terenów dla różnych form działalności poza miastem.
4. Gmina powinna nadal czynić starania, aby na jej obszarze można było lokalizować usługi wyższego
rzędu, które mogłyby pełnić funkcje na rzecz mieszkańców nie tylko Poznania ale także
mieszkańców strefy podmiejskiej np. usługi z zakresu ochrony zdrowia - szpital, domy opieki i
pomocy społecznej, usługi sportu - różne centra sportu i zespoły sportowe, usługi z zakresu
rekreacji - ośrodki odnowy biologicznej. Usługi wyższego rzędu wpłyną aktywizująco na sferę
społeczną i gospodarczą gminy.
5. Wyposażenie wsi w usługi podstawowe wymaga uzupełnień, niezależnie od rangi i wielkości
jednostki osiedleńczej. Należy dążyć aby każda jednostka była wyposażona w podstawowy zestaw
- usługę handlu, kultury i sportu. Ważnym jest także zabezpieczenie możliwości wyposażenia
powstających nowych osiedli mieszkaniowych w usługi podstawowe, a także w przypadku
większych zespołów mieszkaniowych, kształtowanie centrów usługowych i przestrzeni publicznych.
W związku z tym bliskość Poznania i jego potencjał usługowy oraz bliskość ponadlokalnych centrów
handlowo - usługowych w gminie Tarnowo Podgórne i gminie Komorniki, nie mogą być przyczyną
braku podstawowego minimalnego zestawu usług w obszarze osiedleńczym każdej wsi.
6. Mimo zachodzących przekształceń na obszarze gminy: zajmowania przestrzeni rolniczej na cele
zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej i infrastruktury technicznej oraz komunikacji funkcja rolnicza nadal będzie kontynuowana na terenie gminy a zwłaszcza w jej południowo zachodniej części i nadal funkcja rolnicza będzie pełnić ważną rolę w sferze gospodarczej. Rolnicza
przestrzeń produkcyjna gminy stanowić będzie nadal strefę żywicielską dla tak chłonnego rynku
zbytu jakim jest Poznań i jego strefa podmiejska. Oczywiście produkcja roślinna i zwierzęca
uzależniona jest i będzie od trendów gospodarczych i polityki w gospodarce rolnej.
7. Gmina posiada możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej, w oparciu o walory środowiska
przyrodniczego - zwłaszcza otoczenie jez. Niepruszewskiego. Funkcja ta ma znaczenie
uzupełniające w gospodarce gminy, jest jednak istotna dla kształtowania zrównoważonego rozwoju
gminy.
8. Według Kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
gmina posiada wysokie predyspozycje dla rozwoju funkcji metropolitalnych – wiedzy i biznesu
(tereny zlokalizowane przy węzłach drogi S5 i S11).
Zgodnie ze sporządzoną „Oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo” za stworzeniem dodatkowej oferty terenów inwestycyjnych w gminie
Dopiewo przemawiają zrealizowane do r. 2013 nowe inwestycje drogowe: Obwodnica Zachodnia
Aglomeracji Poznańskiej tj. droga krajowa klasy ekspresowej (S11) przecinająca gminę południkowo od
północnej granicy do węzła „Głuchowo” na autostradzie A2 oraz droga krajowa klasy ekspresowej (S5)
przebiegająca od węzła autostradowego w Głuchowie do południowo - zachodniego krańca gminy.
-
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Można stwierdzić, że dzięki nowym drogom i projektowanym węzłom tereny inwestycyjne w gminie
Dopiewo zyskały na atrakcyjności, ich dostępność zwiększyła się w niespotykanej do tej pory mierze.
Można też przyjąć, że udostępnienie nowych terenów inwestorom, będzie jest realizacją jednego z
priorytetów zapisanych w Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Dopiewo, w której dla
„obszaru” przestrzeń zapisano: Priorytetem w tym obszarze jest uwypuklenie i lepsze wykorzystanie
położenia gminy w sąsiedztwie miasta Poznania przy jednoczesnym zintensyfikowaniu działań na rzecz
ożywienia gospodarczego regionu trasy bukowskiej oraz obwodnicy Dopiewa.
Równocześnie, z punktu widzenia struktury przestrzennej należy stwierdzić, że najważniejszym
elementem wymagającym uzupełnienia przy zmianie studium powinna być optymalna sieć dróg w
gminie, uwzględniająca drogi począwszy od klasy technicznej dróg lokalnych, poprzez drogi klasy
zbiorczej, głównej i ekspresowej a skończywszy na autostradzie A2. W ramach tej sieci niezwykle
ważne jest określenie dróg lokalnych tzw. „serwisowych”, które w gminie Dopiewo pojawią się w
przebiegach równoległych do: autostrady A2, Obwodnicy Zachodniej Aglomeracji Poznańskiej (S11),
drogi ekspresowej S5 oraz drogi wojewódzkiej nr 307. Szczególne znaczenie tych dróg „serwisowych”
polega na tym, że niwelują one, przynajmniej w pewnym stopniu, konsekwencje przecięcia gminy przez
bariery przestrzenne, jakimi są autostrada czy droga ekspresowa. Do dróg krajowych o ograniczonej
dostępności tj. dróg ekspresowych i autostrad nie ma możliwości bezpośrednich wjazdów z terenów
położonych przy tych drogach jak tylko z ww. dróg „serwisowych” lokalnych poprzez węzły drogowe. W
przypadku dróg wojewódzkich, mimo, że są to drogi ogólnodostępne, to przy modernizacji należy się
liczyć z ograniczeniami wjazdów i zjazdów.
7.4. Uwarunkowania wynikające z możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służącej realizacji
zadań własnych gminy
Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu udział wydatków budżetu Gminy Dopiewo w 2013
roku na transport i łączność wynosił 14,1%. Stanowiło to prawie dwukrotną wartość w porównaniu do
roku poprzedniego.
Według wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026 dochody Gminy będą
wzrastać. Wzrastać będą również wydatki. Wynik budżetu będzie się zmieniał na pozytywny.
Przewiduje się, że w roku 2019 osiągnie wartość dodatnią.
Prognozuje się wzrost między innymi wydatków na remonty dróg o 6%-8% rocznie oraz wydatków
na oświetlenie uliczne o 5%-7% rocznie.
Zgodnie z prognozą finansową w zakresie programu budowy dróg w latach 2016-2018 planuje się
w szczególności budowę: ul. Nowej na Palędziu, ul. Kolejowej i Komornickiej w Dąbrówce, ul. Nad
Potokiem i Wiśniowej w Skórzewie, drogi wzdłuż torów od ul. Leśnej w Palędziu do ul. Poznańskiej
w Dąbrówce, chodnika do cmentarza w Dopiewie, chodnika wzdłuż ul. Dopiewskiej w Gołuskach.
W zakresie programu budowy kanalizacji sanitarnej uwzględniono w latach 2015-2018 środki na
dokumentację techniczną.
Wiele z planowanych inwestycji w sieć komunikacyjną dotyczy miejscowości o największym wzroście
liczby ludności w ostatnich latach.
Gmina przeznacza środki na rozwój infrastruktury niezbędnej do rozwoju oraz prognozuje wzrost tych
wydatków. Jest to uzasadnione ze względu na przewidywany dalszy dynamiczny wzrost liczby ludności
oraz rozwój terenów zarówno mieszkaniowych, jak i przemysłowo-usługowych. Gmina ma duży
potencjał dla rozwoju tych funkcji na swoich terenach oraz przeznacza, w wieloletniej prognozie
finansowej, środki dla wykonania niezbędnej infrastruktury dla nowych inwestycji
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7.5. Uwarunkowania wynikające z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę
7.5.1. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę
W ostatnich latach w gminie Dopiewo obserwuje się zmiany użytkowania terenów na cele
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe. Coraz więcej obszarów przeznacza się pod inwestycje.
W dużej mierze prowadzą one do zwiększania powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej i
związanej z nią usługowej oraz zabudowy przemysłowej.
Tendencje te będą dalej się utrzymywać, o czym świadczą przeprowadzone analizy. Gmina Dopiewo
leży w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Wśród innych gmin do niego należących jest jedną
z największym przyrostem ludności. Jest to spowodowane obecną tendencją mieszkańców miast
do wyprowadzania się na obrzeża. W tym przypadku, migracji z Poznania do gminy Dopiewo.
Co więcej, struktura wieku ludności przedmiotowej gminy wskazuje na możliwość wzrostu wskaźnika
przyrostu naturalnego. Z tych względów można przypuszczać, że obserwowany liniowy trend wzrostu
liczby ludności gminy Dopiewo w latach 2002-2014 będzie wciąż utrzymywał się. Zgodnie z nim, w 2025
roku liczba ludności gminy osiągnie 32 678 mieszkańców, czyli o 10 231 mieszkańców więcej niż w
2014 roku.
Liczba ludności w gminie Dopiewo w latach 2002-2014 oraz prognoza do roku 2025

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwzględniając wskaźnik z 2014 roku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na
mieszkańca (39,4 m2), w 2025 roku zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w gminie
będzie wynosiło 403 089 m2 powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej. Przyrost liczby
mieszkańców jest związany ze wzrostem zapotrzebowania na usługi. Z tego względu w gminie
realizowana będzie także zabudowa usługowa. Przewiduje się zapotrzebowanie na nową powierzchnię
usługową w wielkości 5% obszarów zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Położenie gminy Dopiewo w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym oraz przebieg autostrady, dróg
ekspresowych S5 i S11 oraz drogi wojewódzkiej, sprawia, że gmina jest dobrym miejscem dla lokalizacji
przemysłu. Przewiduje się, że potrzeby w tym zakresie będą znacznie rosły i nawet 18% terenu gminy,
co odpowiada około 3810000 m2 powierzchni użytkowej, należy przeznaczyć dla potrzeb przemysłu i
związanych z nim usług.
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7.5.2. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej
Według danych GUGiK z 2014 roku ponad 10% terenów gminy Dopiewo było użytkowane jako grunty
zabudowane i zurbanizowane.
Struktura użytkowania terenu gminy Dopiewo w 2014 roku

Źródło: dane GUGiK pozyskane z Banku Danych Lokalnych

Wśród terenów zabudowanych i zurbanizowanych przeważały tereny komunikacyjne pod drogami
stanowiąc 45%, co odpowiadało 514 ha. Duży udział terenów zabudowanych przypadał pod tereny
mieszkaniowe – 403 ha.
Struktura terenów zabudowanych i zurbanizowanych w gminie Dopiewo w 2014 roku

Źródło: dane GUGiK pozyskane z Banku Danych Lokalnych
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Ze względu na przewidywany znaczny przyrost liczby ludności w gminie spowodowany głównie
osiedlaniem się osób z Poznania, zapotrzebowanie na tereny przeznaczone pod zabudowę będzie
wzrastać. Gmina Dopiewo leży w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym (POM), jest jedną z
najatrakcyjniejszych gmin do zamieszkania, o czym świadczy największy przyrost liczby ludności wśród
gmin należących do POM, a także wśród wszystkich gmin powiatu poznańskiego. Dopiewo jest także
potencjalnie atrakcyjną gminą dla rozwoju rynku pracy POM. Z tych względów struktura użytkowania
terenów gminy jak najbardziej powinna zmieniać się w stronę zwiększania udziału terenów
zabudowanych i zurbanizowanych.
Obecnie zabudowa w gminie Dopiewo jest dość rozproszona. Dawne tereny zwartej struktury
funkcjonalno-przestrzennej we wsiach gminy zostają znacząco rozciągane przez nowe budynki
mieszkalne. Budowane są one w pobliżu danych miejscowości, lecz często w pewnej odległości od ich
centrów. Utrudnia to jednoznaczne wyznaczenie obszarów zwartych struktur. W przeprowadzonej
analizie obszary te wyznaczono domykając obecną zabudowę oraz uwzględniając tereny, na których
podjęto już działania dla wybudowania obiektów mieszkalnych.
W efekcie wyznaczone w analizie obszary zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej osiągają
znaczące rozmiary w porównaniu do łącznej powierzchni terenów zurbanizowanych widniejącej
w ewidencji gruntów i budynków.
Dopełnienie istniejącej zabudowy w wyznaczonych zwartych strukturach nową zabudową umożliwi
stworzenie spójnych obszarów przynależnych do danych miejscowości. Wprowadzenie funkcji
mieszkaniowej w pierwszej kolejności na wyznaczonych terenach zapobiegnie dalszemu
niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy na terenie gminy.
W analizie wyznaczono łącznie 10 786 ha obszarów zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową, co stanowi 14% powierzchni gminy.
Zdecydowanie największy taki obszar znajduje się w Skórzewie. Duże obszary zwartej struktury mają
też miejscowości Dopiewo i Dąbrowa.
Wyznaczone tereny w znacznej części wymagają dopełnienia nową zabudową, co w efekcie
doprowadzi do powstania spójnych i funkcjonalnych jednostek osadniczych. Łącznie wyznaczono
452 ha do potencjalnego uzupełnienia zabudowy, stanowi to 29,7% obszarów o zwartej strukturze.
Największe możliwości uzupełnienia zabudowy, pod względem procentowego udziału, mają
miejscowości Dopiewiec, Palędzie, Zborowo, Więckowice i Dąbrowa. Natomiast pod względem
powierzchni możliwej do zabudowy dla jej uzupełnienia mają: Skórzewo, Dąbrowa, Dopiewo i Palędzie.
Niezależnie od zwartych struktur zabudowy mieszkaniowej i usługowej, na terenie gminy wyznaczono
obszary przemysłowe. Które koncentrują się głównie przy granicach jednostek osadniczych lub w
pewnej odległości od nich. Tylko w kilku przypadkach tereny przemysłowe zawierają się w
wyznaczonych obszarach zwartych struktur. Największa powierzchnia terenu przemysłowego znajduje
się w Zakrzewie i Dąbrowie.
Możliwe jest uzupełnienie zabudowy na istniejących obszarach przemysłowych. Największy potencjał w
tym zakresie ma Dąbrowa, będąca dobrą lokalizacją dla przemysłu ze względu na bliskość Poznania i
dużego węzła komunikacyjnego. Poniższa rycina przedstawia wyznaczone obszary.
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Obszary zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej z terenami możliwymi do uzupełnienia zabudowy
w gminie Dopiewo w 2015 roku

Z analizy demograficznej wynika, że największy procentowy przyrost liczby ludności w latach 20112013 miał miejsce w miejscowościach Dąbrówka, Trzcielin, Skórzewo i Dąbrowa. Można przypuszczać,
że w tych miejscowościach zapotrzebowanie na tereny budowlane będzie największe. Dotyczy to
przede wszystkim licznie zamieszkanych miejscowości: Skórzewa (5121 mieszkańców) i Dąbrówki
(2381 mieszkańców), które dodatkowo leżą najbliżej granicy Poznania, a więc mogą być najchętniej
wybierane przez mieszkańców miasta na nowe miejsce zamieszkania.
W szacunku chłonności terenów możliwych do zabudowania na obszarach o zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej przyjęto następujące założenia dla zabudowy mieszkaniowej:
 średnia powierzchnia działki – 800 m2,
 30% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ komunikacyjny, zieleń
towarzyszącą i usługi,
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 współczynnik zmniejszający 0,8 odzwierciedlający zmniejszenie realnej wielkości gruntów
pozostających do dyspozycji inwestorów z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów,
 jeden budynek mieszkalny na działce,
 1,37 mieszkania na budynek mieszkalny – jako średnia mieszkań w budynkach oddanych do
użytkowania w gminie Dopiewo w latach 2002-2014 (dane z GUS),
 średnio 3 osoby na mieszkanie (na podstawie danych z GUS na 2014 rok),
 średnio 39,4 m2 powierzchni użytkowej na osobę (na podstawie danych z GUS na 2014 roku).
W szacunku chłonności terenów możliwych do zabudowania na obszarach o zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej przyjęto następujące założenia dla zabudowy usługowej:
 pod zabudowę usługową zostanie przeznaczonych 5% terenów możliwych do zabudowania,
 współczynnik zmniejszający 0,8 odzwierciedlający zmniejszenie realnej wielkości gruntów
pozostających do dyspozycji inwestorów z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów,
 powierzchnia użytkowa odpowiada 40% terenów po uwzględnieniu powyższych wskaźników.
W szacunku chłonności terenów możliwych do zabudowania na obszarach przemysłowych przyjęto
następujące założenia:
 25% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ komunikacyjny i zieleń
towarzyszącą,
 współczynnik zmniejszający 0,8 odzwierciedlający zmniejszenie realnej wielkości gruntów
pozostających do dyspozycji inwestorów z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów,
 powierzchnia użytkowa odpowiada 30% terenów po uwzględnieniu powyższych wskaźników.
Wyniki szacunku przedstawiono w poniższej tabeli o tytule Obszary zwartej struktury funkcjonalnoprzestrzennej i obszary przemysłowe oraz ich chłonność w gminie Dopiewo w 2015 roku.
Całkowita chłonność terenów obecnie wolnych od zabudowy na obszarach o zwartej strukturze
wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej wynosi 511 161 m2, czyli o 27% więcej niż
zapotrzebowanie gminy prognozowane na rok 2025. Powierzchnia ta umożliwia zwiększenie aktualnej
liczby ludności gminy o około 13 000.
Całkowita chłonność terenów dla zabudowy usługowej wyrażona w powierzchni użytkowej wynosi
72 151 m2.
Największą chłonność mają miejscowości: Skórzewo, Dąbrowa, Dopiewo i Palędzie.
Całkowita chłonność terenów niezabudowanych na wyznaczonych obszarach przemysłowych wyrażona
w powierzchni użytkowej wynosi 99 262 m2. Największą chłonność mają tereny położone w Dąbrowie.
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Obszary zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej i obszary przemysłowe oraz ich chłonność w gminie Dopiewo w 2015 roku

MIEJSCOWOŚĆ

Dąbrowa
Dąbrówka
Dopiewiec
Dopiewo
Gołuski
Konarzewo
Palędzie
Skórzewo
Trzcielin
Więckowice
Zakrzewo
Zborowo
GMINA

POW.
OBSZARU
ZWARTEJ
STRUKTURY
[HA]

POW. TERENU
ZABUDOW.
[HA]

POW. DO
UZUPEŁ.
ZABUDOWĄ
MIESZKAN.
LUB
USŁUGOWĄ
[HA]

UDZIAŁ
PROCENTOWY
POWIERZCHNI
DO UZUPEŁ.

POW.
TERENU
PRZEMYSŁ.
[HA]

POW.
TERENU
PRZEMYSŁ.
DO UZUPEŁ.
[HA]

CHŁONNOŚĆ
W OSOBACH
TERENÓW
MIESZKAN.

CHŁONNOŚĆ W
POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ
TERENÓW
MIESZKAN. [M2]

CHŁONNOŚĆ W
POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ
TERENÓW
USŁUGOWYCH
[M2]

CHŁONNOŚĆ W
POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ
TERENÓW
PRZEMYSŁ. [M2]

195,0
111,9
77,3
189,3
44,2
124,6
146,6
345,7
18,4
102,7
125,9
9,5

120,9
102,9
36,3
126,6
34,2
99,6
88,0
269,0
13,5
59,4
84,1
5,7

74,1
9,0
41,0
62,8
10,0
25,0
58,6
76,7
4,9
43,3
41,8
3,8

38,0%
8,1%
53,1%
33,1%
22,6%
20,1%
40,0%
22,2%
26,5%
42,2%
33,2%
40,0%

62,7
26,4
5,9
18,7
4,1
21,6
4,0
38,2
0,0
13,8
78,3
1,8

30,5
1,2
0,0
5,1
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
9,5
0,0

2132
260
1179
1806
287
719
1686
2206
141
1246
1203
110

84006
10232
46458
71142
11321
28335
66412
86913
5545
49082
47400
4316

11857
1444
6558
10042
1598
4000
9374
12268
783
6928
6691
609

54816
2135
0
9198
0
0
0
9738
0
0
17171
0

1491,1

1040,1

450,9

30,2%

275,4

51,7

12974

511161

72151

99262
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7.5.3. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę
Obszary przeznaczone w obowiązujących planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową i leżące
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury zapewniają dodatkowo 193 536 m2 powierzchni
użytkowej zabudowy mieszkaniowej. Co zapewni miejsce dla około 5 000 nowych mieszkańców.
Chłonność dla takich obszarów, przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych i leżących
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej lub fragmentach tych
planów poza tymi obszarami, przedstawiono w poniższej tabeli o tytule Chłonność obszarów
przeznaczonych w obowiązujących mpzp pod zabudowę mieszkaniową i leżących poza wyznaczonymi
obszarami zwartej struktury. Przy obliczeniach uwzględniono minimalną powierzchnię działki zapisaną
w każdym z planów oraz rodzaj przeznaczenia terenu – obliczenia przeprowadzono dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Chłonność obszarów przeznaczonych w obowiązujących mpzp pod zabudowę mieszkaniową i leżących
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury
MPZP DLA MIEJSCOWOŚCI

CHŁONNOŚĆ W
OSOBACH

CHŁONNOŚĆ W
POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ [M2]

Dopiewiec, rejon ul. Osiedle
Dopiewiec, rejon ul. Wierzbowej
Dopiewiec, rejon ul. Jesionowej
Lisówka, obręb Trzcielin
Gołuski, rejon ul. Dopiewskij i Polnej
Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Nowej
Skórzewo, rejon ul. Batorowskiej
Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego
Dąbrowa, rejon ul. Leśnej
Dąbrowa, rejon ul. Rolnej
Dąbrowa, rejon ul. Rolnej oraz rejon ul. Wiejskiej i Ogrodowej
Dąbrowa, rejon ul. Wiejskiej i Ogrodowej
Zakrzewo, rejon ul. Gajowej
Zakrzewo, rejon ul. Granicznej

89
577
2044
151
157
111
187
623
102
175
264
158
264
106

3519
22715
80534
5957
6184
4373
7357
20780
4019
6893
10402
6241
10402
4161

SUMA

5008

193536

Obszary przeznaczone w obowiązujących planach miejscowych pod zabudowę usługową i leżące poza
wyznaczonymi obszarami zwartej struktury zapewniają dodatkowo 98 455 m2 powierzchni użytkowej
zabudowy usługowej..
Chłonność dla takich obszarów, przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych i leżących
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej lub fragmentach tych
planów poza tymi obszarami, przedstawiono w tabeli o tytule Chłonność obszarów przeznaczonych w
obowiązujących mpzp pod zabudowę usługową i leżących poza wyznaczonymi obszarami zwartej
struktury. Przy obliczeniach uwzględniono dopuszczalny procent zabudowy danych terenów zapisany w
każdym z planów oraz rodzaj przeznaczenia terenu – obliczenia przeprowadzono dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę usługową.
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Chłonność obszarów przeznaczonych w obowiązujących mpzp pod zabudowę usługową i leżących
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury
MPZP DLA MIEJSCOWOŚCI

CHŁONNOŚĆ W POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [M 2]

Dopiewo, rejon ul. Trzcielińskiej
Dopiewo, rejon ul. Jesionowej
Dopiewo, rejon ul. Jesionowej

28255
36000
34200

SUMA

98455

Obszary przeznaczone w obowiązujących planach miejscowych pod zabudowę przemysłową i usługi
związane z przemysłem oraz leżące poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury zapewniają
dodatkowo 240 192 m2 powierzchni użytkowej zabudowy przemysłowej.
Chłonność dla takich obszarów, przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych i leżących
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej lub fragmentach tych
planów poza tymi obszarami, przedstawiono w poniższej tabeli o tytule Chłonność obszarów
przeznaczonych w obowiązujących mpzp pod zabudowę przemysłową i leżących poza wyznaczonymi
obszarami zwartej struktury. Przy obliczeniach uwzględniono dopuszczalny procent zabudowy danych
terenów zapisany w każdym z planów oraz rodzaj przeznaczenia terenu – obliczenia przeprowadzono
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i związanych z nią usług.
Chłonność obszarów przeznaczonych w obowiązujących mpzp pod zabudowę przemysłową i leżących
poza wyznaczonymi obszarami zwartej struktury
MPZP DLA MIEJSCOWOŚCI

CHŁONNOŚĆ W POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ [M2]

Dąbrówka, teren między drogą powiatową
Skórzewo-Dąbrówka
Zakrzewo i Dąbrowa w rejonie trasy S11

196800
43392

SUMA

240192

7.5.4. Porównanie zapotrzebowania gminy na nową zabudowę z aktualnymi możliwościami
Zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę mieszkaniową, prognozując na 2025 rok (403 089 m2
powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej), zostanie całkowicie zapewnione przez uzupełnienie
zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz
przez realizację zapisów w obowiązujących planach miejscowych (łącznie 706 042 m2 powierzchni
użytkowej zabudowy mieszkaniowej).
W Studium zakłada się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową znacznie większych obszarów, niż
wynika to z zapotrzebowania prognozowanego na najbliższe 20, a nawet 30 lat.
Zmiana Studium zmniejsza całkowitą powierzchnię terenów w gminie przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w porównaniu do stanu sprzed zmiany. Przed zmianą terenów
takich, wyznaczonych w Studium, było 2981,5 ha, po zmianie jest 2894,4 ha, czyli o 87 ha mniej.
Zmiany przedstawione zostały na poniższej rycinie przestawiającej Tereny przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w Studium Gminy Dopiewo przed i po zmianie z
2015 roku.
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Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w Studium Gminy
Dopiewo przed i po zmianie z 2015 roku

Zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę usługową, prognozując na 2025 rok jest skorelowane ze
wzrostem liczby mieszkańców i tym samym rozrostem obszarów o zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej. Zapotrzebowanie na tereny usługowe będzie wynosiło niezmiennie około 5%
powierzchni obszarów zabudowanych. Zapotrzebowanie to zostanie całkowicie zapewnione przez
uzupełnienie zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej oraz przez realizację zapisów w obowiązujących planach miejscowych (łącznie
170 606 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej).
Zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę przemysłową może wynieść nawet 3810000 m2
powierzchni użytkowej. Obecne możliwości uzupełnienia terenów przemysłowych nową zabudową oraz
zrealizowania planów miejscowych pod taką funkcję są zdecydowanie za małe i wynoszą 339454 m2
powierzchni użytkowej. Występuje niedobór terenów przemysłowych. Dlatego potrzebne jest
wyznaczenie nowych obszarów pod tę funkcję.
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7.5.6. Wpływ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dopiewo na bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Rada Gminy Dopiewo Uchwałą Nr XLI/570/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. przystąpiła do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości Dopiewo, Skórzewo i Dąbrowa. Jako
przedmiot przeprowadzenia zamiany Studium wskazano cztery obszary gminy Dopiewo położone w
sołectwach, Dopiewo, Skórzewo i Dąbrowa. W sołectwie Dopiewo wskazano obszar w rejonie ul.
Łąkowej i Wyzwolenia oraz linii kolejowej, w sołectwie Dąbrowa wskazano obszar w rejonie ul.
Piaskowej, w sołectwie Skórzewo wskazano obszar w rejonie ul. Kozierowskiego, przy granicy z
sołectwem Dąbrowa oraz obszar w rejonie ul. Leśnej i Spółdzielczej. Łączna powierzchnia obszarów
przeznaczonych do zmiany ustaleń Studium wynosi ok. 13,5ha.
Przedmiotem zmiany Studium jest m.in. wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Taka sytuacja ma miejsce w przedmiocie zmiany
Studium w sołectwie Dopiewo i Dąbrowa.
Zgodnie z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę i oceny chłonności terenów,
opracowanym dla potrzeb uchwalenia Studium w roku 2016, zapotrzebowanie gminy na nową
zabudowę mieszkaniową, prognozując na 2025 rok (403 089 m2 powierzchni użytkowej zabudowy
mieszkaniowej), zostanie całkowicie zapewnione przez uzupełnienie zabudowy na obszarach o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz przez realizację zapisów w
obowiązujących planach miejscowych (łącznie 706 042 m2 powierzchni użytkowej zabudowy
mieszkaniowej). Tereny objęte zmianą Studium w miejscowości Dopiewo i Dąbrowa położone są w
obszarach o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Wobec tego, realizacja
ustaleń Studium w omawianej materii wpisuje się w prognozy przyjęte w roku 2016 r. i nie będzie miała
wpływu na zmianę bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę i oceny chłonności terenów
mieszkaniowych, a aktualne możliwości gminy są wystarczające dla przyjęcia zabudowy w omawianym
obszarze zmiany Studium.
Ponadto zmiana Studium wprowadza tereny usług sakralnych - kościoły oraz tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, których wprowadzenie całkowicie wpisuje się z zapotrzebowanie
gminy na nową zabudowę z aktualnymi jej możliwościami. Jak wskazano w bilansie terenów
przeznaczonych pod zabudowę i ocenie chłonności terenów, występuje niedobór terenów
przemysłowych. Dlatego potrzebne jest wyznaczenie nowych obszarów pod tę funkcję.
Rada Gminy Dopiewo Uchwałą Nr VIII/90/19 z dnia 29 kwietnia 2019r. przystąpiła do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo. Jako przedmiot
przeprowadzenia zamiany Studium wskazano obszar gminy Dopiewo w sołectwie Konarzewo w rejonie
ul. Kościelnej o powierzchni ok. 1ha.
Przedmiotem zmiany Studium jest m.in. wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod
miejsce obsługi podróżnych.
Zgodnie z przyjętą zmianą przeznaczenia terenów z rolniczej przestrzeni produkcyjnej na tereny
przeznaczone pod miejsce obsługi podróżnych, przedmiotowa zmiana Studium nie będzie miała wpływu
na bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
7.6. Ocena występujących uwarunkowań
Ocena uwarunkowań i możliwości rozwoju przestrzennego i społeczno gospodarczego gminy
wypada pozytywnie.
Dalszemu rozwojowi gminy sprzyjają:
- potencjał środowiska przyrodniczego, jego umiarkowane walory i zasoby,
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korzystne położenie w stosunku do Poznania ośrodka metropolitalnego, oddziaływującego
aktywizująco na otoczenie,
- systematycznie wzrastający potencjał społeczny, gospodarczy i techniczny gminy.
Natomiast elementami ograniczającymi dalszy rozwój gminy - są bariery przestrzenne, które
stanowią tranzytowe trasy komunikacyjne i sieć linii przesyłowych elektroenergetycznych i gazowych.
Biorąc powyższe pod uwagę ocenia się, że Gmina nie ma istotnych przeciwwskazań do dalszego
wielofunkcyjnego rozwoju, w którym funkcjami dominującymi będzie mieszkalnictwo, działalność
gospodarcza i rolnictwo a funkcjami uzupełniającymi będą rekreacja i usługi wyższego rzędu.
-

8. Stan prawny gruntów
Własność gruntów na terenie gminy Dopiewo, obrazuje poniższe zestawienie.
Sektor własnościowy
Grunty Skarbu Państwa
/WRSP,
PGL,
Grunty
Spółek,
pozostałe /

Powierzchnia
Ha
%
3921

36,3

312

2,9

6575

60,8

10808

100

Grunty komunalne
/grunty gmin, powiatów,
województw /
Grunty prywatne
/osoby fizyczne spółdzielnie,
kościoły, osoby prawne,
pozostałe/
Razem

Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, Poznań , 2006 r.
Z zestawienia wynika, że na terenie gminy dominuje własność prywatna.
Uwagę zwraca fakt, że własność komunalna, niestety nie ma dużego udziału w strukturze
własnościowej.
Grunty komunalne są bardzo cennym atutem gminy w prowadzeniu polityki przestrzennej.
Umożliwiają pozyskiwanie terenów korzystniej zlokalizowanych do realizacji lokalnych i ponadlokalnych
celów publicznych.
9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych
Występowanie terenów i obiektów chronionych dotyczących środowiska przyrodniczego omówiono
w pkt 3.1.3. „Tereny prawnie chronione” oraz środowiska kulturowego w pkt 4.1. „Środowisko
kulturowe”.
10. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
Na terenie gminy Dopiewo nie występują większe obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.
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11. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych
Złoża kopalin występujące na terenie gminy to piaszczyste i piaszczysto żwirowe plejstoceńskie
utwory wodnolodowcowe. Wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” (stan na 31.XII.
2005 r.) do udokumentowanych złóż tego surowca należą :
 złoża - „Dąbrowa”, „Dąbrowa MD-2”, „Dąbrowa WD I”, „Dąbrowa WD II” Dąbrowa - Wschód”,
„Dąbrowa-Zachód”. Łączne zasoby geologiczne bilansowe tych złóż wynoszą 2850 tys. ton.
 złoża - „Zakrzewo AC”, „Zakrzewo”, „Zakrzewo I”(zarej.), „Zakrzewo I Zachód”, „Zakrzewo II”
„Zakrzewo III” o łącznych zasobach 3081 tys. ton.
Występujące w północno - zachodniej części gminy złoże gazu ziemnego i należące do
udokumentowanego obszaru górniczego „Ceradz” (obejmującego fragmenty terenów należących do
gmin: Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne i Duszniki) zostało skreślone z ewidencji (złoże zaniechane z
rozliczonymi zasobami).
12. Występowanie terenów górniczych na podstawie przepisów odrębnych
W rejonie wsi Dąbrowa i Zakrzewo występują udokumentowane złoża surowców pospolitych
kruszywa naturalnego. Część z tych złóż została wyeksploatowana. Na części terenów z
udokumentowanymi złożami oraz w oparciu o ważną koncesję wyznaczającą granice obszaru i terenu
górniczego trwa obecnie eksploatacja, a na pozostałej części terenów eksploatacja będzie prowadzona
w przyszłości.
Przeważający kierunek rekultywacji terenów powyrobiskowych kruszywa naturalnego w rejonie
Dąbrowy i Zakrzewa, to kierunek wodny i rolny. Na terenach pokopalnianych powstały liczne stawy o
zróżnicowanej wielkości. W przyszłości część terenów zrekultywowanych może być przeznaczona pod
budownictwo.
W rejonie Zakrzewa teren wyrobiska kruszywa został zasypany i zrekultywowany pod kątem
rozbudowy cmentarza. Natomiast w rejonie Zakrzewa eksploatacja złoża „Zakrzewo AC” została
zaniechana, zasoby złoża zostały rozliczone ale nie wykreślone z krajowego bilansu zasobów.
Na terenie gminy Dopiewo znajduje się część złoża wód termalnych eksploatowanych w ujęciu wód
termalnych z utworów jury dolnej w otworze Tarnowo Podgórne GT-1, znajdującym się na obszarze
gminy Tarnowo Podgórne (część obszaru zasobowego ujęcia). W granicach administracyjnych gminy
Dopiewo nie znajduje się natomiast obszar górniczy związany z tym złożem, który w całości znajduje się
na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 Nr 196
z dnia 9 lutego 2015 r. ze zm.), koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin
udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa. W przypadku, gdy obszar
zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie
przekroczy 20 000 m3, a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków
strzałowych, koncesji na wydobywanie kopalin udziela starosta.
Zgodnie z art. 26 ust.1 cytowanej ustawy, wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin
powinien m. in. określać:
 złoże kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia,
 wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,



stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i
współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające
osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby
eksploatacyjne ujęcia;
 projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
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Ponadto (Art. 32 ust. 1) koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku
węgla wyznacza również granice obszaru i terenu górniczego.
13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami
13.1. Komunikacja
Układ podstawowy - zewnętrzne powiązania komunikacyjne
drogi kołowe:
-

autostrada
Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol
Na terenie gminy Dopiewo zlokalizowany jest punkt poboru opłat (PPO) „Gołuski” oraz dwustronne
miejsce obsługi podróżnych o funkcji wypoczynkowej (kategorii I); MOP „Dopiewiec” i MOP
„Konarzewo”.
-

droga ekspresowa S11
droga wojewódzka
Poznań - Buk - Opalenica - Bukowiec nr 307
drogi powiatowe
Dopiewo - Dopiewiec - Palędzie - Dąbrówka - Skórzewo 1.
granica miasta Poznań - (Poznań)
Dopiewo - Trzcielin - Stęszew (ul.28 Grudnia, Powstańców
2.
Wlkp., Wojska Polskiego)
Więckowice - Fiałkowo - Dopiewo
3.
Przeźmierowo (ul. Rynkowa) - Wysogotowo (ul. Skórzewska)
4.
- granica miasta Poznań (Poznań)
Trzcielin - Konarzewo - Chomęcice - Rosnowo - Szreniawa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Skrzynki - Podłoziny - Dopiewo
Dopiewo - Konarzewo
Dopiewiec - Konarzewo
Gołuski - Plewiska
Lusowo - Batorowo - Zakrzewo - Dąbrówka
Rybojedzko - Tomice - Lisówki - Trzcielin
Tarnowo Podgórne - Jankowice - Lusówko - Rozalin Więckowice
Palędzie - Gołuski - Głuchowo - Komorniki

nr 2401P
nr 2402P
nr 2403P
nr 2405P
nr 2412P
nr 2413P
nr 2414P
nr 2415P
nr 2416P
nr 2417P
nr 2457P
nr 2392P
nr 2391P

drogi szynowe - wg wykazu zawartego w Dz.U. Nr 112/96
granica państwa - Kunowice - Rzepin - Zbąszynek - Poznań - Warszawa - Terespol - granica
państwa nr 003 (nr E20 w sieci międzynarodowej)
Układ obsługujący - inwentaryzacja lokalnych powiązań komunikacyjnych - ważniejsze drogi gminne:
Konarzewo - Dopiewo
Konarzewo - Palędzie
Konarzewo - Gołuski
Konarzewo - Stęszew
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Dopiewiec - Zakrzewo
Fiałkowo - Zborowo
Skórzewo - Batorowo
Skórzewo - Dąbrowa
Komunikacja zbiorowa - usługi transportowe w zakresie komunikacji zbiorowej świadczy Zakład
Komunalny Komorniki wspomagany przez PKS i PKP.
Linie komunikacji autobusowej PKS przebiegają po trasie drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk i
obsługują północną część gminy. Ośrodek gminny i pozostałe wsie położone poza granicą zasięgu w/w
linii obsługuje Zakład Komunalny - Komorniki.
13.2. Infrastruktura techniczna
13.2.1. Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę gminy Dopiewo realizowane jest poprzez ujęcia wody znajdujące się na
terenie gminy. Wszystkie ujęcia znajdujące się na obszarze gminy zaznaczone są na rysunku
uwarunkowań. Główne zaopatrzenie gminy w wodę stanowi ujęcie w Joance. Ponadto ujęcia znajdują
się w Dopiewie i Skórzewie oraz pomiędzy Skórzewem a Dąbrówką. Należy dążyć do poprawy ilości i
jakości dostarczanej mieszkańcom wody.
Cała gmina jest zwodociągowana, jedynie pojedyncze siedliska oddalone znacznie od wodociągu
zaopatrują się w wodę indywidualnie.
13.2.2. Odprowadzenie ścieków
Na terenie gminy działają trzy oczyszczalnie ścieków socjalno - bytowych, których właścicielem jest
Urząd Gminy. Są one zlokalizowane w:
 w Dopiewie HydroLemna, dla której realizowana jest sieć kolektorów sanitarnych w Dopiewie,
Konarzewie i Dopiewcu,
w Dopiewie przy ul. Trzcielińskiej - oczyszczalnia typu LEMNA o przepustowości Qśr = 350,0 m3/d i
liczbie równoważnych mieszkańców 2 748,0 RLM, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rowu
melioracji szczegółowej T28 - 1 i dalej do Strugi Trzcielińskiej; Oczyszczalnia ścieków w Dopiewie
została zaprojektowana do oczyszczania ścieków w docelowej ilości Qdśr = 600 m3/d. Ze względu
na planowaną stopniową rozbudowę sieci kanalizacyjnej realizacja oczyszczalni została podzielona
na dwa etapy. W roku 2000 został zrealizowany i przekazany do eksploatacji I etap, który zapewnia
możliwość oczyszczenia do 350 m3/d ścieków. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki bytowe
przy pomocy rurociągu ciśnieniowego 100 mm i 250 mm do komory rozprężnej znajdującej się na
terenie oczyszczalni ścieków oraz ścieki dowożone.
 w Skórzewie typu bioblok Bis-1000 o przepustowości Q = 250 m3/d, w trakcie realizacji jest sieć
kanalizacyjna w Skórzewie połączona z siecią w Dąbrówce.
w Skórzewie przy ul. Spółdzielczej - oczyszczalnia mechaniczno -biologiczna o przepustowości Qśr
= 500,0 m3/d, Qdmax = 650 m3/d, Qhmax = 50 m3/h i równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej
4166 RLM, odprowadzająca ścieki do rowu melioracyjnego W - B i dalej do rzeki Wirynka. Istniejąca
oczyszczalnia ścieków wykonana została w 1996 r. jako inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej
Budowy Domów Jednorodzinnych „Ławica Zachód” o początkowej wydajności Qd = 74 m3/d.
 w Dąbrówce - wzdłuż torów PKP - grupowa oczyszczalnia zbierająca ścieki z północnych terenów:
ze wsi Zakrzewo, Dąbrowa i Dąbrówka oraz z południowych terenów: ze wsi Gołuski, Głuchowo i
Palędzie. Oczyszczalnię zlokalizowano przy rz. Wirynce. Docelowa przepustowość oczyszczalni
wynosić będzie 4800 m3/d.
Na terenie oczyszczalni ścieków w Skórzewie, w 2000 roku wykonana została modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni dla następujących ilości ścieków: Qd = 350 m3/d, Qdmax = 430 m3/d, Qhmax =
25 m3/h, a następnie na podstawie opracowanej w 2004 roku koncepcji rozbudowy i modernizacji
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oczyszczalni ścieków w Skórzewie, w roku 2006 rozbudowano oczyszczalnię do obecnej
przepustowości wynoszącej 500 m3/d.
Część mieszkańców miejscowości Skórzewo podłączona jest do Poznańskiego Systemu
Kanalizacyjnego.
Na terenie gminy Dopiewo zlokalizowana jest również indywidualna oczyszczalnia ścieków w
Lisówkach.
Na chwilę obecną stopień skanalizowania gminy Dopiewo jest niewielki i wynosi około 38,5%.
Stopień skanalizowania poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco:
Miejscowość
Ścieki
Dąbrowa
0
Dąbrówka
816
Dopiewiec
146
Dopiewo
541
Konarzewo
349
Skórzewo
1315
Zakrzewo
89
Palędzie
0
Trzcielin
0
Lisówki
0
Podłoziny
0
Gołuski
0
Żarnowiec
0
Razem
3256
Lista odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej (stan na maj 2011 r)
Kanalizacja deszczowa
W gminie Dopiewo problem stanowi ujmowanie i odprowadzenie wód deszczowych, głównie na
terenach zurbanizowanych. Wynika to z braku wystarczającej ilości kanalizacji deszczowej, a co za tym
idzie spływ wód opadowych następuje często bezpośrednio do środowiska gruntowo - wodnego.
Aktualnie kanalizacją deszczową objęte są następujące miejscowości:
1) Dopiewo - ul. Leśna, ul. Łąkowa - Konarzewska, ul. Młyńska, ul. Ks. A. Majcherka, ul. Stawna, ul.
Wodna oraz teren Szkoły Podstawowej; odbiornikami wód deszczowych są: Kanał Trzcieliński oraz
rów T-31;
2) Dąbrowa - ul. Szkolna i ul. Wiejska (separator); odbiornikiem jest rów WD-2;
3) Dopiewiec - ul. Leśna, ul. Kolejowa, ul. Środkowa; odbiornikiem jest rów WA;
4) Skórzewo - ul. Działkowa (separator), ul. Batorowska, ul. Szkolna i teren szkoły podstawowej;
odbiornikami są: rów WB, staw oraz rów JU - 5;
5) Gołuski - ul. Szkolna; odbiornikiem jest rów WA;
6) Konarzewo - ul. Bukowska; odbiornikiem jest Kanał Trzcieliński;
7) Palędzie - ul. Nowa; odbiornikiem jest rów WC;
8) Dąbrówka - osiedla „Osada Leśna” oraz „Księżnej Dąbrówki”.
Pozostałe miejscowości nie posiadają zorganizowanych systemów zbierania wód opadowych. Ta
część wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych, odprowadzana jest do
odbiorników (wód powierzchniowych) prawie w 90% bez podczyszczania. W chwili obecnej na terenie
gminy są zainstalowane dwa separatory: w Skórzewie na wylocie kanalizacji z ul. Działkowej oraz w
Dąbrowie na wylocie kanalizacji przy ul. Wiejskiej. Procesom podczyszczania poddawane są również
ścieki odprowadzane z niektórych zakładów na terenie gminy.
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13.2.3. Elektroenergetyka
Na terenie gminy Dopiewo znajdują się następujące odcinki linii elektroenergetycznych wysokiego
napięcia (WN):
 linia 110 kV relacji Plewiska - Pniewy,
 linia 110 kV relacji Plewiska - Kiekrz,
 linia 110 kV relacji Plewiska - Buk,
 linia 110 kV relacji Plewiska - Stęszew,
oraz odcinki linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (NN):
 linia dwutorowa 220 kV relacji Plewiska - Polkowice, Plewiska - Leszno,
 linia 220 kV relacji Plewiska - Czerwonak,
 linia 220 kV relacji Plewiska - Krzewina,
 linia 400 kV relacji Plewiska - Krajnik,
Linie WN o napięciu 110 kV są własnością Grupy Energetycznej ENEA S.A. i podlegają Zakładowi
Dystrybucji Energii z siedzibą w Poznaniu, natomiast linie energetyczne NN są własnością Polskich
Sieci Elektroenergetycznych (PSE) S.A. i podlegają PSE Zachód Sp. z o.o. Linie NN są ważnymi
elementami sieci przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Umożliwiają one
wyprowadzenie znacznej mocy elektrycznej z elektrowni Dolna Odra, Pątnów - Adamów -Konin i Turów.
Liniami tymi dosyłana jest moc elektryczna do stacji elektroenergetycznych 400/110 kV i 220/110 kV
aglomeracji poznańskiej, z których poprzez sieć 110 kV i niższych napięć przesyłana jest energia
elektryczna m.in. do odbiorców znajdujących się na terenie gminy Dopiewo.
W pasie technologicznym lini przesyłowych o napięciu 400 kV i 220 kV nie należy lokalizować
budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nie należy stosować
nasadzeń zieleni wysokiej.
Sieć średniego napięcia (SN) i stacje transformatorowe
Dystrybutorem energii na terenie gminy Dopiewo jest Grupa Energetyczna ENEA S.A., Rejon
Dystrybucji Opalenica i częściowo Rejon Dystrybucji Szamotuły.
Odbiorcy z terenu gminy zasilani są sieciami elektroenergetycznymi wyprowadzonymi z Głównych
Punktów Zasilania zlokalizowanych na terenie Tarnowa Podgórnego, Stęszewa i Lubonia.
Na terenie gminy Dopiewo istnieje 109 stacji transformatorowych 15/0,4 kV o mocy od 20 do 630
kVA, zarówno słupowe jak i typu miejskiego. Stacje te zasilane są głównie napowietrznymi liniami SN 15 kV. Łączna moc transformatorów zainstalowanych w stacjach transformatorowych wynosi 18 115
kVA, natomiast łączne uśrednione obciążenie stacji trafo wynosi około 64% mocy zainstalowanej, co
świadczy o rezerwach mocy na stacjach.
Każde nowe przyłączenie do sieci energetycznej wymaga indywidualnego rozpatrzenia wniosku o
określenie warunków przyłączenia.
Stopień zelektryzowania gminy Dopiewo wynosi prawie 100%.
13.2.4. Zaopatrzenie w gaz
Na terenie gminy Dopiewo znajduje się przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia
eksploatowana przez PGNiG S.A. w Warszawie, OGP Poznań, zasilana z krajowego systemu
przesyłowego gazem podgrupy Gz - 50:
 gazociąg w/c DN 350, Pn = 6,3 MPa, relacji Złotniki - Konarzewo, rok budowy 1996,
 gazociąg w/c DN 350, Pn = 6,3 MPa, relacji Stęszew - Poznań, rok budowy 1991,
 gazociąg w/c DN 350,0 Pn = 6,3 MPa, odb. Konarzewo, rok budowy 1991,
 gazociąg w/c DN 80,0 Pn = 6,3 MPa, odb. Konarzewo, rok budowy 1991,
 gazociąg w/c DN 100,0 Pn = 6,3 MPa, odb. Dąbrowa - Dopiewo, rok budowy 1998,
 gazociąg w/c DN 200, Pn = 6,3 MPa, odb. Puszczykowo, rok budowy 1995,
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 stacja gazowa wysokiego ciśnienia w m. Konarzewo, rok budowy 1991, przepustowość Q = 3200
m3/h,
 stacja gazowa wysokiego ciśnienia w m. Dąbrowa, rok budowy 1998, przepustowość Q = 4000
m3/h,
 Stacja Ochrony Katodowej w Konarzewie.
Odległości podstawowe od istniejących i projektowanych obiektów budowlanych względem ww
gazociągów, dla których pozwolenie na budowę wydano przed:
 12.12.2001 r. - winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i
Handlu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z 1995 r. (Dz.
U. Nr 139, poz. 686),
 21.12.1995 r. - winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Przemysłu
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z 1989 r. (Dz. U. Nr 45,
poz. 243).
Gmina Dopiewo zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym podgrupy E (w roku 2003
zrealizowano przestawienie odbiorców z gazu Gz - 35 na Gz - 50) oraz w ograniczonym stopniu (m.
Zakrzewo os. Sosnowe) zaazotowanym podgrupy Lw - Gz-41,5.
System dystrybucji gazu
Na terenie gminy Dopiewo dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego oraz zaazotowanego
zajmują się:
 Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. - gaz E (Gz - 50)
 Zakład Usług Gazowniczych LOKGAZ Sp. z o.o. - gaz Lw (Gz - 41,5)
Sieć dystrybucyjna gazu wysokometanowego podgrupy Gz - 50 zasilana jest z przesyłowej sieci
gazowej wysokiego ciśnienia. Dystrybucją gazu wysokometanowego na terenie gminy zajmuje się Wlkp.
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Sieć dystrybucyjna gazu zaazotowanego podgrupy Lw (Gz - 41,5) zasilana jest z sieci rozdzielczej
na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Dystrybucją gazu zaazotowanego na terenie gminy zajmuje się
Zakład Usług Gazowniczych LOKGAZ Sp. z o.o.
Obszar działania WSG Sp. z o.o.
Za pośrednictwem WSG Sp. z o.o. gaz ziemny doprowadzany jest do wsi: Dąbrowa, Zakrzewo,
Dąbrówka, Palędzie, Skórzewo, Więckowice, Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Gołuski. Sieć gazowa
została wybudowana w latach 1994 - 2005.
Na terenie gminy znajdują się dwie stacje redukcyjno - pomiarowe II-go stopnia, zlokalizowane w
Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 34/36. Odbiorcą gazu z obu stacji jest Nordenia Polska.
WSG Sp. z o.o. jest właścicielem jednej stacji red. - pom. II-go stopnia, wybudowanej w 2002 r. o
przepustowości 450 m3/h.
Obszar działania LOKGAZ Sp. z o.o.
Dystrybucja gazu ziemnego za pośrednictwem ZUG LOKGAZ Sp. z o.o. prowadzona jest od
początku 2004 r. Gaz ziemny doprowadzony jest do miejscowości Zakrzewo na os. Sosnowe. Sieć
rozdzielcza eksploatowana przez ZUG LOKGAZ zasilana jest z gazociągu średniego ciśnienia
zlokalizowanego na terenie gminy Tarnowo Podgórne, do którego gaz doprowadzany jest z Kopalni
Gazu Ziemnego Młodasko i Ceradz Dolny.
Istniejące na terenie gminy stacje w/c I-go stopnia w miejscowościach Dąbrowa i Konarzewo
posiadają rezerwy mocy w swej przepustowości na zaspokojenie potencjalnych potrzeb w gminie.
Szacuje się, że stacja gazowa w Konarzewie posiada rezerwę mocy około 15 MW, natomiast stacja
gazowa w Dąbrowie posiada rezerwę mocy około 30 MW. Sieć rozdzielcza eksploatowana przez ZUK
LOKGAZ Sp. z o.o. zasilana jest z Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko i Ceradz Dolny. Szacuje się, że
rezerwa mocy w sieci gazu zaazotowanego na terenie gminy wynosi około 1 MW.
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Rozdzielcza sieć gazu wysokometanowego na terenie gminy Dopiewo zasilana jest ze stacji
gazowych w/c Konarzewo i Dąbrowa, znajdujących się na terenie gminy oraz posiada połączenia z
gazociągami średniego ciśnienia na terenach gmin: Tarnowo Podgórne, Poznań i Komorniki.
Sieć rozdzielcza gazu zaazotowanego na terenie gminy Dopiewo zasilana jest z gazociągu s/c na
terenie gminy Tarnowo Podgórne, do którego doprowadzany jest gaz z Kopalni Gazu Ziemnego
Młodasko i Ceradz Dolny. Kopalnia gazu ziemnego Lw (Gz - 41,5) w m. Młodasko (gm. Kaźmierz) zasila
gazowe sieci rozdzielcze w gminie Kaźmierz i Tarnowo Podgórne, natomiast kopalnia w m. Ceradz
Dolny gm. Buk) zasila sieć dystrybucyjną w gminie: Tarnowo Podgórne, Duszniki i Buk.
Gazowa sieć dystrybucyjna obejmuje swym zasięgiem większość obszaru gminy (z wyjątkiem
miejscowości: Trzcielin, Lisówki, Zborowo i Podłoziny).
13.2.5. Energetyka cieplna
W gminie brak jest sieci cieplnej umożliwiającej zapewnienie całorocznego odbioru ciepła, co jest
warunkiem niezbędnym dla ekonomicznie uzasadnionego funkcjonowania skojarzonego źródła ciepła.
Eksploatowane są natomiast źródła ciepła, które w sposób scentralizowany zaopatrują budynki
wielorodzinne. Największym takim systemem jest zmodernizowany, opalany gazem układ zaopatrujący
w ciepło 5 budynków 8-rodzinnych o mocy zainstalowanej 285 kW w Konarzewie.
13.2.6. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z opracowanym i uchwalonym Planem gospodarki
odpadami dla gminy Dopiewo. Koordynacją zadań związanych z gospodarką odpadami zajmuje się
Urząd Gminy w Dopiewie. Prowadzi on ewidencję podmiotów realizujących zadania z zakresu
usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wydaje pozwolenia podmiotom ubiegającym się
o prawo wywozu odpadów, prowadzi ewidencję ilości odpadów powstających na tym terenie.
Na terenie gminy znajduje się międzygminne, urządzone składowisko odpadów w Dopiewie,
przeznaczone do obsługi dwóch gmin: Dopiewo i Komorniki. Składowisko położone jest po zachodniej
stronie drogi Dopiewo - Stęszew i leży w odległości około 2 km od Dopiewa. Teren wokół składowiska
stanowią grunty orne i nieużytki. Eksploatację składowiska rozpoczęto w czerwcu 1995 roku. Łączna
powierzchnia terenu przeznaczonego na cele komunalne wynosi 12,17 ha z czego 3,42 ha
przeznaczono na budowę kwater.
Składowisko odpadów w Dopiewie określane jest jako składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne. Na składowisko trafiają:
 odpady z gospodarstw domowych,
 odpady z instytucji publicznych,
 skratki, zawartość piaskowników oraz osady z oczyszczalni ścieków,
 odpady z oczyszczania ulic i placów, gruz i ziemia.
W 2003 r. wytworzono w Gminie Dopiewo ogółem 10 722,1 Mg odpadów w tym: w sektorze
komunalnym 1 919,9 Mg odpadów, w sektorze gospodarczym 8 802,2 Mg odpadów (z czego ok. 96%
poddano procesowi odzysku i unieszkodliwiania poza składowiskiem).
Odpady powstające w sektorze gospodarczym stanowiły przeszło 5-krotnie wyższy strumień od
odpadów wytworzonych w sektorze komunalnym.
Selektywna zbiórka odpadów jest podstawowym elementem racjonalnego systemu gospodarki
odpadami. Zbiórkę surowców wtórnych na terenie gminy rozpoczęto w 1995 roku. Zorganizowana
zbiórka obejmowała następujące surowce wtórne: papier i tektura, szkło oraz tworzywa sztuczne.
Zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest na zasadzie tzw. zbiórki „u źródła” przy udziale
worków foliowych (prowadzona przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.).
W wyniku selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej w 2003 r, na terenie Gminy Dopiewo
wydzielono 226,7 Mg makulatury, szkła i tworzyw sztucznych, co stanowiło 36,5% ogólnej ilości
surowców wtórnych możliwych do odzyskania (620,5 Mg). W analizowanym roku selektywna zbiórka
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surowców wtórnych przyczyniła się do redukcji strumienia odpadów komunalnych zmieszanych o ok.
14%.
Ubocznym produktem oczyszczania ścieków jest powstanie trudnych do zagospodarowania
odpadów - osadów ściekowych. Warunkiem gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych, jest
zastosowanie wstępnej obróbki, niwelującej ich niekorzystne właściwości.
W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z 1 sierpnia 2002 (DZ. U. 2002. Nr 134 poz. 1140)
w sprawie komunalnych osadów ściekowych zawarto normy dla trzech różnych sposobów
przyrodniczego wykorzystania osadów:
 w rolnictwie,
 do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolnicze,
 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do roślinnego utrwalania powierzchni
gruntów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowanie osadów podlega określonym ograniczeniom
lokalizacyjnym (art. 43 ust. 6 ustawy o odpadach). Osady ściekowe nie mogą być stosowane na
terenach chronionych, przylegających do brzegów cieków wodnych, terenach zalewowych, konieczne
jest zachowanie odległości od ujęć wody, zabudowy mieszkalnej oraz zakładów produkujących
żywność. Ochrona dotyczy także niektórych upraw (rośliny sadownicze i warzywnicze, warzywa, rośliny
jagodowe), pastwisk i łąk, upraw pod osłonami. Zastosowanie osadu powinno być poprzedzone pełna
analizą agrochemiczną nawożonych gleb i utworów. Charakteryzować ona powinna ich zasobność,
dostępność makro i mikroskładników, odczyn, zawartość substancji organicznej oraz skład
granulometryczny. Ważną sprawą jest także określenie całkowitej zawartości metali ciężkich.
Przeprowadzona analiza (2003 rok) wykazała, że największa ilość odpadów powstała przy
wydobyciu kruszywa. Dominowały zanieczyszczenia kruszyw w postaci gleby i ziemi łącznie z
kamieniami (kod 17 05 04) w ilości 4 500 Mg/r. Z innych rodzajów odpadów znaczącą pozycję stanowiły
odpady opakowaniowe, sorbenty i tkaniny do wycierania (podgrupy: 15 01 i 15 02) w ilości 611 Mg/r,
odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (podgrupa 16 01) w ilości 870 Mg/r oraz szlamy
z oczyszczania zbiorników (20 03 04) w ilości 1 600 Mg/r.
Wśród wytworzonych odpadów niebezpiecznych dominowały sorbenty, materiały filtracyjne i tkaniny
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podgrupa 15 02), których masa przekraczała 68 Mg/r
oraz odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich (podgrupa 08 03) w ilości
70 Mg. Oleje odpadowe (grupa 13) - z ilością ok. 10,5 Mg/r zajmowały trzecie miejsce na liście
odpadów niebezpiecznych w gminie.
13.3. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikających z opracowanych dokumentacji
Dla obszaru gminy Dopiewo opracowanych jest szereg dokumentacji technicznych lub studiów z
różnych branż. Obligują one zarówno projektantów jak i władze gminy do przyjęcia ich w studium lub - w
przypadku gdy są niekorzystne dla rozwoju gminy - przynajmniej zasygnalizowania nieprawidłowego
kierunku przyjętych rozwiązań.
13.4. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z możliwości zaopatrzenia w wodę
Zwiększające się zapotrzebowanie na wodę wynikające ze wzrostu liczby odbiorców korzystających
z wodociągu, jak również ograniczenia wynikające z limitu dostawy wody z okolicznych gmin
doprowadzą do tego, że w gminie Dopiewo sukcesywnie zacznie brakować wody.
Istniejące ujęcia w Dopiewie (Qe = 75 m3/h) i w Skórzewie (Qe= 72 m3/h) posiadają co prawda
znaczne zasoby, ale jakość wody surowej budzi obawy, przekroczone są dopuszczalne normy
zawartości żelaza i magnezu. Dalsza eksploatacja tych ujęć wymagać będzie znacznego uzdatnienia
wody aby poprawić i zapewnić normatywne fizyko-chemiczne wskaźniki jakości.
Najnowsze ujęcie wody w Joance może znacząco poprawić sytuację zaopatrzenia w wodę w
gminie. Od grudnia 1996 r. do czerwca 1997 r. prowadzono prace i badania geologiczne, których celem
było udokumentowanie zasobów podziemnych dla pokrycia zapotrzebowania dwóch gmin: Dopiewa i
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Tarnowa Podgórnego. W grudniu 1997 r. zatwierdzone zostały zasoby eksploatacyjne ujęcia wód
czwartorzędowych (WDK) w ilości 550 m3/h dla obszaru zasobowego o powierzchni 80 km2. Ujęcie
znajduje się w rejonie wsi Trzcielin i nazwane zostało „Joanka”.
Jaką ilość mieszkańców może zaopatrzyć w wodę ujęcie w „Joance”? Przy projektowaniu
wodociągu komunalnego, obliczając podstawowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowogospodarcze uwzględnia się ogólny normatywny wskaźnik „Ws”, którego wielkość zależy od wielu
czynników i który dla wsi waha się w granicach - 120 - 200 - 220 l/mk d. Ta ostatnia wielkość
uwzględnia wodochłonny przemysł.
Rozpatrując zasoby ujęcia przy wskaźniku Wo = 120 l/mk d, czyli dla celów bytowo gospodarczych,
wody w Joance starczy dla ca 38 tys. mieszkańców.
M - mieszkańcy
Qe uj = zasoby ujęcia
Ws - wskaźnik
M = Qe uj : Ws
Qe uj = 275 m3/h x 24 = 6600 m3/d : N,d = 6600 m3/d : 1,3 = 5076,9 m3/d
M = 5076,9 m3/d : 120 l/mk d = 5076900 l/d : 120 l/mk d = 42308 mk
Uwzględniając drobny przemysł czy inną działalność gospodarczą wskaźnik zaopatrzenia w wodę
należy zwiększyć. Przy wskaźniku W = 200 l/mk d wody w ujęciu w Joance starczy dla ca 23 tys.
mieszkańców.
M = Qe uj : Ws
M = 5076,9 m3/d : 200 l/mk d = 5076900 l/d : 200 l/mk d = 25385 mk.
Z zatwierdzonego w 1992 r, miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Dopiewo wynika, że w roku 2005 ludność w gminie ma wynosić 16000 mk. Gdyby liczba ta nie
uległa zmianie i gmina dalej się nie rozwijała, ujęcie w Joance w zupełności pokryłoby potrzeby wodne
całej gminy.
Jednak wzrost liczby mieszkańców gminy ponad 25 tys. będzie wiązał się z koniecznością
uzyskania większej ilości wody z Wielkopolskiej Doliny Kopalnej.
Dnia 20 października 2006 r. Starosta Poznański udzielił gminie Dopiewo pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Joanka” w ilości 487 m3/h, 8400 m3/d i 3066000,0
m3/r. Natomiast na początku roku 2007 gmina uzyskała pozwolenie wodnoprawne na pobór wód
podziemnych w ilości 350,0 m3/h. Ujęcie w „Joance”, zależnie od wskaźnika zapotrzebowania na wodę,
może zaopatrzyć w wodę od 14,6 do 26,9 tys. mieszkańców.
M - mieszkańcy
Qe uj - zasoby ujęcia
Ws - wskaźnik
M = Qe uj / Ws
Cele bytowo-gospodarcze
Qe uj = 175,0 m3/h x 24 = 4200 m3/d : N,d = 3230,7 m3/d
M = 3230,7 m3/d : 120 l/mk d = 3230700 l/d : 120 l/mk d = 26923 mk
Cele bytowo-gospodarcze, drobny przemysł
M = 3230,7 m3/d : 200 l/mk d = 3230700 l/d : 200 l/mk d = 16153 mk
Cele bytowo-gospodarcze, wodochłonny przemysł
M = 3230,7 m3/d : 220 l/mk d = 3230700 l/d : 220 l/mk d = 14685 mk
Wzrost liczby mieszkańców gminy ponad 27 tys. osób, będzie wiązał się z koniecznością
pozyskania większej ilości wody z Wielkopolskiej Doliny Kopalnej.
Dla wszystkich zasobów wody pobieranej dla zaopatrzenia Gminy Dopiewo konieczne jest
podniesienie jej jakości.
14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Inwestycje celu publicznego w gminie Dopiewo o znaczeniu ponadlokalnym wynikające z Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego i ustaleń programów służących
realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym zostały wymienione w pkt. 1.6., 3.1.3 i 13.1, 13.2.3,
13.2.4.
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