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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania  

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne wykonane zostało dla gminy Luboń, dla której 

będzie opracowywanea zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z art. 72 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)., Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 

171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 

21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 

32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, 

poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341) w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego przy przeznaczaniu terenów na poszczególne 

cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze 

wykorzystania terenu zapewnia się:  

1) warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 

środowiska, poprzez: 

a) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na 

terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami; 

b) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych  

i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż; 

c) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, 

gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz 

urządzania i kształtowania terenów zieleni; 

d) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed 

zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej; 

e) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków 

klimatycznych; 

f) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich 

skutkom; 
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g) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, 

ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

2) proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 

przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, określa się także sposób 

zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka oraz 

klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.  

Wymagania te określa się na podstawie opracowań ekofizjograficznych, stosownie do 

rodzaju sporządzanego dokumentu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich 

wzajemnych powiązań. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację 

sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy 

przyrodnicze na obszarze objętym studium i ich wzajemne powiązania.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) niniejsze opracowanie 

ekofizjograficzne sporządzone zostało biorąc pod uwagę:  

1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych;  

2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym 

planem zagospodarowania przestrzennego;  

3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska;  

4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko;  

5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.  

Opracowanie to wykonane zostało w oparciu o dostępne opracowania planistyczne, 

dokumentacje, literaturę oraz materiały kartograficzne oraz inwentaryzację terenową.  

Na opracowanie składa się część opisowa i kartograficzna, sporządzone z uwzględnieniem 

zaleceń zawartych w ww. rozporządzeniu.  

Niniejszym opracowaniem objęto zarówno teren gminy jak i terenów sąsiednich celem 

przeanalizowania procesów przyrodniczych na nim zachodzących. Ostateczne wnioski 

sformułowane zostały bezpośrednio dla terenu gminy Luboń. 
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1.2. Lokalizacja 

Gmina Luboń jest jedną z 17 gmin powiatu poznańskiego. Od południowego wschodu 

graniczy ona z gminą Mosina, od południowego zachodu z gminą Komorniki, od północy  

z powiatem grodzkim Poznań.  

Powierzchnia gminy Luboń wynosi 1 351 ha, jest to najmniejsza gmina powiatu 

poznańskiego (GUS 2006). Stan ludności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosił 26 710 i była 

to wartość o prawie 23% większa niż w roku 1995, zaś na koniec 2010 r. stan ludności 

wyniósł 29 520 osób. Przez północną część gminy z zachodu na wschód przebiega fragment 

autostrady A-2 docelowo autostrada docelowo ma łączyć Republikę Federalną Niemiec 

Niemcy z Białorusią, w granicach miasta zlokalizowany jest zjazd z autostrady (węzeł Poznań 

Dębina), przez miasto z północy na południe przebiega linia kolejowa E-59 relacji 

Świnoujście-Szczecin-Poznań-Wrocław-Opole-Chałupki, miasto posiada stację kolejową 

towarową i pasażerską w mieście znajduje się początkowy odcinek linii kolejowej do 

Sulechowa (dalej prowadzący do Zielonej Góry), przez miasto przebiega również droga 

wojewódzka nr 430 łącząca Poznań z Mosiną. 

1.3. Rys historyczny 

Pierwsze dane źródłowe o Luboniu pochodzą z 1316 roku, z czasów panowania króla 

Władysława Łokietka. W połowie XV wieku król polski Kazimierz Jagiellończyk wyraził 

zgodę na sprzedaż Lubonia władzom Poznania. Luboń był własnością Poznania aż do 

rozbiorów. Momentem przełomowym dla rozwoju Lubonia i okolic było wybudowanie linii 

kolei żelaznej na przełomie XIX i XX stulecia. W tym czasie duży wpływ na rozwój oświaty  

i rolnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim wywarła Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny, 

założona w 1870 r. w Żabikowie, na terenie dzisiejszego Lubonia, przez Augusta hrabiego 

Cieszkowskiego. Od początku XX w. na terenie Lubonia imponująco rozwijała się 

działalność gospodarcza. Powstały znaczące obiekty przemysłowe: Fabryka Przetworów 

Ziemniaczanych Luboń-Wronki, fabryka drożdży i kilka cegielni. W 1920 r. grupa kapitałowa 

założyła spółkę Chemiczne Fabryki - dr Roman May Towarzystwo Akcyjne, wykupując 

wytwórnię superfosfatu. W czasie II wojny światowej istniał na terenie Lubonia obóz karno 

śledczy podległy władzom SS. Współczesny Luboń obejmuje trzy historyczne wsie: 

Żabikowo, Lasek i dawny Luboń, które połączono w 1954 r. nadając im status miasta. Luboń 

otrzymał prawa miejskie na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

7 października 1954 roku. 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENU GMINY LUBOŃ 

 
 

6 

 

2. OPIS ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

2.1. Położenie fizyczno-geograficzne  

Obszar objęty opracowaniem, położony jest w podprowincji Pojezierza Południowo-

bałtyckie (315), w zasięgu makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5) w mezoregionie 

Poznański Przełom Warty (315.52) (Kondracki 2002).  

 Poznański Przełom Warty jest południkowym odcinkiem doliny Warty między Mosiną, 

a Obornikami. Przełom Warty łączy pradoliny Warciańsko-Odrzańską i Toruńsko-

Eberswaldzką. Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej (Krygowski 

1961) opracowywany obszar leży częściowo w regionie Wysoczyzny Poznańskiej (VIII
6
) 

wschodnia część miasta położona jest w Poznańskim Przełomie Warty (B
PPW

). 

2.2. Krajobraz 

Obszar opracowania jest zróżnicowany pod względem hipsometrycznym.  

W zachodniej części gminy w granicach wysoczyzny morenowej teren osiąga rzędne 85m 

n.p.m. 

 

Grunty orne wysoczyzny morenowej we wschodniej części gminy – wrzesień 2007 

Następnie poprzez terasę wysoka wyższą oraz terasę środkową - wydmową opada w kierunku 

wschodnim i osiąga wysokość 55 m n.p.m. w obszarze terasy zalewowej dna basenów. 

Wschodnią granicę analizowanego terenu stanowi rzeka Warta. Teren gminy Luboń 

charakteryzuje się łagodnym spadkiem w kierunku wschodnim. Spadek ten związany jest  

z kierunkiem subglacjalnego spływu wód w czasie stadiału leszczyńskiego zlodowacenia 
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północno-polskiego, dzisiejsza dolina Warty wyraźnie krzyżuje się z starym systemem 

subglacjalnego spływu. W północnej części gminy Luboń wyraźnie zaznacza się dolina 

Strumienia Junikowskiego, która rozcina terasę wysoką i terasę środkową – wydmową, cały 

obszar dorzecza Strumienia Junikowskiego opada w kierunku południowo-wschodnim.  

Według typologii krajobrazów (Richling, 1996) w granicach administracyjnych gminy 

Lubonia wyróżniamy krajobraz glacjalny nizin oraz krajobraz dolin i obniżeń zalewowych.  

Obszar gminy Luboń jak wynika z ewidencji gruntów jest gminą silnie 

zurbanizowaną, tereny osiedlowe i komunikacyjne stanowią 43,97% powierzchni gminy, co 

w porównaniu do średniej w województwie (7,43%) jest wartością bardzo wysoką. Grunty 

orne w gminie w 2005 roku stanowiły 41,96% powierzchni gminy na tle średniej wartości dla 

województwa (66,05%) jest to wartość mała. Obserwując zmiany w użytkowaniu terenu  

w latach 1989-2005 oraz w latach 2006-2010 zauważalna jest tendencja przyrostu terenów 

zurbanizowanych, zwłaszcza terenów osiedlowych, oraz proporcjonalnego spadku terenów 

użytkowanych rolniczo.  

Jedyny kompleks leśny w gminie zlokalizowany jest w części południowo wschodniej 

nad brzegiem rzeki Warty. Lesistość gminy w 2005 r., podobnie jak w 2010 r. wynosiła 3,9%, 

w porównaniu z średnią lesistością powiatu w 2005 r. wynoszącą 22,2%, a w 2010 r. 

wynoszącą 22% jest wartością bardzo małą, w 2006 roku (podobnie jak w 2010 r.) 

powierzchnia lasów w gminie równa była 53,3 ha w większości (53,2 ha) to lasy publiczne 

Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych.  

Specyficzny charakter użytkowania ziemi w gminie Luboń jest wynikiem kilku 

czynników, m.in. wielkości gminy oraz bliskości Lubonia w stosunku do miasta Poznania.  

W poniższej tabeli przedstawiono użytkowanie ziemi w gminie Luboń na tle średniej 

wojewódzkiej w roku 2005 (w % powierzchni). 

 

Źródło: Ewidencja gruntów. 
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 W poniższej tabeli przedstawiono użytkowanie gruntów w mieście Luboń na tle 

średniej wojewódzkiej w roku 2010 (w % powierzchni). 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze zmiany użytkowania ziemi (w % 

powierzchni) w gminie Luboń w latach 1989-2005 1989-2010. 

 1989 1995 2000 2005 2010* 

użytki rolne 51,18 47,7 42,75 41,96 31,5 

lasy 3,68 4,06 3,99 4,14 3,9 

wody 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

tereny 

komunikacyjne 
8,89 9,62 10,36 10,81 brak danych 

tereny osiedlowe 26,7 30,18 34,76 33,16 brak danych 

Źródło: Ewidencja gruntów 

*Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Zgodnie z zaproponowanym przez Kostrowickiego (Kostrowicki, 1992) podziałem 

użytkowania w większej części gminy Luboń mamy do czynienia z użytkowaniem 

technogenicznym (do którego należy osadnictwo, przemysł, komunikacja) ta forma 

użytkowania w sposób najbardziej kompleksowy oddziałuje jednocześnie na wszystkie 

składniki krajobrazu kształtując nową formę krajobrazu nazywaną krajobrazem 

antropogenicznym. Należy się spodziewać kontynuacji zmiany form użytkowania krajobrazu 

w kierunku technogenicznym. Proponuje się wykonać Studium Ochrony Krajobrazu, również 

dla obszarów, na których planowane są zasadnicze zmiany funkcji i użytkowania terenu. 

Należy chronić elementy charakterystyczne - doliny rzeczne, tereny leśne i po zakończeniu 

eksploatacji i przeprowadzeniu rekultywacji teren terasy rzecznej, na której stoją ZCH Luboń. 
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Ze względu na dużą konfliktogenność sugeruje się, aby wieże przekaźnikowe lokalizować 

głównie na terenach P/U z wyłączeniem zwartej zabudowy mieszkaniowej. Wskazane było by 

również uporządkowanie przebiegu linii energetycznych i zlikwidowanie ich kolizji  

z zabudową mieszkaniową np. poprzez skablowanie. 

2.3. Budowa geologiczna 

Analizowany obszar leży w jednostce geologicznej zwanej monokliną przedsudecką. 

Zbudowana jest ona ze skał permsko mezozoicznych leżących niezgodnie na sfałdowanym 

podłożu paleozoicznym. Najstarsze skały permskie, zlepieńce piaskowce i łupki czerwonego 

spągowca, przykryte są serią dolnopermskich skał wulkanicznych (Stupnicka, 1997). Strop 

mezozoiku budują margle, iły i piaskowce środkowej jury, oraz wapienie dolomity i margle 

górnojurajskie. W kredzie występują margle. Strop utworów trzeciorzędowych znajduje się na 

głębokości około od 30 do 60 m. Sedymentacja trzeciorzędowa na omawianym obszarze 

rozpoczęła się od oligocenu. Są to kompleksy morskich piasków kwarcowo-glaukonitowych 

lub mułki piaszczyste z cienkimi podkładami węgla brunatnego wiązane z okresem regresji 

morskiej. Sedymentację neogeńską rozpoczynają osady miocenu formowane w środowisku 

lądowych basenów jeziornych lub okresowo bagiennych, z niewielkimi przejawami ingresji 

morskich. Miocen jest najbardziej miąższym ogniwem trzeciorzędu. Do pliocenu zaliczono 

górne warstwy poznańskie, które reprezentowane są przez kompleksy iłów zielonych, 

zielononiebieskich i pstrych z przerostami mułków i piaskowców zasilonych. Na utworach 

trzeciorzędowych zalega zwarty kompleks utworów plejstoceńskich, osiągający w obrębie 

doliny kopalnej miąższość ponad 70 m. W budowie czwartorzędowej występują osady dwóch 

zlodowaceń podzielone utworami interglacjalnymi.  

Osady zlodowacenia środkowopolskiego zachowały się w na terenie gminy Luboń  

w postaci gliny zwałowej pyłowatej lub piaszczystej stadiału mazowiecko-podlaskiego 

(Warty). Utwory trzeciorzędowe zachowały się również w obszarze doliny kopalnej.  

Obszar gminy podczas zlodowacenia północnopolskiego znajdował się w całości  

w strefie zasięgu fazy leszczyńskiej. Większość powierzchniowych osadów glacjalnych  

w obrębie wysoczyzny i rynien subglacjalnych związana jest z nasunięciem i deglacjacją 

lądolodu tej fazy. Sedymentację osadów tego zlodowacenia rozpoczynają piaski i żwiry 

wodno-lodowcowe dolne z okresu transgresji lądolodu. Największe rozprzestrzenienie 

spośród osadów fazy leszczyńskiej maja silnie piaszczyste gliny zwałowe. Na znacznych 

obszarach wysoczyznowych gliny zwałowe przykryte są piaskami i żwirami lodowcowymi.  
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W fazie leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego nastąpiło subglacjalne 

rozcięcie wysoczyzny na liniach Jezioro Kierskie – Strumień Junikowski – jeziora kórnickie. 

W powstałych rynnach osadziły się iły, a następnie mułki zastoiskowe (warwowe), które 

pochodzą prawdopodobnie z okresu interfazy przedpoznańskiej miąższość tych osadów 

występujących w północnej części gminy wynosi około 12 m. Sedymentacja iłów 

warwowych nie byłaby możliwa, gdyby martwy lód nie wypełniał obniżenia Warty.  

Zwiększenie się aktywności lądolodu w fazie poznańskiej, której strefa 

czołowomorenowa znajduje się w bliskim sąsiedztwie Lubonia, spowodowało dostawę  

do obniżeń rynnowych piasków i żwirów wodnolodowcowych wydzielonych jako dwa 

poziomy sandrowe. W obszarze gminy Luboń występują piaski i żwiry wodnolodowcowe 

poziomu sandrowego wyższego, poziom ten zidentyfikowano w centralnej i północnej części 

gminy Luboń a tworzy on obszar wyrównanej równiny sandrowej o wysokości około 75 m 

n.p.m. W późnym vistulianie (bolling), kiedy wody Warty utrwaliły swój północny przepływ 

kształtował się II poziom terasowy zwany „przejściowym”. Powierzchnia tego tarasu znajduje 

się w poziomie 61,0-62,5 m. n.p.m. czyli około 5-6 m n.p. rzeki Warty i zbudowana jest 

głównie z piasków drobno i średnioziarnistych.  

Procesy eoliczne największe natężenie miały w najstarszym dryasie i trwały z różnym 

natężeniem przez następne okresy późnego vistulianu do początku holocenu. We wschodniej 

części gminy opisano piaski eoliczne na piaskach rzecznych tarasów nadzalewowych rzeki 

Warty. 

W okresie starszego holocenu wykształciły się w dnie doliny Warty tarasy 

akumulacyjne zalewowe wyższe 2,5-4,0 m n.p. rzeki. Taras ten zachowany jest w niewielkich 

fragmentach. W kolejnym etapie rozwoju doliny Warty zaznaczyła się faza erozyjna, której 

amplituda rozcięcia wynosiła 10 m. W następnej fazie rozwoju ukształtował się taras 

akumulacyjny zalewowy niższy 1,0-2,5 m n.p. rzeki. Budują go piaski i mułki z dużą 

zawartością związków organicznych. Osady holocenu wypełniają doliny rynnowe, dna 

cieków i drobne zagłębienia bezodpływowe. Dna cieków wypełnione są piaskami i namułami 

piaszczystymi. Ich skład zależy od rodzaju rozcinanych osadów. Przeważają piaski drobno-  

i średnioziarniste, szare z domieszką grubszych frakcji. Namuły piaszczyste zagłębień 

bezodpływowych wypełniają martwe lub okresowo przepływowe koryta starorzeczy (Kocie 

Doły), powstały w wyniku procesów spłukiwania zachodzących na zboczach, okresowych 

przepływów wód powodziowych oraz w wyniku procesów eolicznych są to głównie piaski 
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drobne i pyłowate lub mułki piaszczyste. Torfy występują tylko w obszarze fragmentu dna 

doliny Strumienia Junikowskiego w okolicy ul. A. Puszkina.  

Budowa geologiczne gminy opisana została miedzy innymi na podstawie dostępnych 

materiałów kartograficznych map geologicznych (Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski  

w skali 1: 50 000) oraz w objaśnieniach do tych map, które zostały opracowane na podstawie 

dostępnych badań geologicznych, również tych będących w zasobie Geologa 

Wojewódzkiego. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich odwiertów wykonanych na 

potrzeby hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie znajdują się w zasobie Geologa 

Wojewódzkiego.  

W granicach administracyjnych znajduje się 5 6 udokumentowanych  

i eksploatowanych złóż kruszywa Luboń, Luboń I, Luboń II, Luboń III, Luboń IV i Luboń V, 

wszystkie złoża zlokalizowane są w południowo wschodniej części gminy.  

– złoże „LUBOŃ”     - wyeksploatowane i częściowo zasypane masami ziemnymi, 

– złoże „LUBOŃ II”  - w eksploatacji, 

– złoże „LUBOŃ III” - wyeksploatowane, 

– złoże „LUBOŃ IV” - częściowo zasypane masami zielnymi, częściowo w eksploatacji, 

– złoże „LUBOŃ V”  - wyeksploatowane. 

Z uzyskanych informacji dotyczących rekultywacji tego terenu wynika, że docelowo po 

zakończeniu eksploatacji teren ten ma być przeznaczony na cele sportu i rekreacji w zieleni. 

Aktualne koncesje na eksploatacje obejmują złoża „Luboń II” i „Luboń IV”. 

Występujące w rejonie centrum Lubonia gliny w I-ej połowie XX w. eksploatowane 

były metodą odkrywkową przez indywidualnych właścicieli ziemskich. Po zakończeniu 

eksploatacji odkrywki funkcjonowały jako stawy, a następnie były stopniowo zasypywane 

przez użytkowników gruntów. Pozostałością po eksploatacji jest staw w rejonie  

ul. Powstańców Wielkopolskich/S. Okrzei zwany „Szachtą Cybulskiego”. Ze względu na brak 

dokumentacji nie jest znana szczegółowa lokalizacja zasypanych odkrywek. Zgodnie  

z przekazem ustnym, 5 stawów znajdowało się w miejscu, gdzie obecnie projektowana jest 

lokalizacja nowego ratusza miejskiego i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy  

ul. Wschodniej. Brak szczegółowej analizy warunków gruntowo-wodnych na etapie 

lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej poskutkowała problemami z osiadaniem 

budynków oraz gospodarką wodno-ściekową na tym obszarze. W związku z powyższym 

zagospodarowywanie i zabudowywanie terenu na obszarze, gdzie prawdopodobna jest 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENU GMINY LUBOŃ 

 
 

12 

 

możliwość występowania tzw. ”glinianek”, należy poprzedzić szczegółową analizą 

geologiczno-inżynierską w zakresie uwarunkowań gruntowo-wodnych. 

2.4. Gleby 

W zachodniej części gminy dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe wykształcone 

na piaskach gliniastych i glinach należą do żytniego (od bardzo dobrego do słabego) 

kompleksu przydatności rolniczej. W centralnej części gminy dominują gleby brunatne 

właściwe kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego wykształcone na piaskach słabo 

gliniastych i piaskach gliniastych. We wschodniej części gminy występują gleby brunatne 

wyługowane wytworzone na piaskach słabo gliniastych i piaskach luźnych. W zagłębieniach 

den dolin cieków występują czarne ziemie zdegradowane i szare ziemie, kompleksu żytniego 

słabego wytworzone na piaskach słabogliniastych W centralnej części miasta występują 

czarne ziemie właściwe kompleksu pszennego dobrego wytworzone na glinach lekkich  

i średnich. W rejonie dna doliny Strumienia Junikowskiego występują gleby mułowo-torfowe, 

kompleksów użytków zielonych średnich, słabych i bardzo słabych. Przestrzenne 

rozmieszczenie konkretnych rodzajów gleb przedstawiają mapy glebowo-rolnicze. 

2.5. Wody podziemne 

Luboń położony jest w centralnej partii zbiornika wód trzeciorzędowych Wielkopolski 

o charakterze basenowym. W piętrze trzeciorzędowym wydziela się dwa poziomy 

wodonośne: poziom mioceński i poziom oligoceński.  

W obrębie utworów czwartorzędowych stwierdzono występowanie trzech poziomów 

wodonośnych: gruntowego, miedzyglinowego górnego i wielkopolskiej doliny kopalnej. 

Poziom gruntowy tworzą piaski i żwiry rzeczne zlodowacenia bałtyckiego i holocenu  

o miąższości do 30 m. Współczynnik filtracji warstw wodonośnych wynosi 8-12 m/d  

w przypadku piasków drobnoziarnistych, 40-60 m/d w przypadku żwirów. Współczynnik 

odsączalności tych warstw wynosi 0,12-0,22. Jest to poziom swobodny o zwierciadle 

występującym na głębokości do 12 m jest on zależny od pory roku (wahania sezonowe 

występują w granicach 0,5-1,5 m), morfologii terenu i zdeprecjonowania wywołanego 

eksploatacją wód. Wydajności studni tego poziomu są zmienne i wynoszą od 10-120 m
3

/h. 

Drugim poziomem jest poziom miedzyglinowy górny występujący w formie płatów osadów 

piaszczysto-żwirowych o zróżnicowanych rozmiarach znajdujących się pomiędzy glinami 

zlodowacenia bałtyckiego i środkowopolskiego. Miąższość warstw zawodnionych rzadko 
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przekracza 5m. Ze względu na małą miąższość i zasobność poziom ten nie jest poziomem 

użytkowym.  

Podstawowym poziomem wodonośnym jest poziom wielkopolskiej doliny kopalnej, 

stanowi go kopalna dolina z interglacjału mazowieckiego odkryta w latach 1973-75, której 

zasoby zostały szczegółowo udokumentowane w latach 1978-85 na obszarze 3033 km
2

,  

od Jeziora Gopło na wschodzie po rzekę Obrę w Zbąszyniu na zachodzie. Warstwę 

wodonośną poziomu stanowią piaski o różnym uziarnieniu i żwiry o miąższości od 7 do 46 m, 

najczęściej od 10-30 m. Zbiornik ma charakter subartezyjski, strefowo artezyjski i swobodny. 

Na większości jego obszaru warstwę napinającą stanowi kompleks glin zwałowych  

o miąższości 30-50 m. Parametry hydrogeologiczne poziomu określono następująco: 

współczynnik filtracji 7-84 m/d (średnio 26 m/d), wodoprzewodność od kilku do 1700m
2

/d 

(najczęściej 420-8000m
2

/d), zasobność sprężysta 0,00032. Odnawialność wód poziomu 

zachodzi na drodze infiltracji opadów lub przesączania się wód z nadległych poziomów piętra 

czwartorzędowego i wynosi od 142-188m
3

/d km
2

. Wydajność pojedynczych studni z tego 

poziomu wynosi około 50-70m
3

/h. Wielkopolska dolina kopalna stanowi Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych w Polsce o numerze 144.W południowej części gminy przebiega fragment 

granicy tego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 144 QK) w konsekwencji takiego 

przebiegu granicy południowa część gminy położona jest w Obszarze Wysokiej Ochrony 

GZWP nr 144.  

Gmina Luboń objęta jest zasięgiem dwóch głównych jednostek hydrogeologicznych: 

Jednej czwartorzędowej 6 aTraQVI jednostka ta ma powierzchnię 7 km
2

, obejmuje ona 

odcinek doliny Warty w rejonie Dębiny. Zbiornik wód podziemnych o szerokości około 

1100m wypełniają osady czwartorzędowe składające się z dwóch serii wiekowych: 

holoceńskiej i plejstoceńskiej. Miąższość tych osadów nie przekracza 20 m. Osady 

holoceńskie sięgają przeciętnie na głębokość 4-8 m od powierzchni terenu, miejscami do  

10 metrów są to zazwyczaj piaski. Osady plejstoceńskie zalegają w spągowej części zbiornika 

wodonośnego zbudowane są z piasków średnio i gruboziarnistych. Współczynnik filtracji 

waha się od 1 do około 80 m/24h a wodoprzewodność od 100-1000m
2

/24h, najczęściej 

400m
2

/24h. Moduły zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych opracowano w oparciu o dane 

z infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych na Dębinie w Poznaniu, znajdującego się  
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w granicach jednostki. Ustalono, że moduł zasobów dyspozycyjnych jest tu równy modułowi 

zasobów odnawialnych i wynosi 2857m
3

/24h km
2

.  

Drugą jednostką hydrogeologiczną obejmująca obszar gminy Luboń jest jednostka 

wydzielona w piętrze trzeciorzędowym 1cTrI w poziomie mioceńskim zbudowanym  

z piasków, głównie drobnoziarnistych i mułkowatych o miąższości od kilkunastu do 80 m, 

występujących na głębokościach od 50 do około 150 m p.p.t. pod nadkładem słabo 

przepuszczalnych glin morenowych czwartorzędu oraz kompleksem iłów poznańskich,  

o charakterze bardzo słabo przepuszczalnym. Współczynnik filtracji wynosi 1-25m/24h, 

średnio 4-5 m/24h, a przewodność piętra wodonośnego od 30 do 1000 m
2

/24h, najczęściej 

140-150m
2

/24h. Potencjalna wydajność studni wynosi od 10-70 m
3

h, na większości obszaru 

od 30-50m
3

/h. Moduły zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych określone zostały  

na podstawie badań modelowych i wynoszą: moduł zasobów odnawialnych 26,3m
3

/24 km
2

, 

moduł zasobów dyspozycyjnych 19,6m
3

/24h km
2

. 

2.6. Wody powierzchniowe 

Rozpatrywany obszar w całości należy do dorzecza Warty, stąd działy wodne 

wyznaczone dla jej dopływów należą głównie do III i IV rzędu. W przebiegu głównych 

cieków odwadniających obszar opracowania dominuje kierunek południowo wschodni, który 

jest zgodny z ogólnym kierunkiem spływu wód lodowcowych w czasie stadiału 

poznańskiego. Jednak system rzeczny w obszarze miasta rozwinął się u schyłku plejstocenu  

i związany jest z rozwojem przełomowej doliny Warty (Graf, Kaniecki, Zietkowiak, 1995).  

Głównym obiektem sieci hydrograficznej w granicach administracyjnych Lubonia jest 

rzeka Warta, która stanowi jednocześnie wschodnią granice gminy.  

Przez miasto przepływa również Strumień Junikowski z dopływem Żabinką, rowami: 

Strumień Kotówka i ciek Bocianka. Ten ostatni uległ w ostatnim okresie całkowitemu 

osuszeniu w wyniku budowy autostrady A2 biegnącej przez miasto w wykopie wymagającym 

trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Ponadto na terenie miasta występuje ciąg 

stawów Kocie Doły i Kocie Dołki wypełniające starorzecze Warty.  

Współczesne koryto rzeki Warty biegnie w rejonie miasta południkowo z dwoma 

wyraźnie zaznaczającymi się meandrami. Warta jest tu rzeką jedno-korytową, ze zmienną 

szerokością doliny od około 50 do 250 m i szerokimi tarasami zalewowymi. 
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Współczesne koryto rzeki Warty w Luboniu – wrzesień 2007 

 

Studium określające obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzeki Warty 

wykonane przez RZGW w Poznaniu określa, zasięg zalewu powodziowego  

o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1%. W niniejszym opracowaniu obszar ten 

został wykreślony na mapie nr 3 Strumień Junikowski o powierzchni zlewni A = 43,6 km
2
, 

długości 10,9 km uchodzi do Warty w Luboniu na km 251,4 i nie jest objęty obserwacjami 

hydrologicznymi przez IMGW. Stąd o przepływach tego cieku można wnioskować na 

podstawie sporadycznych pomiarów w latach 1957-1959, 1967-1968, 1987-1988 i 1992-1995 

prowadzonych przez IMGW i UAM w Poznaniu. Łączny drenaż cieku osiąga: 0,1017 m3/s 

(bez dopływów) 0,120 m3/s (razem z dopływami). Spływ jednostkowy minimalny nie 

przekracza 1,0 l/s/km2, a średni 4-5 l/s/km2 przy module przepływu podziemnego 2,09 

l/s/km2. Przepływ SNQ = 0,02 m3/s, a przepływy chwilowe Q = 0,078-0,700 m3/s. 

Amplituda roczna stanów wody nie przekracza 0,5 m, jako typowa dla cieków 

odwadniających obszary z przewagą gruntów piaszczystych. Źródła rzeki znajdują się na 

lotnisku Ławica na rzędnej 87,5 m n.p.m. a ujście do Warty w Luboniu – powyżej 53,0 m 

n.p.m. 
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Ujście Strumienia Junikowskiego do rzeki Warty – wrzesień 2007 

 

Zlewnia wyróżnia się asymetrią, gdyż zlewnia lewostronna ma tylko jeden dopływ 

(Ceglanka), a prawostronna 5 dopływów (Ławica, Skórzynka, Plewianka, Kotówka  

i Żabianka). Efektem intensywnych prac wyrobiskowych było znaczne rozszerzenie obszaru 

eksploatacji surowca ceramicznego dla potrzeb starych i nowych cegielni rejonu Rudnicze – 

Fabianowo – Kotowo. Działalność eksploatacyjna doprowadziła do przekształcenia sieci 

rzecznej, zaniku niektórych odcinków biegu cieku, zwłaszcza Plewianki i Skórzynki przez 

powstanie wyrobisk i towarzyszących im zbiorników powyrobiskowych o łącznej: 

powierzchni 22,58 ha (8 zbiorników o F = 1,16-10,29 ha), głębokich 1,8-3,9 m (max 3,5- 7,2 

m) pojemności 731245 m3 (o V = 18980-357560 m3 poszczególnych wyrobisk). W ostatnich 

latach na ul. Sąsiedzkiej w Poznaniu wybudowano 150 m rurociągu łączącego Kotówkę  

z ciekiem i odwadniającego część górnej zlewni Kotówki do Strumienia Junikowskiego. 

Natomiast dolna część zlewni Kotówki odwadniana jest starym korytem do Strumienia 

Junikowskiego poniżej ul. Niezłomnych w Luboniu. Strumień Junikowski wraz z dopływami 

(Ławica, Skórzynka, Ceglanka, Plewianka, Kotówka i Żabianka) odwadnia obszary miejskie. 

Objętość średniego rocznego przepływu zwiększyła się z 0,150 do 0,880 m3/s. 
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2.7. Klimat 

Warunki klimatyczne omawianego obszaru kształtowane są przez masy powietrza 

polarno-morskiego, które pojawiają się tutaj z częstością około 80% jesienią, latem około 

85%, wiosną i zimą około 69%. Według W. Okołowicza cechami charakterystycznymi tego 

klimatu są: stosunkowo małe roczne amplitudy temperatury powietrza, wczesna wiosna, 

długie lato, łagodna i krótka zima z nietrwałą na ogół pokrywą śnieżną. Znacznie rzadziej  

w omawianym terenie pojawiają się masy powietrza polarno - kontynentalnego.  

W podziale Polski na regiony rolniczo-klimatyczne (Gumiński 1950) obszar 

opracowania stanowi część dzielnicy środkowej (VIII). W obszarze tym występują najniższe 

w Polsce opady roczne (poniżej 550 mm), największa liczba dni słonecznych (ponad 50) oraz 

najmniejsza liczba dni pochmurnych (poniżej 130). Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi około 8ºC. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi -1,5 ºC, a lipca 18,5 ºC. 

Dni mroźnych jest od 30 do 50, a dni z przymrozkami od 100 do 110. Pokrywa śnieżna zalega 

przez 50-60 dni, a długość okresu wegetacyjnego wynosi od 200 do 220 dni. 

W obszarze opracowania dominują wiatry z sektora zachodniego (19,4%), południowo-

zachodniego (16,1%) udział poszczególnych kierunków wiatrów przedstawiają poniższae 

tabelae, a rozkład ten obrazujeą różae wiatrów również przedstawionae poniżej. 

 

Udział poszczególnych kierunków wiatrów w okolicach miasta Poznania 2005 oraz z wielolecia 1961-1990 

Kierunki N NE E SE S SW W NW Cisza 

Udział (%) 

za rok 2005 
6 6,4 8,5 8,9 10,5 19,3 14,1 15,3 11 

Udział (%) 

za lata 1961-1990 
5,6 7,2 11,3 12,2 8,5 16,1 19,4 13,1 6,6 

Źródło: IMGW za lata 1961-1990. 

 

Udział (%) kierunków wiatrów w poszczególnych miesiącach w roku 2010 

Miesiąc/Kierunek 

wiatru 
N NE E SE S SW W NW Cisza 

Styczeń 3,2 16,1 37,6 9,7 6,6 11,8 5,9 1,6 7,5 

Luty 7,1 8,2 20,0 18,8 10,0 12,4 10,0 8,8 4,7 

Marzec 3,2 5,9 5,4 8,1 9,1 18,8 29,0 14,0 6,5 

Kwiecień 8,9 12,8 10,0 8,3 5,0 7,8 25,6 19,4 2,2 

Maj 11,8 8,1 8,1 4,8 5,9 5,9 21,5 16,3 7,5 

Czerwiec 17,2 5,0 11,1 11,7 10,0 13,9 11,7 18,3 1,1 

Lipiec 9,1 5,9 17,2 17,7 6,5 9,7 11,3 20,4 2,2 
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Sierpień 8,1 3,2 7,0 11,3 12,9 17,2 19,4 10,2 10,8 

Wrzesień 11,1 3,9 11,7 9,4 8,9 22,2 8,9 9,4 14,4 

Październik 0,5 5,4 22,6 18,8 9,7 19,9 9,7 3,8 9,7 

Listopad 3,9 11,7 17,8 6,1 5,0 23,9 18,3 5,6 7,8 

Grudzień 7,5 8,1 17,7 7,0 12,9 11,8 21,0 11,8 2,2 

średnio 7,6 7,9 15,5 11,0 8,5 14,6 16,0 11,6 6,4 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, WIOŚ 2011 r. 
 

Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej Ławica-Poznań wg danych IMiGW za lata 1961-1990 

 

Źródło: IMGW za lata 1961-1990. 

Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej Ławica – Poznań wg danych IMGW za rok 2010 

(hstacji = 83 m n.p.m., hwiatromierza = 10 m n.p.g.) 

 

Źródło: IMGW za rok 2010 
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Wiatry występujące w analizowanym obszarze wieją przeważnie z niewielkimi prędkościami 

od 0,1 do 7 m*s
-1 

(86% wiatrów) wiatry wiejące z prędkością powyżej 10 m/s wieją  

z częstością poniżej 1% w roku.  

Podstawą oceny warunków opadowych w obszarze opracowania są dane z posterunków 

opadowych IMGW zlokalizowanych w Poznaniu-Ławicy (1955-1990) i w Złotnikach 1955-

1990). Wyliczony opad średni według J. Tamulewicza, który przeprowadził analizę 

stosunków opadowych dla miasta Poznania w latach 1848-1994 średnia wartość opadu 

rocznego wynosiła 505 mm i jest ona wyraźnie niższa dla wartości wyznaczonych dla 

ostatnich okresów wieloletnich. W poszczególnych latach sumy roczne zmieniały się od 275 

mm w 1982 roku do 794 w 1939 roku. Opady roczne mniejsze od 300 stwierdzono jeszcze  

w latach 1874 (286 mm) i 1921 (291 mm). W 15 innych latach opady były mniejsze od 400 

mm. Z kolei odpady przekraczające 700 mm odnotowano, poza 1939 r. również w 1961 (754 

mm), 1966 (719 mm) i 1967 (733mm). W 18 innych latach opady przekraczały wartość 600 

mm. Stwierdzono również, że w rocznym przebiegu średnich miesięcznych sum opadów 

minimum przypada na luty (średnio 25 mm) a maksimum na lipiec (średnio 71 mm). W latach 

1995-2005 średni opad atmosferyczny dla stacji Poznań-Ławica wynosił 516 mm.  

W odniesieniu do obszaru objętego niniejszym opracowaniem nie można mówić  

o odrębności makroklimatycznej, natomiast występują tu swoiste cechy topoklimatu 

wynikające z ukształtowania terenu i jego pokrycia. Zgodnie z typologią warunków 

klimatycznych typów terenu wg M. Klugego i J. Paszyńskiego, dla kształtowania się 

topoklimatu podstawowe znaczenie ma wymiana energii zachodząca na powierzchni 

granicznej (czynnej) między atmosferą, a jej podłożem. Wyróżnia się następujące grupy 

topoklimatów:  

I.  topoklimaty form wypukłych,  

II.  topoklimaty form płaskich,  

III.  topoklimaty form wklęsłych,  

IV.  topoklimaty obszarów zalesionych,  

V.  topoklimaty obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych,  

VI.  topoklimat zbiorników wodnych.  

Na omawianym obszarze części zachodniej gminy w jej rolniczej części występuje 

topoklimat form wypukłych, charakterystyczny dla otwartych obszarów wysoczyznowych, na 

których nie ma warunków do tworzenia się zimnego powietrza w nocy. Tereny te 
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charakteryzują się dobrym przewietrzaniem oraz niewielkim stopniem niebezpieczeństwa 

wystąpienia przymrozków pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-adwekcyjnego.  

Przy wschodniej granicy gminy w dolinie rzeki Warty oraz w dolinie Strumienia 

Junikowskiego występują topoklimaty form wklęsłych z częstymi inwersjami temperatury 

powietrza obszary te są w największym stopniu narażone na niebezpieczeństwo przymrozków 

pochodzenia lokalnego.  

W przypadku gminy Luboń w środkowej części miasta przy wysokim stopniu 

nasycenia zabudową mamy do czynienia z topoklimatem obszarów silenie zurbanizowanych  

i uprzemysłowionych.  

O topoklimacie zbiorników wodnych możemy mówić tylko w obszarze Kocich 

Dołów, gdzie w skutek dużej pojemności cieplnej i dobrej przewodności cieplnej podłoża 

dobowe amplitudy temperatur są znacznie mniejsze niż na terenach sąsiednich. Obszar 

zbiornika Kocie Doły znajduje się w dolinie rzeki Warty w związku z tym zauważa się tam 

również cechy topoklimatu form wklęsłych. 

2.8. Szata roślinna 

Zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski (wg. Szafer, Zarzycki, 1972) gmina 

Luboń leży w granicach Państwa Holoarktydy, Obszaru Eurosyberyjskiego, Prowincji 

Niżowo – Wyżynnej Środkowej, Dziale Bałtyckim (A), Poddziale Pas Wielkich Dolin (A
2
) 

Krainie Wielkopolsko – Kujawskiej w Okręgu Poznańsko – Gnieźnieńskim.  

Okręg Poznańsko-Gnieźnieński charakteryzuje się obecnością Pulsatilla vulgaris, 

Anthericum liliago, Dianthus gratianopolitanus i Carex ornithopoda. Brak jest natomiast 

Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies i Larix decidua. Ogromne obszary tego okręgu 

zostały przez wieki wylesione. We współczesnych lasach przeważają sośniny. W grądach 

spotykamy często Acer campestre i Sorbus torminalis. W dolinach rzecznych występują 

resztki łęgów wiązowych. Brak jest tutaj torfowisk wysokich, rzadkie są torfowiska 

przejściowe. Z okręgu tego opisano endemiczne taksony: Festuca amethystina subsp. ritschlii 

i Rubus seebergensis. Przez Okręg Poznańsko-Gnieźnieński przebiega południowa granica 

kilku borealnych gatunków, np. Pedicularis sceptrum-caroli-num, Betula humilis, Scolochloa 

festucacea i Linnaea borealis. Północną granicę osiągają tu m.in. Calium rotundifolium  

i Dentaria enneaphyllos. Do gatunków pontyjskich i północno-wschodnich posiadających 

tutaj oderwane stanowiska należą m.in.: Cerasus fruticosa, Veronica austriaca, Ranunculus 

cassubicus i Trifolium lupinaster (Cełka, 1999).  
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Nowy podział geobotaniczny Polski (Matuszkiewicza), klasyfikuje gminę Luboń  

w Obszarze Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji Środkowoeuropejskiej, 

Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej, w Dziale Brandenbursko – Wielkopolskim, 

Krainie Notecko – Lubuskiej, Okręgu Poznańskim.  

Obraz rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych, które powstałyby w wyniku naturalnej 

sukcesji, w obecnych warunkach, po zaprzestaniu działalności człowieka pokazują nam mapy 

potencjalnej roślinności (Wojterski i in., 1981). W Wielkopolsce duże obszary, szczególnie  

w części południowej i środkowej zajmują grądy środkowoeuropejskie (Galio silvatici 

Carpinetum). Jednak ze względu na rolnictwo, tereny te w większości są odlesione i poddane 

uprawie. Siedliska borowe zajmują również istotną powierzchnię głównie płaty 

środkowoeuropejskiego boru sosnowego (Leucobryo-Pinetum).W zachodniej i południowej 

części Wielkopolski istnieją siedliska dla buczyn. Siedliska dogodne dla bogatego w gatunki 

zespołu świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum), wykształcają się na pagórkach 

morenowych, zboczach jezior i rzek oraz na ozach. Zbiorowiska azonalne (łęgi) związane są  

z dolinami rzek i obniżeniami terenu, dolina Warty stanowi siedlisko łęgu wierzbowo – 

topolowego (Salicetum albo-fargilis), pozostałe doliny (m.in. Strumienia Junikowskiego)  

i rynny jeziorne stanowią siedliska łęgów jesionowo – olszowych (Circaeo-Alnetum) i łęgów 

jesionowo – wiązowych (Fraxino-Ulmetum). Zbiorowiska nieleśne, takie jak murawy 

kserotermiczne, wykształcające się na krawędziach dolin rzecznych, torfowiska wysokie 

odgrywają w krajobrazie Wielkopolski bardzo małą rolę. 

 

 

Fragment lasu w Nadleśnictwie Babki (oddział 34) – wrzesień 2007 
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W gminie Luboń lasy występują jedynie w części południowo-wschodniej gminy  

i stanowią 53,3 ha większość 53,2 ha to lasy Skarbu Państwa (GUS, 2006) będące pod 

zarządem Lasów Państwowych, Powierzchnię lasów Lubonia stanowią 2 oddziały nr 34 i 35 

należące do obrębu Babki w Nadleśnictwie Babki, lasy te wg. opisu taksacyjnego (stan na 

01.01.1999) zaklasyfikowane w większości do lasów, jakości zadawalającej a wadliwości 

drzewostanu oszacowano w klasie 3 do 30% wadliwości.  

W gminie powierzchnia parków to 12 ha, powierzchnia zieleńców to 4,8 ha (w 2010 r. 

wyniosła 4,1 ha), a łączna długość żywopłotów to 4273 m (GUS 2006), zaś w 2010 r. 3841 m.  

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój miasta należy zwrócić większą uwagę na ilość  

i jakość zieleni nekropoli w Luboniu, przy ciągłym wzroście intensywności zabudowy 

cmentarze stanowią istotną funkcję krajobrazową mogą być wyspami zieleni w gminie. 

Dolina Strumienia Junikowskiego, został wielokrotnie dość silnie przekształcona m.in. 

poprzez eksploatację iłów warwowych, budowę autostrady, jednak miejscami w dolinie 

dobrze zachowała się roślinność półnaturalna, czyli zbiorowiska wodne, szuwarowe, łąkowe  

i znacznie rzadziej murawowe (Jackowiak, 1995). 

 

 

Fragment doliny Strumienia Junikowskiego w okolicy ul. Unijnej – wrzesień 2007 
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W zbiorowiskach wodnych spotyka się zarówno rośliny pływające (z klasy Lemnetea), 

jak i słodkowodne makrofity (z klasy Potamogetonea), w obniżeniach terenu w dolinie, np. na 

terasach zalewowych, występuje roślinność szuwarowa reprezentująca ubogie florystycznie 

zbiorowiska szuwaru właściwego oraz torfotwórcze szuwary wielkoturzycowe, 

charakterystyczne głównie dla miejsc okresowo podtapianych.  

W obszarach silnie odkształconych antropogenicznie znaczący udział ma roślinność 

ruderalna, a na większości obszaru gminy możemy mówić o procesie postępującej 

synantropizacji szaty roślinnej. 

3. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

3.1. Wody podziemne 

Rytm wahań stanów wód podziemnych ilustrują dane z posterunków obserwacyjnych 

IMGW w Głuszynie i Mosinie. Posterunek w Głuszynie jest reprezentatywny dla stoku doliny 

rzecznej, natomiast posterunek w Mosinie obrazuje wahania środkowej terasy rzecznej. W 

obu przypadkach oscylacje wartości średnich stanów miesięcznych mieszczą się w 

przedziałach: dla Głuszyny 23 cm i dla Mosiny 25 cm. Wody podziemne cechują się 

sezonowym rytmem zasilania. W przebiegu zmian stanów wód podziemnych zaznacza się 

jeden okres wzniosu, którego kulminacja przypada na kwiecień lub maj. Pozostała część roku 

to okres niżówki, która zaznacza się wyraźnie, aczkolwiek nie jest głęboka.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie „części wód” poprzez implementacje 

przepisów unijnych do prawa polskiego zgodnie z definicja zawarta w ustawie Prawo Wodne 

poprzez „jednolite części wód podziemnych” rozumie się określona objętość wód 

podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, zatem 

JCWPd obejmują wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych  

o porowatości i przepuszczalności, umożliwiającej pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności  

w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów lądowych. W sprawie wspólnego rozumienia „części wód” 

oraz spójnego wdrażania Dyrektywy został przygotowany projekt wytycznych zawierających 

praktyczne propozycje dotyczące identyfikacji części wód podziemnych (JCWPd), zamiast 

dotychczasowych różnych poziomów użytkowych wód podziemnych, będą przedmiotem 

monitoringu (WIOŚ, 2006).  



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENU GMINY LUBOŃ 

 
 

24 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd, trzy z nich 

oceniono, jako zagrożone m.in. JCWPd nr 62 (PL_GB_6500_062), w granicach której 

znajduje się gmina Luboń. W ramach tej części wód, wody podziemne monitorowane są przez 

18 punktów sieci monitoringu regionalnego m. in. przez punkt pomiarowy zlokalizowany 

przy stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach (jest to punkt 

monitoringu sieci regionalnej znajdujący się najbliżej Lubonia), monitorowane są w nim 

wody piętra czwartorzędowego (ujmowane z głębokości 37 metrów) w roku 2005 w punkcie 

pomiarowym wykazano III klasę czystości wód, podobnie jak w roku 2004. Czynnikami 

decydującymi o czystości tych wód były wysokie stężenia jonów Fe.  

Jakość poziomu wód gruntowych w gminie Luboń przedstawiono w oparciu o dane  

z badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania Mapy Hydrogeologicznej Polski (2000). 

Mineralizacja wody rozumiana jako sucha pozostałość dla wód poziomu gruntowego 

wynosi od 308 mg/dm
3 

do 1091 mg/dm
3

. Stężenie chlorków wynosi 2,0-50 mg Cl/dm
3

, 

lokalnie do 100mg Cl/dm
3 

- w rejonie Lubonia i dolinie Strumienia Junikowskiego, natomiast 

stężenie siarczanów 12,5-100,0 mgSO
4
/dm

3

, lokalnie do 274 mgSO
4
/dm

3

w rejonie Lubonia. 

Stężenie azotynów mieści się w przedziale 0,001-0,007 mgN
NO2

/dm
3

, lokalnie w Luboniu do 

0,08 mgN
NO2

/dm
3

, azotanów 0,1-5,0 mgN
NO2

/dm
3

. Podwyższone zawartości azotanów 

wykazują studnie w rejonie Lubonia. Stężenie żelaza w wodach poziomu gruntowego 

mieszczą się w granicach 0,1-2,0 mgFe/dm
3

, lokalnie w Luboniu do 10 mgFe/dm
3

 przy 

stężeniach manganu od 0,05-1,0 mgMn/dm
3

. Wody podziemne tego poziomu należą do 

zróżnicowanych klas jakości, od Ib do III klasy jakości lokalnie mogą być pozaklasowe.  

Zanieczyszczenia wód w rejonie Lubonia należy wiązać na całym obszarze  

z zanieczyszczeniami antropogenicznymi wynikającymi z urbanizacji obszaru, jak również  

z funkcjonującymi Zakładami Chemicznymi. W rejonie zakola Warty poniżej ujęcia wody w 

Dębinie wody gruntowe są bardzo silnie zanieczyszczone azotem amonowym (do 160 

mg/dm
3

), potasem i substancjami organicznymi zanieczyszczenie to związane jest  

z oddziaływaniem ścieków niedziałających już Zakładów Ziemniaczanych w Luboniu.  

Strefowe zanieczyszczenie wód gruntowych występuje w rejonie Zakładów 

Chemicznych „Luboń” spowodowane jest wylewaniem ługów pokrystalicznych  

i wysypiskiem odpadów przemysłowych. Główne wskaźniki zanieczyszczeń fizyczno - 
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chemicznych to fluorki dochodzące do 17,8 mgF/dm
3 

oraz siarczany - średnio 250 

mgSO
4
/dm

3

, maksymalnie 490 mg mgSO
4
/dm

3.

.  

Głębokość występowania wód podziemnych na rozpatrywanym obszarze nawiązuje do 

ukształtowania terenu, przedstawiając w złagodzonej formie jego kształt. Ze względu na dość 

duże zróżnicowanie hipsometryczne tego obszaru obserwuje się również i duże 

zróżnicowanie głębokości występowania wód podziemnych pierwszego poziomu. Największe 

głębokości, poniżej 5 metrów, występują w strefach wysoczyznowych w zachodniej części 

gminy, na znacznej części rozpatrywanego obszaru wody występują płytko, z reguły do 

głębokości 3,0mp.p.t. w rejonie rzeki Warty hydroizobata kształtuje się na głębokości 1m 

p.p.t. (załącznik nr 2).  

Budowa autostrady przebiegająca w głębokim wkopie wymusiła trwałe obniżenie 

poziomu wód gruntowych w rejonie jej lokalizacji. Szerokość pasa odwodnionego wynosi 

łącznie 100-400 m na odcinku o długości około 1200 m zdrenowanym dość intensywnie 

głębokim drenażem.  

Zasięg odwodnienia od krawędzi autostrady ustalono w metrach:  

- początkowy maksymalny nieustalony 213,9-272,6  

- uśredniony nieustalony według Sichardta 67-192  

- ustalony wg Kusakina maksymalny 76,6  

- ustalony wg Kusakina minimalny 1,9-15,9  

 

Przebieg autostrady A2 w głębokim wkopie powoduje trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych – wrzesień 

2007 
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W przebiegu stanów wód pierwszego poziomu zaznacza się sezonowość ich zasilania. 

Ma ono miejsce głównie w okresie roztopów wiosennych w wyniku infiltracji obszarowej. 

Zasilanie w tym okresie zachodzi w miarę równomiernie na całym obszarze. Kulminacje 

stanów płytkich wód podziemnych są opóźnione o 1-9 dni, w stosunku do czynników, które je 

wywołały.  

Z archiwalnych danych (WIOŚ 2004) wynika, że w 2003 roku w 57% punktów 

pomiarowych sieci monitoringu krajowego wody GZWP 144, którego fragment granicy 

przebiega przez obszar administracyjny gminy Luboń wykazywały klasę czystości Ib. Gorsze 

wyniki wykazywały badania wód podziemnych GZWP 144 w badaniach sieci regionalnej. 

Tam 78% pomiarów wykazało trzecią klasę czystości wód.  

W obszarze gminy Luboń na podstawie wytycznych technicznych (GIS3) do mapy 

hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, korzystając z informacji zawartych na mapie 

hydrograficznej Polski arkusz (Poznań N-33-130-D i Mosina N-33-142-B) określono 

przepuszczalność gruntów (załącznik nr 2). Mapę przepuszczalności gruntów opracowano na 

podstawie map glebowo-rolniczych w skali 1:25 000, którymi objęty jest cały obszar Polski, 

oraz korzystając z map geologicznych i geomorfologicznych.  

Przepuszczalność gruntów określa warunki obiegu wody i zanieczyszczeń. 

Przepuszczalność pionowa informuje o możliwości zasilania wód podziemnych. Szczególną 

rolę odgrywa tu przepuszczalność utworów powierzchniowych. Za utwór powierzchniowy 

uznano grunt zalegający pod warstwą poziomu próchniczego. W oparciu o cechy strukturalne 

i stopień uszczelnienia skał w granicach administracyjnych gminy Luboń ustalono 4 klas 

przepuszczalności utworów powierzchniowych: klasa gruntów o średniej przepuszczalności,  

o słabej przepuszczalności, o zmiennej przepuszczalności, o zróżnicowanej 

przepuszczalności.  

Wydzielonym klasom przepuszczalności skał i gruntów przypisano orientacyjne 

współczynniki filtracji (opracowane wg danych Z. Pazdro, 1983). Zróżnicowanie 

przepuszczalności skał wg wielkości współczynnika filtracji daje możliwość porównywalnej 

oceny ilościowej prędkości poruszania się wody w skale, w warunkach pełnego nasycenia 

wodą.  

klasa - przepuszczalność średnia, o współczynniku filtracji od 103m*s
-1 

do 10
-5

m*s
-1

, 

obejmuje: grunty piaszczyste, takie jak: piaski gruboziarniste, średnioziarniste  

i drobnoziarniste oraz lessy, piaski luźne oraz piaski słabogliniaste wykształcone na 

piaskach luźnych i lessy zwykłe zaliczane do tej klasy na podstawie map glebowych; 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENU GMINY LUBOŃ 

 
 

27 

 

piaski słabogliniste zaliczane do tej klasy na podstawie badań terenowych, skały lite silnie 

uszczelinione, spękane i skrasowiałe, skały osadowe, np. wapienie, opoki, margle, 

piaskowce i zlepieńce, mady o podłożu piaszczystym, rędziny na wysoczyznach  

i zboczach, gdzie następuje ich wymywanie.  

klasa - przepuszczalność słaba, o współczynniku filtracji od 10
-5 

do 10
-8m

*s
-1 

obejmuje grunty 

spoiste, takie jak piaski pylaste i gliniaste, gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyły  

i mułki. Na mapach glebowych są to: piaski słabogliniaste (wykształcone na gruntach 

spoistych), piaski gliniaste lekkie i mocne, gliny lekkie i średnie, pyły zwykłe i ilaste, lessy 

ilaste, mady na podłożu lessowym i pylastym oraz rędziny w dolinach i zagłębieniach,  

w obszarze gminy Luboń klasa ta występuje w zachodniej części gminy.  

klasa - przepuszczalność zmienna, o współczynniku filtracji od 10
-3 

do 0 m*s
-1

, obejmuje 

grunty organiczne, cechujące się zmiennymi warunkami przepuszczalności, w zależności 

od ich nawilgotnienia. W warunkach dużego nawilgotnienia grunty te stają się praktycznie 

nieprzepuszczalne, natomiast w okresach suchych charakteryzują się korzystnymi 

warunkami przepuszczalności. Na mapach glebowych do gruntów tych zalicza się torfy  

i gleby murszowe.  

klasa - przepuszczalność zróżnicowana, o współczynniku filtracji od 10
-3 

do 0 m*s
-1

, 

obejmuje grunty antropogeniczne, a więc silnie przeobrażone przez człowieka. Są to 

głównie: obszary zabudowane, hałdy, wysypiska śmieci itp. W granicach Lubonia właśnie 

ta klasa przepuszczalności dominuje.  

Strefy wód podziemnych najbardziej narażone na zanieczyszczenia ze względu na obecność 

ognisk zanieczyszczeń oraz słabą izolację to okolice południowo - wschodniej części gminy, 

oraz tereny rolnicze w zachodniej części gminy (załącznik nr 2). 

3.2. Wody powierzchniowe 

Zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 

1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, 

poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz.1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 

253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195) oraz 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) obszar Polski podzielony 
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został na dorzecza oraz regiony wodne. Miasto Luboń położone jest w rejonie Warty dorzecza 

Odry. Obszar miasta Luboń należy w całości do dorzecza Warty. 

Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy Luboń jest rzeka Warta, z jej lewym 

dopływem Strumieniem Junikowskim. Stan czystości wód rzeki Warty i Strumienia 

Junikowskiego na terenie miasta jest regularnie badany w ramach monitoringu regionalnego 

prowadzonego przez WIOŚ. Na rzece Warcie punkt pomiarowy jest zlokalizowany w 251,1 

km, powyżej ujścia Strumienia Junikowskiego. Na Strumieniu Junikowskim punkt 

pomiarowy położony jest w 0,2 km jego biegu. W poniższych tabelach przedstawiono wyniki 

badań wykonanych w roku 2006 zgodnie z wytycznymi, nieobowiązującego już 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 

monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, 

poz. 284)
1
. 

 

Wyniki badań stanu jakości wód powierzchniowych, prowadzonych przez WIOŚ w 

ramach monitoringu regionalnego na rzece Warcie w jej 251,1 km w roku 2006. 

Wskaźnik 

jakości wody 
Jednostka 

Ilość 

prób 
Min Data Max Data Średnia Klasa 

Temperatura 

powietrza 
0
C 11 0 2006-03-07 22 2006-08-01 12,5 - 

Temperatura 

wody 
0
C 11 0 2006-03-07 24 2006-08-01 12,3 II 

Zapach krotność 11 1 2006-01-03 2 2006-03-07 1 II 

Barwa mg Pt/l 11 20 2006-11-08 50 2006-04-04 36 IV 

Zawiesiny 

ogólne  
mg/l 11 4,5 2006-12-05 32,4 2006-07-04 12,5 III 

Odczyn  pH 11 8 2006-03-07 8 2006-06-06 8 I 

Tlen 

rozpuszczony  
mg O

2
/l 11 8,2 2006-08-01 12,5 2006-01-03 10,4 I 

Nasycenie 

tlenem  
% 11 75,9 2006-03-07 128,1 2006-07-04 95,9 - 

BZT5  mg O
2
/l 11 1,6 2006-10-03 8 2006-07-04 4,63 IV 

ChZT-Mn  mg O
2
/l 11 2,12 2006-10-03 9,56 2006-05-09 5,83 III 

ChZT-Cr  mg O
2
/l 11 15,1 2006-10-03 45 2006-07-04 28,2 IV 

Ogólny węgiel 

organiczny  
mg C/l 11 6,35 2006-09-05 13,92 2006-05-09 8,86 III 

Azot amonowy  mg N
NH4

/l 11 0,094 2006-10-03 0,777 2006-03-07 0,237  

Amoniak  mg NH
4
/l 11 0,121 2006-10-03 1,002 2006-03-07 0,306 III 

                                                 
1
 obowiązującego do dnia 16.03.2004 r., a uchylonego z dniem 01.01.2005 r. na podstawie ustawy z dnia  

18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229) 
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Niejonowy 

amoniak  
mg NH

3
/l 11 0,004 2006-08-01 0,031 2006-03-07 0,0097  

Azot Kjeldahla  mg N/l 11 0,588 2006-04-04 3 2006-07-04 1,779 IV 

Azotany  mg NO
3
/l 11 0,44 2006-07-04 42,22 2006-04-04 15,2 III 

Azot azotanowy  mg N
NO3

/l 11 0,1 2006-07-04 9,53 2006-04-04 3,43 - 

Azotyny  mg NO
2
/l 11 0,013 2006-07-04 0,224 2006-04-04 0,1005 III 

Azot azotynowy  mg N
NO2

/l 11 0,004 2006-07-04 0,068 2006-04-04 0,0305 - 

Azot ogólny  mg N/l 11 2,418 2006-08-01 
10,18

6 
2006-04-04 5,241 IV 

Fosforany  mg PO
4
/l 11 0,03 2006-06-06 0,401 2006-09-05 0,225 III 

Fosfor ogólny  mg P/l 11 0,051 2006-11-08 0,268 2006-10-03 0,177 II 

Przewodność w 

20 °C  
μS/cm 11 505 2006-08-01 668 2006-12-05 590 II 

Substancje 

rozpuszczone  
mg/l 11 305 2006-12-05 520 2006-03-07 376 III 

Zasadowość 

ogólna  

mg 

CaCO
3
/l 11 120 2006-09-05 200 2006-01-03 151 II 

Siarczany  mg SO
4
/l 11 75,7 2006-04-04 102 2006-12-05 84,4 II 

Chlorki  mg Cl/l 11 36,2 2006-04-04 61,4 2006-12-05 49,7 I 

Całkowity chlor 

pozostały  
mg HOCl/l 11 0,074 2006-01-03 0,074 2006-01-03 0,074 - 

Wapń  mg Ca/l 11 61,7 2006-08-01 109,6 2006-01-03 75,7 III 

Magnez  mg Mg/l 11 7,5 2006-08-01 13,6 2006-04-04 9,7 I 

Fluorki  mg F/l 11 0,1 2006-01-03 0,257 2006-04-04 0,142 I 

Arsen  mg As/l 4 0,002 2006-10-03 0,01 2006-01-03 0,008 I 

Bar  mg Ba/l 4 0,035 2006-07-04 0,102 2006-04-04 0,055 III 

Bor  mg B/l 4 0,036 2006-07-04 0,138 2006-04-04 0,067 I 

Chrom ogólny  mg Cr/l 4 
0,000

2 
2006-04-04 0,005 2006-10-03 0,0015 I 

Chrom (VI)  mg Cr/l 4 
0,000

2 
2006-01-03 0,005 2006-10-03 0,0014 I 

Cynk  mg Zn/l 4 0,02 2006-01-03 0,02 2006-01-03 0,02 I 

Cynk ogólny  mg Zn/l 4 0,02 2006-01-03 0,042 2006-04-04 0,026 - 

Glin  mg Al/l 4 0,05 2006-01-03 0,05 2006-01-03 0,05 I 

Kadm mg Cd/l 4 
0,000

2 
2006-01-03 

0,000

2 
2006-01-03 0,0002 I 

Mangan  mg Mn/l 4 0,02 2006-07-04 0,034 2006-04-04 0,0245 I 

Miedź  mg Cu/l 4 0,005 2006-07-04 0,008 2006-01-03 0,0063 I 

Nikiel mg Ni/l 4 0,002 2006-01-03 0,005 2006-10-03 0,003 I 

Ołów  mg Pb/l 4 0,001 2006-01-03 0,005 2006-10-03 0,002 I 

Rtęć  mg Hg/l 4 
0,000

5 
2006-01-03 

0,000

5 
2006-01-03 0,0005 I 

Selen  mg Se/l 4 0,01 2006-01-03 0,01 2006-01-03 0,01 I 

Wanad  mg V/l 4 0,005 2006-01-03 0,005 2006-01-03 0,005 - 

Żelazo  mg Fe/l 4 0,02 2006-01-03 0,12 2006-04-04 0,045 II 

Cyjanki  mg CN/l 1 0,002 2006-06-06 0,002 2006-06-06 0,002 I 
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Fenole (indeks 

fenolowy)  
mg/l 8 0,002 2006-06-06 0,003 2006-04-04 0,00225 II 

Pestycydy 

(suma lindanu 

idieldryny)  

μg/l 

 
1 0,016 2006-06-06 0,016 2006-06-06 0,016 I 

WWA (suma)  μg/l 1 0,518 2006-06-06 0,518 2006-06-06 0,518 IV 

Substancje 

powierzchniowo 

czynne 

anionowe  

mg/l 2 0,2 2006-10-03 0,23 2006-01-03 0,215 III 

Substancje 

powierzchniowo 

czynne 

niejonowe  

mg/l 2 0,3 2006-01-03 0,3 2006-01-03 0,3 - 

Oleje mineralne 

(indeks)  
mg/l 1 0,01 2006-06-06 0,01 2006-06-06 0,01 I 

Saprobowość 

fitoplanktonu 
indeks 4 2,05 2006-10-03 2,26 2006-07-04 2,16 III 

Saprobowość 

peryfitonu  
indeks 3 2,05 2006-10-03 2,26 2006-04-04 2,15 III 

Chlorofil "a"  μg/l 4 3,3 2006-01-03 201,2 2006-07-04 56,8 V 

Liczba bakterii 

grupy colitypu 

kałowego  

w 100 ml 11 36 2006-08-01 4300 2006-11-08 1297 IV 

Liczba bakterii 

grupy coli  
w 100 ml 11 230 2006-08-01 9300 2006-01-03 3257 IV 

Liczba 

paciorkowców 

kałowych 

(Enterococcus  

w 100 ml 1 35 2006-07-04 35 2006-07-04 35 - 

Twardość  
mg Ca-

CO
3
/l 4 200 2006-10-03 251 2006-01-03 233 - 

Sód  mg Na/l 11 20 2006-04-04 35 2006-09-05 29 - 

Potas  mg K/l 11 5 2006-06-06 7 2006-04-04 6 - 

Fosfor ogólny  mg PO
4
/l 11 0 2006-11-08 1 2006-10-03 1 - 

Miano coli typu 

kałowego  
miano 11 0 2006-11-08 3 2006-08-01 0 - 

Źródło: Monitoringowe badania wód powierzchniowych wykonane przez WIOŚ w 2006 roku 

 

Wyniki badań stanu jakości wód powierzchniowych, prowadzonych przez WIOŚ w 

ramach monitoringu regionalnego Strumienia Junikowskiego w jego 0,2 km w roku 

2006. 

Wskaźnik 

jakości wody 
Jednostka 

Ilość 

prób 
Min Data Max Data Średnia Klasa 

Temperatura 

powietrza 
0
C 

12 -11 2006-01-16 28 2006-06-21 11,3 - 

Temperatura 

wody 
0
C 

12 0 2006-01-16 19 2006-06-21 10,7 I 

Zapach krotność 12 1 2006-09-19 2 2006-01-16 2 II 
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Barwa mg Pt/l 12 10 2006-10-23 50 2006-01-16 36 IV 

Zawiesiny 

ogólne  
mg/l 

12 7,2 2006-05-23 71 2006-10-23 27,3 IV 

Odczyn  pH 12 8 2006-06-21 8 2006-04-18 8 I 

Tlen 

rozpuszczony  
mg O

2
/l 12 5,7 2006-06-21 12,9 2006-03-21 9,1 II 

Nasycenie 

tlenem  
% 

12 61,4 2006-06-21 98,4 2006-03-21 78,9 - 

BZT5  mg O
2
/l 12 2,8 2006-08-09 8,5 2006-11-28 5,96 IV 

ChZT-Mn  mg O
2
/l 12 2,71 2006-10-23 9,5 2006-01-16 6,11 III 

ChZT-Cr  mg O
2
/l 12 24,8 2006-03-21 59,6 2006-11-28 44,1 IV 

Ogólny węgiel 

organiczny  
mg C/l 

12 5,99 2006-02-14 13,36 2006-12-14 9,52 III 

Azot amonowy  mg N
NH4

/l 12 0,283 2006-08-09 1,421 2006-11-28 0,913 - 

Amoniak  mg NH
4
/l 12 0,365 2006-08-09 1,833 2006-11-28 1,177 III 

Azot Kjeldahla  mg N/l 12 1,933 2006-08-09 5,16 2006-07-17 2,647 IV 

Azotany  mg NO
3
/l 12 9,84 2006-08-09 23,35 2006-07-17 16,03 III 

Azot azotanowy  mg N
NO3

/l 12 2,22 2006-08-09 5,27 2006-07-17 3,62 - 

Azotyny  mg NO
2
/l 12 0,089 2006-02-14 0,525 2006-06-21 0,2365 III 

Azot azotynowy  mg N
NO2

/l 12 0,027 2006-02-14 0,16 2006-06-21 0,0719 - 

Azot ogólny  mg N/l 
12 4,209 2006-08-09 10,54

3 

2006-07-17 6,337 III 

Fosforany  mg PO
4
/l 12 0,219 2006-04-18 0,878 2006-11-28 0,457 III 

Fosfor ogólny  mg P/l 12 0,146 2006-04-18 0,659 2006-01-16 0,306 III 

Przewodność w 

20 °C  
μS/cm 

12 917 2006-12-14 1367 2006-07-17 1144 III 

Substancje 

rozpuszczone  
mg/l 

12 405 2006-05-23 941 2006-06-21 733 IV 

Zasadowość 

ogólna  

mg 

CaCO
3
/l 

4 250 2006-01-16 280 2006-07-17 265 I 

Siarczany  mg SO
4
/l 12 144 2006-08-09 215,8 2006-07-17 179,1 III 

Chlorki  mg Cl/l 4 130 2006-10-23 209,2 2006-07-17 151 III 

Wapń  mg Ca/l 12 83,1 2006-05-23 154,4 2006-06-21 126,3 III 

Magnez  mg Mg/l 4 14,8 2006-04-18 18,4 2006-07-17 17,2 I 

Fluorki  mg F/l 4 0,1 2006-01-16 0,186 2006-10-23 0,129 I 

Bar  mg Ba/l 4 0,058 2006-01-16 0,06 2006-04-18 0,06 I 

Mangan mg Mn/l 4 0,02 2006-10-23 0,216 2006-01-16 0,1095 III 

Fenole (indeks 

fenolowy) 

mg/l 1 0,004 2006-06-21 0,004 2006-06-21 0,004 II 

WWA (suma)  μg/l 1 0,027 2006-06-21 0,027 2006-06-21 0,027 II 

Substancje 

powierzchniowo 

czynne 

anionowe  

mg/l 1 0,187 2006-06-21 0,187 

 

2006-06-21 0,187 II 

Saprobowość 

fitoplanktonu 
indeks 

4 2,21 2006-04-18 2,75 2006-10-23 2,55 IV 
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Saprobowość 

peryfitonu  
indeks 

4 2,84 2006-04-18 3,22 2006-01-16 3,06 IV 

Chlorofil "a" μg/l 4 5,8 2006-10-23 22,9 2006-04-18 13,5 II 

Liczba bakterii 

grupy coli typu 

kałowego  

w 100 ml 

12 2300

0 

2006-03-21 2400

00 

2006-09-19 71000 V 

Liczba bakterii 

grupy coli  
w 100 ml 

12 4300

0 

2006-06-21 1100

000 

2006-11-28 269333 V 

Fosfor ogólny  mg PO
4
/l 12 0 2006-04-18 2 2006-01-16 1 - 

Miano coli typu 

kałowego  
miano 

12 0 2006-09-19 0 2006-03-21 0 - 

Źródło: Monitoringowe badania wód powierzchniowych wykonane przez WIOŚ w 2006 roku 

Strumień Junikowski w 2006r. prowadził wody IV klasy. Zanieczyszczenie 

bakteriologiczne oraz wskaźniki ChZT-Cr oznaczono w zakresie V klasy. Pozostałe 

wskaźniki tlenowe oraz biogenne mieściły się w normach III/IV klasy. Wskaźniki zasolenia, 

zanieczyszczeń przemysłowych oraz metale odpowiadały klasie I-III. Saprobowość 

fitoplanktonu i peryfitonu oznaczono w III klasie, a chlorofil w II klasie.  

Wyniki badań potencjału ekologicznego przeprowadzonych na wodach Warty i 

Strumienia Junikowskiego przez WIOŚ w roku 2010 w punkcie pomiarowym Luboń. 

  Warta* Strumień Junikowski** 

Wskaźnik 

jakości wody 

Jednostka 

miary 

Liczba 

prób 

Klasa 

wskaźnika 

jakości wód 

Średnia 

roczna 

 

Liczba 

prób 

Klasa 

wskaźnika 

jakości wód 

Średnia 

roczna 

 

Temperatura 

wody 

°C 10 II 11,5 10 I 10,2 

Zawiesiny ogólne mg/l 10 II 10,99 brak danych brak danych brak danych 

Odczyn pH 10 I 7,9 10 I 7,9 

Tlen 

rozpuszczony 

mg O2/l 10 II 8,53 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

7,78 

BZT5 mg O2/l 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

3,34 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

4,2 

ChZT-Mn mg O2/l 10 II 6,469 brak danych brak danych brak danych 

Ogólny węgiel 

organiczny 

mg C/l 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

11,907 10 II 9,496 

Azot amonowy mg NNH4/l 10 I 0,324 10 II 0,39 

Azot Kjeldahla mg N/l 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

1,821 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

1,796 

Azot azotanowy mg NNO3/l 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

4,432 10 I 0,061 

Azot ogólny mg N/l 10 poniżej 6,291 10 II 4,919 
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stanu 

dobrego 

Fosfor ogólny mg P/l 10 II 0,176 10 poniżej 

stanu 

dobrego 

0,150 

Przewodność w 

20°C 

μS/cm 10 I 576 10 II 942 

Fitobentos 

(Indeks 

okrzemkowy) 

indeks brak 

danych 

brak danych brak danych 1 IV - 

Substancje 

rozpuszczone 

mg/l 10 I 286,6 brak danych brak danych brak danych 

Siarczany mg SO4/l 10 I 61,042 brak danych brak danych brak danych 

Chlorki mg Cl/l 10 I 38,256 brak danych brak danych brak danych 

Wapń mg Ca/l 10 II 85,475 brak danych brak danych brak danych 

Magnez mg Mg/l 10 I 10,934 brak danych brak danych brak danych 

Chrom ogólny mg Cr/l 4 stan dobry 0,0002 brak danych brak danych brak danych 

Cynk mg Zn/l 4 stan dobry 0,0195 brak danych brak danych brak danych 

Miedź mg Cu/l 4 stan dobry 0,0081 brak danych brak danych brak danych 

Fenole (indeks 

fenolowy) 

mg/l 4 stan dobry 0,008 brak danych brak danych brak danych 

Chlorofil "a" μg/l 10 II 29,79 brak danych brak danych brak danych 

Kadm mg Cd/l 4 stan dobry poniżej 

granicy 

oznaczalności 

brak danych brak danych brak danych 

Nikiel mg Ni/l 4 stan dobry poniżej 

granicy 

oznaczalności 

brak danych brak danych brak danych 

Ołów mg Pb/l 4 stan dobry poniżej 

granicy 

oznaczalności 

brak danych brak danych brak danych 

*  Klasa elementów fizykochemicznych: jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód wchodzących w 

skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla 

klasy II. Żaden z badanych wskaźników określonych w załączniku 5 do rozporządzenia nie przekracza 

wartości granicznych dla stanu dobrego i wyższego niż dobry.  

Klasa elementów biologicznych: II.  

Klasa chemicznych wskaźników jakości wód: żaden z badanych chemicznych wskaźników jakości wód nie 

przekracza wartości określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia dla stanu dobrego. 

** Klasa elementów fizykochemicznych: jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód wchodzących w 

skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla 

klasy II.  

Klasa elementów biologicznych: IV. 

Źródło: WIOŚ, http://www.poznan.pios.gov.pl 

 

Według oceny za rok 2010, wykonanej w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód 
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powierzchniowych
2
, stwierdzono: 

 słaby potencjał ekologiczny dla Potoku Junikowskiego – o ocenie zdecydował 

element biologiczny: fitobentos w IV klasie. 

Według wstępnej oceny stanu wód za rok 2011 wykonanej w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych
3
 stwierdzono: 

 umiarkowany potencjał ekologiczny dla Warty w Poznaniu – o ocenie zdecydował 

element biologiczny – firoplankton w III klasie, elementy fizykochemiczne nie 

przekroczyły wartości granicznej z rozporządzenia dla potencjału dobrego. 

Cieki gminy Luboń charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania,  

z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku. Po maksimum wiosennym 

przypadającym z reguły na marzec (główne maksima od stycznia do marca), stany  

i przepływy w ciekach zmniejszają się wyraźnie i zazwyczaj na początku czerwca wkraczają 

w strefę stanów i przepływów niżówkowych. Krótkotrwałe, pojawiające się po wyjątkowo 

wysokich opadach wezbrania, przybierają niekiedy charakter wezbrań powodziowych. Ich 

zasięg jest ograniczony do niewielkich obszarów. W okresie zimowym niżówki związane są  

z długookresowym występowaniem ujemnych temperatur powietrza. Niżówki te mogą być 

głębokie i długotrwałe.  

Centralna część dorzecza Warty znajduje się w strefie najniższych odpływów  

w Polsce. Średnia wartość spływu jednostkowego dla Warty w Poznaniu wynosi 4,1dm
3

* 
s

-

1

*km
-2

, dla wartości ekstremalnych: 33,1 i 0,5dm
3

*s
-1

*km
-2

. Niskie wartości odpływu 

wynikają z niedoboru opadów oraz z małej zdolności retencyjnej obszaru.  

Wpływ na stosunki wodne obszaru opracowania mają także duże ujęcia wód. Z doliną 

rzeki Warty wiąże się przylegające do Lubonia ujęcie wody dla miasta Poznania „Dębina”. 

Jest to infiltracyjne ujęcie wody, przepompowujące wodę z rzeki Warty do stawów 

infiltracyjnych oraz stawów naturalnych. Studnie wiercone ujmują warstwę wodonośną  

z głębokości od 10 do 20 metrów głębokości. Decyzją (OS-6210-15/99/2000-GW) Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 roku ustanowiono strefę ochronną dla w/w ujęcia. 

Strefa ochronna w granicach administracyjnych Lubonia obejmuje teren ochrony 

                                                 
2
 Dz. U. Nr 162, poz. 1008 

3
 Dz. U. Nr 257, poz. 1545 
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bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej. W związku z lokalizacją gminy Luboń w zlewni 

rzeki Warty, której wody wykorzystywane są do zaopatrywania ludności w wodę pitną, 

powinno się zwrócić szczególną uwagę na prowadzoną w gminie gospodarkę wodno-

ściekową by w maksymalnym stopniu zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych ściekami komunalnymi i przemysłowymi. 

 

 

Kocie Doły – wrzesień 2007 

 

Wody powierzchniowe w Kocich Dołach były przez szereg lat zanieczyszczane 

związkami fluoru. W roku 1978 notowano w tych wodach stężenia fluoru rzędu 85 g/dm
3

,  

w roku 1984 już tylko 22,7 mg/dm
3

. W ostatnich latach notowano dalszy spadek stężenia 

fluoru do poziomu 6mg/dm3 na początku lat dziewięćdziesiątych i 1,2-4,1 mg/dm
3 

w latach 

1995-1996. W roku 2005 w niewielkiej sadzawce położonej na południe od Kocich Dołów 

stwierdzono odpowiednio 3,49 i 2,33 mg/dm
3 

fluoru. (Atlas geochemiczny Poznania i okolic, 

2005). W wodach rzecznych Polski średnia zawartość fluoru określana jest na 0,22 mg/dm
3 

(Kabata-Pendias, Pendias, 1999). Poniższa rycina obrazuje rozkład stężeń fluoru w wodach 

powierzchniowych w gminie Luboń stan na rok 2005. 
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Źródło: Atlas geochemiczny Poznania i okolic (PIG 2005)Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.  

 

Dla poprawy stanu czystości wód powierzchniowych obszaru opracowania niezbędne 

jest dalsze rozbudowywanie sieci kanalizacyjnej, w 2004 roku 52% miasta było podłączone 

do sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba ludności miasta korzystającej z sieci kanalizacyjnej, wg 

GUS, w 2010 r. wyniosła 65,8% (tj. 19 417 osób). Tereny nieskanalizowane miasta  

w większości wyposażone są w zbiornik bezodpływowe, niestety w dużej części zbiornik te 

nie są szczelne, a zanieczyszczenia wydobywające się z nich stanowią poważne zagrożenie 

dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Miasto Luboń posiada system odprowadzania nadmiaru wód opadowych.  

Na rozpatrywanym terenie, zgodnie z posiadaną ewidencją urządzeń melioracyjnych, 

występują rowy melioracji podstawowej i szczegółowej, zbiorniki wodne i inne urządzenia 

melioracyjne. Melioracją podstawową zajmują się Spółki Wodne na zlecenie 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ramach kanalizacji deszczowej 

większość wód opadowych trafia bezpośrednio do rzeki Warty i nie jest oczyszczana  

w osadnikach. Z powodu braku pozwoleń wodno-prawnych miasto od wielu lat ponosi spore 

koszty i zobowiązane jest do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (w roku 2007 

wynosiły ok. 44.640,30 zł). Całkowita powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni 
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szczelnej na terenie miasta Luboń w 2006 r. wynosiła 437.650 m
2

. Wskazane było by 

przygotowanie szczegółowej analizy gospodarki wodami roztopowymi i opadowymi wraz  

z ochronnymi rozwiązaniami technicznymi dotyczącej odprowadzania wód deszczowych  

i roztopowych z terenów zabudowanych do najbliżej zlokalizowanych cieków, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3.3. Gleby 

Gmina Luboń charakteryzuje się słabymi jak na powiat poznański glebami. Udział 

gleb klas IV-VI RZ w powierzchni gminy ogółem wynosi 95% wobec 79% przeciętnie  

w powiecie. W tabeli poniżej przedstawiono procentowy udział powierzchni klas 

bonitacyjnych gruntów w gminie Luboń na tle powiatu poznańskiego. 

 

klasy bonitacyjne gruntów 

ornych wyrażone w % 

I 
 

II 
 

IIIa 
 

IIIb 
 

IVa 
 

IVb 
 

V 
 

VI 
 

VI RZ 
 

Gmina Luboń  0 0 2 3 46 7 27 15 0 

Powiat poznański  0 0 8 13 36 13 20 9 1 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolskich w latach 2000-2004 (WIOŚ 2005) 

 

Jeśli chodzi o przydatność rolniczą gruntów ornych to w gminie Luboń dominują 

wyraźnie kompleksy żytnie, zajmujące 97% powierzchni gminy. Kompleksy przydatności 

rolniczej gruntów ornych wyrażone w procentach powierzchni gminy Luboń przedstawione 

zostały w poniższej tabeli. 

 

grunty orne w % 

powierzchni 

p
sz

e
n

n
y

 

b
a

rd
zo

 

d
o

b
ry

 

p
sz

e
n

n
y

 

d
o

b
ry

 

 

p
sz

e
n

n
y

 

w
a

d
li

w
y

 

 

ży
tn

i 

b
a

r
d

zo
 

d
o

b
ry

 

 

ży
tn

i 

d
o

b
ry

 

ży
tn

i 

sł
a

b
y

 

ży
tn

i 
b

a
r
d

zo
 

sł
a

b
y

 

 

zb
o

żo
w

o
 

p
a

st
ew

n
y

  

m
o

cn
y

 

 
zb

o
żo

w
o

 

p
a

st
ew

n
y

 

sł
a

b
y

 

 

Gmina Luboń  0 3 0 32 17 31 17 0 0 

Powiat poznański  0 9 1 29 24 20 11 3 3 

Źródło: Agrochemiczne badania gleb wielkopolskich w latach 2000-2004 (WIOŚ 2005) 

 

Ogólne warunki dla rolnictwa, obejmujące glebę, klimat, rzeźbę terenu oraz warunki 

wodne, są oceniane jako dobre. Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej wynosi 62,5 pkt, tj. 2,6 pkt mniej niż przeciętna w powiecie i 0,9 pkt mniej niż 

średnio w Wielkopolsce. Szczegółową waloryzację przestrzeni produkcyjnej w gminie  

i powiecie poznańskim przedstawia poniższa tabela. 
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Gmina/ 

Powiat 

Ocena gleb w punktach IUNG 

Bonitacja 
Przydatność 

rolnicza 

Wskaźnik 

syntetyczny 

jakości 

Wskaźnik 

jakości i 

przydatności 

rolniczej 

Ogólny 

wskaźnik 

waloryzacji 

przestrzeni 

produkcyjnej 

Wielkopolski 

Grunty 

orne 

Użytki 

zielone 

Grunty 

orne 

Użytki 

zielone 

Grunty 

orne 

Użytki 

zielone 

gmina 

Luboń  
43,7  33,7  45,8  45,5  44,8  39,6  44,5  62,5  

powiat 

poznański  
47,7  34,9  49,6  34,8  48,5  34,8  47,6  65,1  

Źródło: Zasobność i zanieczyszczenia gleb wielkopolskich stan na 2000 (WIOŚ 2000) 

 

Według opracowania „Agrochemiczne badania gleb wielkopolskich w latach 2000-

2004 (WIOŚ 2005) w gminie Luboń” przebadano 76 ha użytków rolnych pobierając 29 prób 

stwierdzono, że 13,8% zbadanych gleb to gleby bardzo kwaśne (poniżej 4,5pH), 51,7% gleb 

to gleby kwaśne (4,6-5,5pH), 34,5% to gleby lekko kwaśne (5,6-6,5%) nie stwierdzono 

obecności gleb, dla których wskaźnik pH byłby wyższy niż 6,6. Przeprowadzone badania 

wykazały następujący procentowy udział powierzchni użytków rolnych w przedziałach 

potrzeb wapnowania:  

- 13,8% wapnowanie konieczne  

- 13,8% wapnowanie potrzebne  

- 41,4% wapnowanie wskazane  

- 27,6% wapnowanie ograniczone  

- 3,4% wapnowanie zbędne  

Przebadane powierzchnie w gminie Luboń cechuje wyższa od przeciętnej w powiecie 

zawartość fosforu. Zawartość fosforu określona jako wysoka i bardzo wysoka wykazuje 72% 

przebadanych powierzchni gminy Luboń średnia powiatu w tym samym zakresie wynosi 

55%.  

W 65% przebadanych powierzchni zawartość potasu wykazywała wartości określone 

jako średnie. Zawartość magnezu w 75% przebadanych powierzchni wykazała wartości 

średnie, w skali powiatu tylko 40% przebadanych powierzchni wykazało średnią zawartość 

magnezu.  

Aby poprawić zasobność gleb na obszarze gminy konieczne jest regulowanie odczynu 

gleby, głównie przez stosowanie nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, 

regularne stosowanie nawozów organicznych. 

Na obszarze gminy nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb kadmem, ołowiem, 

cynkiem, miedzią i niklu. Podobna sytuacja miała miejsce w całym powiecie w przypadku 
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ołowiu, miedzi i niklu. Dla kadmu zanotowano w powiecie 4 przekroczenia pierwszego 

stopnia, dla cynku 14 przekroczeń pierwszego stopnia i 2 przekroczenia drugiego stopnia.  

Redukcja pojęcia gleby do funkcji wyłącznie produkcyjnych sprawia, że słabo 

dostrzegany jest fakt, że ochrona gleb na terenach zurbanizowanych ma bardzo duże 

znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów miejskich, kształtowania warunków 

mikroklimatycznych oraz zdrowotnych, decydujących, o jakości życia w przestrzeni 

miejskiej. Z tych też względów traktowanie gleb miejskich wyłącznie, jako gruntów 

posiadających określone właściwości geotechniczne, decydujące o możliwości takiej czy 

innej zabudowy, jest sprzeczne z dążeniem do zachowania równowagi ekosystemów 

zurbanizowanych decydujących o jakości życia człowieka. (Stuczyński, Fogel, Jadczyszyn).  

W związku z powyższym w gminie Luboń proponuje się na etapie tworzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego najcenniejsze gleby znajdujące się  

w obszarze zabudowanym przeznaczyć pod zieleń miejską.  

Proponuje się również by warstwę próchniczną, która ma zostać zdjęta podczas 

realizacji planowanych inwestycji wykorzystać przy zakładaniu zieleni, dokładny sposób 

postępowania z warstwa próchniczną powinien zostać określony w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

Należy podkreślić, że wpływ na jakość gleb ma również komunikacja drogowa.  

Do największych zagrożeń związanych z oddziaływaniem dróg na gleby zaliczyć należy, 

kumulację związków metali ciężkich i zasolenie oraz w przypadku dróg projektowanych 

zmianę stosunków wodnych i niszczenie struktury i porowatości gleby. Odporność gleb na 

skażenie związkami metali ciężkich, zasolenie i zmianę stosunków wodnych rośnie wraz ze 

wzrostem ich zwięzłości. Za najbardziej odporne gleby uznano te wytworzone z pyłów, glin 

lekkich i średnich. Duża pojemność kompleksu sorpcyjnego pozwala na unieruchomienie 

związków metali ciężkich. Najbardziej odporne na zmiany struktury i porowatości gleby 

wytworzone na utworach lekkich. Oddziaływanie autostrady zminimalizowano poprzez 

poprowadzenie jej we wkopie. Pozostałe drogi biegną przez tereny zurbanizowane. Dla nowo 

projektowanej tzw. Trasy Południowej należy określić jej potencjalne oddziaływanie i w razie 

konieczności podejmować działania ochronne w postaci pasów zieleni izolacyjnej, systemów 

zapewniających ochronę stosunków wodnych.  

Wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października  

9 września 2002 roku (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów, jakości gleb oraz 

standardów, jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), standardów jakości miało na celu 
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stworzenie skutecznego instrumentu ochrony gleb przed degradacją w wyniku 

zanieczyszczenia substancjami chemicznymi pochodzącymi ze źródeł antropogenicznych oraz 

ustalenie prawnych podstaw do egzekwowania obowiązku przywrócenia właściwej jakości 

gleb w oparciu o wymierne wskaźniki docelowe. Z formalnego punktu widzenia przyjęte 

standardy wyznaczają docelowy stan, jakości gleb poddanych rekultywacji z uwzględnieniem 

różnych form użytkowania gruntów.  

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska, oceny jakości gleby i ziemi oraz obserwacji 

zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, przy czym obowiązek 

okresowego badania jakości gleby i ziemi spoczywa na staroście.  

Z punktu widzenia kosztów badań istotny jest fakt, że ustawodawca w artykule 107 

ustawy Prawo ochrony środowiska przewidział, w przypadku stwierdzenia przekroczeń 

standardów, możliwość nałożenia obowiązku prowadzenia pomiarów na władający 

powierzchnią ziemi podmiot, korzystający ze środowiska. Starosta ustawowo powinien 

corocznie aktualizować rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi.  

W przypadku stwierdzenia na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2007 r.  

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493  

z późn. zm.) z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 152, 

poz. 897, Nr 227, poz. 1367, Nr 228, poz. 1368) wystąpienia szkody w środowisku, podmiot 

korzystający ze środowiska zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych. 

3.4. Powietrze 

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich 

źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych 

zachodzących w atmosferze. Największym antropogenicznym źródłem emisji zanieczyszczeń 

jest proces energetycznego spalania paliw. Wielkość emisji zanieczyszczeń na danym terenie 

nie musi decydować o stanie zanieczyszczenia powietrza.  

Oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego dokonuje się corocznie w strefach (w 

przypadku Lubonia jest to strefa wielkopolska) z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 

ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla 

ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, powinno być zaliczenie 

strefy do jednej z poniższych klas: 
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 do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; 

 do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o 

margines tolerancji; 

 do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększony o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe. 

Ocena jakości powietrza sporządzona dla powiatów przez WIOŚ z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (WIOŚ 2004) wykazała, że powiat 

poznański w tym i Luboń nie wykazuje przekroczenia stężenia zanieczyszczeń pyłem PM 10 

powyżej wartości dopuszczalnej.  

W ramach monitoringu regionalnego jakości powietrza w 2004 roku wykonano 

badania chemizmu opadów atmosferycznych i przeprowadzona ocena depozycji 

zanieczyszczeń do podłoża wykonana została na posterunku zlokalizowanym w Poznaniu 

Plewiskach (w niniejszym opracowaniu wybrano właśnie ten posterunek jako posterunek 

reprezentujący wyniki dla większego obszaru w granicach, którego znajduje się m.in. Luboń). 

Na posterunku w Poznaniu Plewiskach określono w deponowanych zanieczyszczeniach 

następujące wartości SO
4 

– 1200mg/m
2

, NO
3 

– 912,3 mg/m
2

, PO
4 

– 4,20 mg/m
2

, P - 7,92 

mg/m
2

, N - 391 mg/m
2

, Cu – 2,62 mg/m
2

, Pb – 1,93 mg/m
2

, Zn- 25,80 mg/m
2 

odczyn 

zdeponowanych zanieczyszczeń równał się 5,82 pH, a jego przewodność 0,0450 mS/cm.  

Zawartość makro- i mikroskładników w opadzie całkowitym zależy do wielu 

czynników, w tym od kierunku i siły wiatru, natężenia i częstości opadów, bliskość emitorów 

itd. Wynik w Plewiskach w porównaniu z innymi pomiarami wykonanymi w województwie 

wielkopolskim jest stosunkowo dobry.  

Według WSSE w roku 2004 średnie stężenia zanieczyszczeń powietrza pomierzone  

w Luboniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich wynosiły 4,3 μg/m
3 

dla SO
2
, 26,9 μg/m

3 

dla 

NO
2 

oraz 23,2 μg/m
3 

dla pyłu zawieszonego takie wyniki badań pozwalają stwierdzić, że  

w gminie Luboń brak jest przekroczeń norm określonych w prawie.  

Zgodnie z oceną dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń przeprowadzoną przez 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2006 r.
4 

Luboń zaliczono do klasy C 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Klasa C oznacza przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń – w tym przypadku ozonu (O3), co pociąga za sobą 

potrzebę opracowania programów ochrony powietrza.  

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2010
5
 stwierdzono, że: 

 pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską należy zaliczyć do klasy A dla 

dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast do klasy C – dla ozonu, 

 pod kątem ochrony zdrowia należy sklasyfikować w klasie C strefę aglomeracji 

poznańskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM 10  

i przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu, 

Pozostałe zanieczyszczenia sklasyfikowano w klasie A. 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10 dotyczą wyłącznie stężeń 

24‐godzinnych. Nie są przekraczane stężenia średnie dla roku. Stężenia pyłu wykazują 

wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego). 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia 

obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony 

powietrza. Dla stref, w których stwierdzono przekroczenia pyłu PM 10 programy naprawcze 

zostały już opracowane. W przypadku ozonu i benzo(a)pirenu program naprawczy mający na 

celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji w powietrzu przygotowuje się dla tych stref, 

dla których jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

W 2011 r. na terenie Lubonia WIOŚ przeprowadził badania stężeń benzenu metodą 

pasywną – metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej ekspozycji specjalnie 

przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości ok. 2m. 

 Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia 

wykorzystano pomiary wykonywane metodą automatyczną, manualną i pasywną. Wartości 

otrzymane w roku 2011 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych 

i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na przedstawioną poniżej klasyfikację: 

 do klasy A, Luboń będący składową strefy wielkopolskiej, zaklasyfikowano dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz metali oznaczonych w 

pyle PM10, 

                                                 
4
 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2005”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2006 r.; 
5
 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 

Poznań 2011 r. 
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 do klasy B zakwalifikowano strefę ze względu na wynik oceny pyłu PM2,5, którego 

stężenie średnie dla roku nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego powiększonego o 

margines tolerancji, 

 do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na wynik oceny ozonu, pyłu PM10 i 

benzo(a)pirenu. W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że odnotowywane są 

tylko przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin. Na żadnym stanowisku 

nie odnotowano przekroczeń stężenia średniego dla roku. 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej 

dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa strefy Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 pył PM2,5 pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

strefa wielkopolska A A A A B C C A A A A C 

Źródło: na podstawie pisma WIOŚ nr WM.7016.4.16.2012.2899W z dnia 08.08.2012 r. 

 

 Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin obejmuje tlenki azotu, dwutlenek 

siarki i ozon. Pomiary wymienionych substancji wykonywano metodą automatyczna i 

pasywną. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań strefę zaliczono do klasy A dla 

tlenków azotu i dwutlenku siarki oraz klasy C, dla ozonu. 

 Przypisanie klasy C dla ozonu wynikało z otrzymanego stężenia uśrednionego z 

pomiarów z lat 2007 – 2011, wykonanych w okresie wegetacyjnym (V-VII) na stacji 

pozamiejskiej w Krzyżówce – powiat gnieźnieński, które wynosiło 19467,5 μg/m
3
h, przy 

poziomie docelowym, wymaganym prawem, 18000 μg/m
3
h. 

 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej 

dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Nazwa powiatu 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 O3 

strefa wielkopolska A A C 

Źródło: na podstawie pisma WIOŚ nr WM.7016.4.16.2012.2899W z dnia 08.08.2012 r. 
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Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że jakość powietrza atmosferycznego na jej 

obszarze jest zadowalająca, otrzymywane stężenia nie przekraczają podanych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu
6
. Przyszłe przedsięwzięcia podejmowane na obszarze strefy nie mogą 

wpływać na pogorszenie stopnia jakości powietrza atmosferycznego. Na obszarze strefy 

powinny być prowadzone działania na rzecz utrzymania jakości powietrza lub jej poprawy. 

Ze względu na to, iż dla pyłu PM2,5 obowiązuje margines tolerancji strefę 

zaklasyfikowano do klasy B. Oznacza to obowiązek określenia przyczyn przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego. 

Ze względu na poziom ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu analizowanych pod kątem 

ochrony zdrowia oraz poziomu ozonu pod kątem ochrony roślin obszar strefy 

zaklasyfikowano do klasy C. Zaliczenie strefy do klasy C skutkuje koniecznością 

przeprowadzenia działań naprawczych ze względu na pył PM10 oraz jeżeli jest to możliwe 

technicznie i uzasadnione ekonomicznie dla ozonu i benzo(a)pirenu. 

Do niedawna największym emitorem zanieczyszczeń w gminie były Zakłady 

Chemiczne „Luboń”. Obecnie emisja z zakładów została w znacznym stopniu ograniczona,  

a emisja powodowana przez ten zakład obecnie nie powoduje przekroczeń norm, dzięki 

działaniom inwestycyjnym usprawniającym procesy produkcyjne. Dzięki podjętym 

działaniom w latach 1995- 2005 (Raport ekologiczny, Z.Ch. Luboń 2006) prawie całkowicie 

obniżono emisję dwutlenku siarki i pyłu, ograniczono emisje związków fluoru w przeliczeniu 

na wielkość produkcji (w g/tonę) z 7,5 do 2,5, dziesięciokrotnie obniżono emisję tlenków 

azotu w przeliczeniu na wielkość produkcji (w g/tonę) z ponad 250 do około 25.  

Spośród istniejących źródeł emisji największym źródłem emisji SO
2 

i PM10  

do atmosfery jest tzw. „niska emisja” zanieczyszczeń do powietrza pochodząca  

z rozproszonych niskich emitorów, najczęściej instalacji grzewczych, związana ze 

stosowaniem paliw o gorszej jakości w paleniskach domowych. Elementem 

charakterystycznym niskiej emisji jest jej wyraźna zmienność pomiędzy sezonem grzewczym 

(rośnie) a sezonem letnim (maleje) oraz wzrost stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz 

pyłu.  

Innym ważnym źródłem emisji na terenie gminy są samochody poruszające się po 

drodze wojewódzkiej nr 430, po autostradzie A2 oraz wewnątrz miasta.  

                                                 
6
 Dz. U. Nr 47, poz. 281 
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Bardzo istotnym z punktu widzenia emisji groźnych dla zdrowia włókien i pyłów jest sposób 

postępowania z azbestem. Na terenie gminy Luboń znajduje się 2.631,10m
2 

pokryć 

azbestowych. Od 2002 r. w kraju obowiązuje 30-letni „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który obliguje gminy do 

przygotowania Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych. Sposób 

postępowania z odpadami azbestowymi na obszarze miasta Luboń określa Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Luboń. 

3.5. Klimat akustyczny 

Ze względu na lokalizację gminy Luboń największe uciążliwości stwarza hałas 

lotniczy (związany z działalnością lotniska wojskowego w Krzesinach), samochodowy (m.in. 

autostrada A2, droga wojewódzka nr 430), w dalszej kolejności kolejowy (linia kolejowa nr 

271) i w mniejszym stopniu przemysłowy oraz komunalny.  

Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu jest 

przyporządkowanie danego terenu do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób 

zagospodarowania. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 

120, poz. 826).  

Miasto znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu lotniczego związanego  

z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Wojewoda Wielkopolski 

rozporządzeniem nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmienił zasięg obszaru ograniczonego 

użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu, rozporządzenie to 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z dnia 

22 stycznia 2008 r. W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt: 

OSK548/09 z dnia 6 października 2010 r. w przedmiocie obszaru ograniczonego użytkowania 

wokół Lotniska Wojskowego Poznań – Krzesiny rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 40/07, zmieniające rozporządzenie w sprawie obszaru 

ograniczonego użytkowania dla Lotniska Wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu, 

utraciło moc w dniu 15 listopada 2008 r.
7
  

                                                 
7
 Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Departament Środowiska nr DSR.VI.7018.67.2011 z dnia 26 października 2011 r., przekazaną Burmistrzowi 

Miasta Luboń przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem nr KS.S.7120-2/2011 z dnia 

28.10.2011 r., „pismem znak: WOO-II.4711.01.2011.ZG, z dnia 4 kwietnia 2011 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tutejszy Organ o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji zakładającej na Wojskowy Zarząd Infrastruktury obowiązek sporządzenia  
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Zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Oobszar ograniczonego użytkowania 

podzielono na trzy strefy:  

 strefę I, której obszar wyznaczają wyznaczały: obwiednia złożona z linii, na której 

dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, lądowań  

i przelotów statków powietrznych jest równy 60dB i linii, na której dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji naziemnych i pozostałych 

źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem lotniska jest równy 55dB, 

stanowiącą zewnętrzną granice strefy I;  

 strefę II, której obszar wyznaczają wyznaczały: linia będąca zewnętrzną granica 

strefy I, stanowiąca wewnętrzną granice strefy II oraz obwiednia złożona z linii, na 

której dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, lądowań 

i przelotów statków powietrznych jest równy 55dB i linii, na której dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji naziemnych i pozostałych 

źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem lotniska jest równy 50dB, 

stanowiącą zewnętrzną granice strefy II;  

 strefa III, której obszar wyznaczają wyznaczały: linia będąca zewnętrzną granicą 

strefy II, stanowiąca wewnętrzną granice strefy III oraz granica obszaru 

ograniczonego użytkowania.  

Strefa I dla której obowiązują obowiązywały największe ograniczenia obejmuje obszar 

lasów oraz zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rejonie Dolnego Lasku. Strefa II 

obejmuje obejmowała zabudowę w rejonie Górnego Lasku w bezpośrednim sąsiedztwie 

torów kolejowych oraz częściowo zabudowę na południe od węzła autostrady „Dębina”. 

Strefa III obejmuje obejmowała tereny w rejonie ulic: Unijnej i Powstańców Wielkopolskich 

w północnej części miasta oraz na południu w rejonie ulic: Ogrodowej, Sobieskiego i Polnej. 

W związku z bliskim sąsiedztwem lotniska wojskowego Krzesiny zachodzi 

konieczność zapewnienia właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach 

wymagających ochrony akustycznej poprze stosowanie przegród budowlanych (zwłaszcza 

okien) o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. 

W Instytucie Akustyki UAM w roku 2002 metodą pomiarowo-obliczeniową 

wykonano mapę akustyczną hałasów drogowych Lubonia. Pomiary równoważnego poziomu 

                                                                                                                                                         
i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla Lotniska Wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu. Dopiero na 

podstawie wyników tego opracowania (przeglądu ekologicznego) Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie 

mógł podjąć działania zmierzające do uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska 

Wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu.” 
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dźwięku zrealizowano w 16 punktach położonych przy najbardziej ruchliwych ulicach, na 

ogół w rejonie skrzyżowań, na wysokości 4 m, sporadycznie również na wysokości 1,5 m. 

Punkty pomiarowe sytuowano na linii najbliższej zabudowy, w sposób pozwalający 

zminimalizować wpływ odbić fali akustycznej od budynków (pomiędzy budynkami, a nie 

przed elewacjami). W czasie pomiarów hałasu monitorowano warunki atmosferyczne, 

rejestrowano natężenie ruchu pojazdów oraz szacowano średnie prędkości ruchu. Badaniami 

objęto 20 ulic o łącznej długości około 22 km. Otrzymane wyniki posłużyły do określenia 

skalibrowanych poziomów emisji hałasu (poziomów mocy akustycznej) poszczególnych ulic, 

a następnie wyznaczenia poziomów imisji hałasu, w oparciu o cyfrową mapę miasta, dla 

siatki punktów imisji z krokiem dx = dy = 5 m, według modelu generacji i propagacji hałasu 

przedstawionego w monografii R. Makarewicza, Hałas w Środowisku 1996. W obliczeniach 

wykonanych przy pomocy autorskiego programu komputerowego uwzględniono 

oddziaływanie z powierzchnią ziemi, pochłanianie przez powietrze i dyfrakcją (ekranowanie), 

a w rejonach skrzyżowań wpływ ruchu niejednostajnego pojazdów na emisję hałasu.  

Po kalibracji modelu obliczeniowego wynikami pomiarów, wykonano mapy emisyjne hałasu 

drogowego. Obliczenia przeprowadzono dla obserwatora zlokalizowanego w odległości 1 m 

od krawędzi jezdni i natężeń ruchu oszacowanych na podstawie wyników pomiarów. Dobowy 

rozkład potoku ruchu określono na podstawie danych zgromadzonych podczas prowadzonych 

badań.  

Dopuszczalna wartość poziomu równoważnego hałasów drogowych i kolejowych  

w porze dziennej wynosi dla Lubonia, w zależności od zagospodarowania terenu, 55-60 dB, 

w porze nocnej 50 dB. Jak wynika z przedstawionych danych wartości te są w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulic przekroczone przy większości odcinków analizowanych dróg w porze 

dziennej i przy wszystkich odcinkach dróg w porze nocnej. W porze dziennej poziomy hałasu 

kształtują się najczęściej w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (34,34% długości przebadanych ulic) 

i 70,0 dB–75,0 dB (32% długości przebadanych ulic). Najniekorzystniejsze warunki 

akustyczne stwierdzono przy ul. Armii Poznań, gdzie natężenie ruchu pojazdów osiąga 

najwyższe wartości, ponadto na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich 

do południowych granic miasta samochody poruszają się z bardzo dużą prędkością 

(rejestrowano prędkości do 120 km/godz., przy prędkości dopuszczalnej 60 km/godz.). 

Poniższa tabela przedstawia znacznie przekroczone wyniki pomiaru poziomu hałasu  

w otoczeniu drogi wojewódzkiej 430 – ul. Armii Poznań. W porze dziennej poziom hałasu 

jest przekroczony o 8,8 dB, a w porze nocnej o 13,7 dB. 
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Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w otoczeniu drogi 

wojewódzkiej w Luboniu w 2010 r. 

Lokalizacja  

punktu pomiarowego 

Odległość 

punktu 

pomiarowego 

od drogi /m/ 

Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq /dB/ 

Natężenie ruchu pojazdów (pojazdy/h) 

dzień noc 

ogółem 

% 

pojazdów 

ciężkich 

ogółem 

% 

pojazdów 

ciężkich dzień noc 

Luboń, ul. Armii Poznań 
48 (droga wojewódzka 
430) 

10 68,8 63,7 818 6,9 250 6,4 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ 2011 r.
8
 

 

W porze nocnej poziomy ekwiwalentne hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie ulic kształtują się 

najczęściej w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (29,2% długości objętych analizą tras) i 60,0-65 dB 

(26,6% długości objętych analizą ulic). Graficzną prezentacją uciążliwości akustycznej sieci 

głównych dróg Lubonia stanowią poniższe mapy. 

 

 
Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce (WIOŚ 2002) 

 

                                                 
8
 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2010”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2011r. 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENU GMINY LUBOŃ 

 
 

49 

 

 

 
Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce (WIOŚ 2002) 

 

Pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w ramach monitoringu 

szczególnych uciążliwości przeprowadzone w roku 2005 przez WIOŚ w 4 punktach  

w Luboniu wykazały jego przekroczenia:  

 przy ul. Armii Poznań 27, liceum, przy natężeniu ruchu 891 pojazdów/h (w tym 120 

pojazdów ciężkich) równoważny poziom hałasu wynosił tam 70,3 dB, czyli o 15,3 dB 

przekraczał wartości dopuszczalne.  

 przy ul. Poniatowskiego 16, szkoła podstawowa, przy natężeniu ruchu 378 

pojazdów/h (w tym 60 pojazdów ciężkich) równoważny poziom hałasu wynosił tam 

65,3 dB, czyli o 10,3 dB przekraczał wartości dopuszczalne.  

 przy ul. Sobieskiego 65, przedszkole, przy natężeniu ruchu 984 pojazdów/h (w tym 

102 pojazdów ciężkich) równoważny poziom hałasu wynosił tam 71,9 dB, czyli  

o 16,9 dB przekraczał wartości dopuszczalne.  

 przy ul. Żabikowskiej 40, szkoła podstawowa, przy natężeniu ruchu 1206 pojazdów/h 

(w tym 94 pojazdów ciężkich) równoważny poziom hałasu wynosił tam 71,6 dB, 

czyli o 16,6 dB przekraczał wartości dopuszczalne.  

Pomiar hałasu komunikacyjnego przeprowadzony w ramach monitoringu szczególnych 

uciążliwości przeprowadzony w roku 2010 przez WIOŚ w 1 punkcie w Luboniu wykazał jego 

przekroczenia: 
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 przy ul. Sobieskiego 65, przedszkole, przy natężeniu ruchu (w dzień) 785 pojazdów/h 

(w tym 27 pojazdów ciężkich) równoważny poziom hałasu wynosił tam 68,5 dB, 

czyli o 13,5 dB przekraczał wartość dopuszczalną. 

 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w Luboniu w 2010 r. 

Lokalizacja  

punktu pomiarowego 

Odległość 

zabudowy* 

/m/ 

Równoważny poziom 
hałasu LAeq /dB/ 

Natężenie ruchu pojazdów (pojazdy/h) 

dzień noc 

ogółem 
pojazdy 

ciężkie 
ogółem 

pojazdy 

ciężkie dzień noc 

Luboń, ul. Sobieskiego 65 – 
przedszkole (na linii 
zabudowy) 

5 68,5 63,6 785 27 160 7 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ 2011 r.
9
 

* Odległość mierzona od krawędzi jezdni 

 

Monitoring akustyczny otoczenia autostrady prowadzony jest w granicach 

administracyjnych Lubonia w 4 punktach podczas badań wykonanych w roku 2004 w porze 

dziennej przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku stwierdzono  

w rejonie ul. Kościuszki i Al. Niepodległości. Wartości wykazane w poniższej tabeli 

wykazują znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów w stosunku do wartości rejestrowanych 

rok wcześniej tj. 2004 roku oraz sygnalizują pogorszenie warunków akustycznych  

w otoczeniu autostrady. 

 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w Luboniu w 2004 r. 

Lokalizacja  

punktu pomiarowego 

Odległość 

od osi 

autostrady 

/m/ 

Równoważny 
poziom hałasu LAeq 

/dB/ 

Natężenie ruchu pojazdów (pojazdy/h) 

dzień noc 

ogółem 
pojazdy 

ciężkie 
ogółem 

pojazdy 

ciężkie dzień noc 

Luboń, ul. Kościuszki 87 (węzeł 
Komorniki - węzeł Dębina) 

72 61,6 58,0 912 257 398 145 

Luboń, ul. Sikorskiego 46 (odcinek 
węzeł Komorniki - węzeł Dębina) 

230 56,8 50,5 881 260 296 144 

Luboń, ul. Niepodległości 44, (odcinek 
węzeł Komorniki - węzeł Dębina) 

66 65,0 61,6 929 255 249 124 

Luboń, ul. Chopina 23 (odcinek 
Komorniki - węzeł Dębina) 

100 54,2 51,1 916 255 248 142 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ 2006 r.
10 

 

 

 

                                                 
9
 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2010”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2011 r. 
10

 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2005”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2006 r. 
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Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w Luboniu w 2010 r. 

Lokalizacja  

punktu pomiarowego 

Odległość 

od osi 

autostrady 

/m/ 

Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq /dB/ 

Natężenie ruchu pojazdów (pojazdy/h) 

dzień noc 

ogółem* 
pojazdy 

ciężkie* 
ogółem* 

pojazdy 

ciężkie* dzień noc 

Luboń, ul. Kościuszki 87 (węzeł 
Komorniki - węzeł Dębina) 

72 62,2 56,8 
2179/ 

749  
615/31 706/119 338/5 

Luboń, ul. Sikorskiego 46 (odcinek 
węzeł Komorniki - węzeł Dębina) 

230 56,3 49,4 
2067/ 

689 
631/18 727/64 374/2 

Luboń, ul. Niepodległości 44, (odcinek 
węzeł Komorniki - węzeł Dębina) 

66 66,9 61,2 
2403/ 

724 
644/23 773/79 384/2 

Luboń, ul. Chopina 23 (odcinek 
Komorniki - węzeł Dębina) 

100 58,9 56.2 
2135/ 

775 
608/27 697/78 331/2 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ 2011 r.
11

 

*poziom hałasu w otoczeniu tego odcinka autostrady kształtują autostrada i ulice lokalne, w związku 

 z tym podane wartości natężenia ruchu pojazdów zapisano w układzie: autostrada/ulica lokalna. 

Warunki akustyczne w otoczeniu odcinka węzeł Komorniki − węzeł Krzesiny kształtowane są w znacznej 

mierze również przez ulice lokalne. W przypadku lokalizacji punktu pomiarowego przy ul. Kościuszki 

jest to ul. Kościuszki, w przypadku lokalizacji punktu przy ul. Sikorskiego – jest to ul. Unijna, zaś  

w przypadku lokalizacji punktów przy ul. Niepodległości i ul. Chopina  – jest to ul. Dębiecka 

 

 

W roku 2011 w Luboniu zrealizowano badania monitoringowe hałasów drogowych. 

Stanowiska pomiarowe sytuowano na linii zabudowy podlegającej ochronie akustycznej lub 

przed elewacją budynków podlegających ochronie akustyczne (w odległości ok. 2m lub w 

odległości odpowiadającej położeniu linii zabudowy) oraz na granicy terenów podlegających 

ochronie. Mikrofon był umieszczony na wysokości 4m nad poziomem gruntu. Badania 

prowadzono w porze dziennej i nocnej. 

Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, określonych 

wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska, tj. wartości 60 dB w porze dziennej i 50 dB 

w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy zagrodowej oraz odpowiednio 55 dB w 

dzień i 50 dB w nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, stwierdzono w większości 

badanych przypadków, w szczególności przy ul. Żabikowskiej 40, w rejonie szkoły. 

Pomiary poziomu hałasu wykonane w roku 2011 w rejonie szkoły przy ul. 

Żabikowskiej 40, tj. w jednym z miejsc o szczególnej degradacji klimatu akustycznego, 

wykazały co prawda zmniejszenie poziomu hałasu z 71,6 dB do 67,1 dB, jednak pomimo 

poprawy, klimat akustyczny w tym punkcie nadal nie odpowiada wymaganiom aktualnych 

przepisów. Obserwowana poprawa warunków akustycznych wynika z ograniczenia liczby 

                                                 
11

 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2010”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2011 r. 
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pojazdów, w tym ponad o 54% liczby pojazdów ciężkich. 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w Luboniu w 2011 r. 

Lokalizacja  

punktu pomiarowego 

Odległość 

zabudowy* 

/m/ 

Równoważny poziom 

hałasu LAcq (dB) 

Natężenie ruchu pojazdów (pojazdy/h) 

dzień noc 

ogółem 
pojazdy 

ciężkie 
ogółem 

pojazdy 

ciężkie dzień noc 

Luboń, ul. Żabikowska 40, w 

rejonie szkoły, w odległości 9 

m od jezdni, przed elewacją 

budynku 

11 67,1 64,3 1035 38 352 13 

Luboń, ul. 11 Listopada, na 

linii zabudowy 
8,5 64,1 59,0 318 8 80 2 

Luboń, ul. Poniatowskiego, 

przy przedszkolu, w 

odległości 9 m od jezdni 

9 64,5 60,7 260 16 26 1 

Luboń, ul. Wojska Polskiego, 

na linii zabudowy 

jednorodzinnej 

12 62,6 54,5 192 12 28 1 

Źródło: Badanie monitoringowe hałasów drogowych, na podstawie pisma WIOŚ nr WM.7016.4.16.2012.2899W 

z dnia 08.08.2012 r. 

* odległość mierzona od krawężnika jezdni, w przypadku podania dwóch liczba dane zamieszczono w 

układzie: odległość po stronie punktu pomiarowego/odległość po stronie przeciwnej 

 

 

 

Zgodnie z raportem dotyczącym hałasu lotniczego w Luboniu wykonanym w 2007 

roku wynika, że znaczna część powierzchni miasta Lubonia narażona jest na hałas 

przekraczający dopuszczalne normy. Obliczone równoważne poziomy hałasu L
AeqD 

zestawiono w tabeli poniżej. 

Obliczone równoważne poziomy Hałasu LAeqD [dB] 

1 Ośrodek Kultury – ul. J.III Sobieskiego 60.6 

2 Stacja Benzynowa Orlen- ul. Fabryczna 57.8 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Źródlana 58.9 

4. Gimnazjum nr 2 – ul. Kołłątaja 56.6 

Źródło: Makarewicz R. Hałas lotniczy w Luboniu”, 2007 r.
 
 

 

Z powyższego wynika, iż wyznaczone strefy nie obejmują kompleksowo terenów, na 

których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Pomiary przeprowadzone w 2007 r. otoczenia autostrady w 4 punktach wykazały w porze 

nocnej największe przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku  

w rejonie ul. Sikorskiego (9.1dB) i ul. Granicznej (8.4dB). Szczegółowe zestawienie 

przedstawiono w tabeli poniżej oraz na mapach imisji dźwięku. 
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Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze nocnej w Luboniu w 2007 r. 

Punkt pomiarowy 
Odległość od skraju 

autostrady /m/ 

Równoważny poziom 

dźwięku A, LAeqT [dB] 

Przekroczenie wartości 

dopuszczalnej 

Punkt 1, ul. Graniczna 57 58.4 8.4 

Punkt 2, 

ul. Niezłomnych 

192 
50.8 0.8 

Punkt 3, ul. Kościuszki 116 54.9 4.9 

Punkt 4, 

ul. Sikorskiego 
182 59.1 9.1 

Źródło: Makarewicz R.„Monitoring samochodowy w porze nocnej, w 4 punktach pomiarowych, wzdłuż 

autostrady A2, na jej odcinku w mieście Luboń”, 2007 r.  
 

 

 

 

 

 

Mapy imisji dźwięku na terenie miasta Luboń w sąsiedztwie odcinka autostrady A2 

Komorniki – Krzesiny - stan istniejący 
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Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 

11.16km, załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. Nr 

XIV/211/11, Poznań, wrzesień 2011 r., http://www.bip.umww.pl 

 

 

 Na podstawie art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska, sporządzone zostały mapy 

akustyczne otoczenia wybranych odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i linii 

kolejowych
12

, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w 

sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie 

map akustycznych, oraz sposobu określenia granic terenów objętych tymi mapami
13

. Mapy 

akustyczne między węzłami Komorniki i węzłem Debina od km 159,4 do km 163,8 oraz 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 430 od km 3+400 do 16+100, obejmującego w całości 

odcinek drogi nr 430 w granicach administracyjnych miasta Lubonia. Uzyskany materiał 

dokumentuje przekroczenia dopuszczalnych wartości długookresowych wskaźników hałasu 

drogowego na terenie miasta, sięgające 15 dB dla poziomu dzienno – wieczorno – nocnego 

LDWN i długookresowego poziomu nocnego LN. Stwierdzenie niedotrzymania określonych 

przepisami warunków akustycznych w środowisku wymaga opracowania programów ochrony 

przed hałasem dla obszarów objętych przekroczeniami. 

                                                 
12

 na podstawie pisma WIOŚ nr WM.7016.4.16.2012.2899W z dnia 08.08.2012 r. 
13

 Dz. U. z 2008 r. Nr 1, poz. 8 
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Mapa akustyczna sporządzona została również dla odcinka linii kolejowej nr 271 na 

terenie miasta Lubonia
14

. Linia ta stanowi kolejne źródło niekorzystnych oddziaływań 

akustycznych z uwagi na fakt, iż na znacznym dystansie przebiega w sąsiedztwie terenów 

zabudowy mieszkaniowej. Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu 

hałasu sięgają 5 dB, co wymaga podjęcia działań naprawczych. 

Z powyższych pomiarów wynikają przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska dla terenów, na których poziom hałasu 

przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, 

których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. Proponuje się, 

zatem, iż gmina powinna zgłosić ponadnormatywny poziom hałasu, jako wniosek do 

uwzględnienia w powiatowym programie ochrony środowiska przed hałasem.  

W pozostały częściach gminy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska prowadzenie działalności nie powinno powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska, w dalszej części w ust. 2 tego artykułu jest wyraźny nakaz dotyczący 

ewentualnego oddziaływania na środowisko i tereny sąsiednie, tj. eksploatacja instalacji 

powodująca m.in. emisje hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

3.6. Ochrona przyrody i zabytków 

Gmina Luboń od strony południowo wschodniej graniczy z najwyższą formą ochrony 

przyrody w Polsce - z parkiem narodowym.  

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego 

pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku rozporządzenie Rady Ministrów 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 130, poz. 613) w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego zmienia 

jego powierzchnię na 7619,82 ha oraz tworzy wokół parku strefę ochronną tzw. otulinę, której 

powierzchnia wynosi 15003 ha. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w skład otuliny wchodzi 

obszar określony linią graniczną, która biegnie również w obszarze gminy Luboń „…w 

kierunku północnym droga krajową nr 430 do granicy miasta Lubonia, przecina tory 

kolejowe Leszno-Poznań i biegnie w kierunku wschodnim granicą między miastem Luboń a 

obrębem Wiry do przecięcia z linią energetyczną, następnie biegnie w kierunku północnym  

i wschodnim wzdłuż linii energetycznej do przecięcia z linią energetyczną biegnącą przez wieś 

                                                 
14

 na podstawie pisma WIOŚ nr WM.7016.4.16.2012.2899W z dnia 08.08.2012 r. 
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Czapury, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii energetycznej 

do drogi Poznań Rogalinek…”.  

W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. 

Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne 

zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Najbliższym gminie Luboń 

obszarem ścisłej ochrony jest rezerwat „Zalewy Nadwarciańskie” graniczący z terenem 

gminy od strony południowo - wschodniej. Celem ochrony tego obszaru są naturalne 

zbiorowiska roślinne terenów podtapianych podczas wylewów Warty.  

W obrębie gminy brak jest obszarów Natura 2000. Najbliższym takim terenem jest 

Ostoja Wielkopolska (PLH 300010), której granice w znacznej części pokrywają się  

z granicami WPN. Ostoja Wielkopolska jest obszarem o dużej różnorodności biologicznej; 

występuje tu 17 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Siedliskowej) 

i 18 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy, w tym szczególnie licznych bezkręgowców (8), 

m. in. jelonek rogacz Lucanus cervus, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, pływak 

szerokobrzegi Dytiscus latissimus. Bogata jest flora roślin naczyniowych, obejmująca 1100 

gatunków, a także roślin niższych i grzybów (200 gatunków mchów, 150 gatunków porostów, 

364 gatunki grzybów wyższych). Na terenie ostoi znajdują się stanowiska rzadkich  

i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono tu ponad 50 gat. roślin prawnie 

chronionych oraz około 180 gatunków figurujących na regionalnej czerwonej liście roślin 

zagrożonych. Na podkreślenie zasługują bogate populacje Cladium mariscus i Trollius 

europaeus, roślin zagrożonych w Wielkopolsce (SFD Ostoja Wielkopolska). W odległości 

około 1,8 m w kierunku południowym od południowo wschodniej granicy gminy Luboń 

znajduje granica dwóch obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 Rogalińska 

Dolina Warty PLH 300012 i Ostoja Rogalińska PLB 300017.  

Dolina rzeki Warty, główna oś układu przyrodniczego Wielkopolski stanowi korytarz 

ekologiczny o randze krajowej. Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci 

ekologicznej ECONET tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy 

ekologicznych i bogactw ekosystemów. Gmina Luboń znajduje się w bezpośredniej bliskości 

obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym (Wielkopolski Park Narodowy -

oznaczony symbolem 10M) oraz obszaru o znaczeniu krajowym korytarza ekologicznego: 

rzek - kanału mosińskiego (24K) oraz korytarza poznańskiego Warty (25K).  

Migracje zwierząt w granicach administracyjnych Lubonia odbywają się przede 

wszystkim wzdłuż cieków wodnych. Zaznacza się, że migracja małych zwierząt w granicach 
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administracyjnych Lubonia ograniczona jest ciągami komunikacyjnymi (droga wojewódzka 

430 i tory kolejowe). Przy przebudowie linii kolejowej postuluje się zapewnić przejście  

w rejonie ul. Kwiatowej z włączeniem do terenów zieleni otwartej (Błoni Miejskich), drugie 

przejście należałoby stworzyć w rejonie ul. Dworcowej – w ciągu Strumienia Junikowskiego. 

Istotną rolę łączników ekologicznych na terenie miasta docelowo powinny pełnić istniejące 

cieki, w oparciu o ich przebieg należy stworzyć spójny system terenów zielonych. Należy 

również podkreślić fakt, że podczas budowy autostrady nie zabezpieczono w wystarczającym 

stopniu korytarza Strumienia Junikowskiego.  

Spośród indywidualnych form ochrony przyrody w gminie Luboń należy wymienić 

pomniki przyrody, których na terenie gminy jest 11 10. Są to pojedyncze drzewa oraz aleja 

drzew, wszystkie pomniki przyrody wyszczególnione zostały w poniższej tabeli. 

 

n
u

m
er

 

d
zi

a
łk

i 

lokalizacja 

opis formy ochrony przyrody oznaczenie dziennika 

urzędowego w którym 

został ogłoszony akt  

o utworzeniu 

Nr wg 

rejestru 
Przedmiot 

ochrony 
Gatunek Opis 

3/13 

skarpa w pobliżu 

Strumienia  

Junikowskiego na pn. od 

ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 

biała 

obw. 280 cm 

wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 

02. 1997 r 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, 

poz. 15, 1997 r. 

974/97 

3/13 

rośnie przy zaroślach 

doliny Strumienia  

Junikowskiego na pn. od 

ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 

biała 

obw. 450 cm 

wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 

02. 1997 r 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, 

poz. 15, 1997 r. 

973/93 

3/13 

skarpa w dolinie 

Strumienia  

Junikowskiego w 

pobliżu ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 

biała 

obw. 300 cm 

wys. 18 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 

02. 1997 r 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, 

poz. 15, 1997 r. 

972/97 

3/13 

skarpa w dolinie 

Strumienia  

Junikowskiego na pn. od 

ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 

biała 

obw. 310 cm 

wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 

02. 1997 r 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, 

poz. 15, 1997 r. 

971/97 

3/6 rośnie przy ul. Puszkina drzewo 
Wierzba 

biała 

obw. 600 cm 

wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. Nr 7/94, 

12. 12. 1994 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, 

poz. 1, 1995 r. 

936/94 

3/6 rośnie przy ul. Puszkina drzewo 
Wierzba 

biała 

obw. 450 cm 

wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. Nr 7/94, 

12. 12. 1994 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, 

poz. 1, 1995 r. 

935/94 

15 
dziedziniec Szkoły  

Podstawowej nr 2 
drzewo 

Platan  

klonolistny 

obw. 310 cm 

wys. 15 m 

Rozp. Woj. Poz. Nr 7/94, 

12. 12. 1994 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, 

poz. 1, 1995 r. 

934/94 

15 
dziedziniec Szkoły  

Podstawowej nr 2 
drzewo 

Lipa 

szerokolistna 

obw. 260 cm 

wys. 14 m 

Rozp. Woj. Poz. Nr 7/94, 

12. 12. 1994 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, 

poz. 1, 1995 r. 

933/94 
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15 
dziedziniec Szkoły  

Podstawowej nr 2 
drzewo 

Wierzba 

biała 

obw. 500 cm 

wys. 19 m 

Rozp. Woj. Poz. Nr 7/94, 

12. 12. 1994 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, 

poz. 1, 1995 r. 

932/94 

 

rośnie przy Placu 

Wolności i ul. 11 

listopada, 

Poniatowskiego, 

Lipowej, Kołłątaja, 

Szkolnej, Klonowej, PL. 

E. Bojanowskiego 

aleja 

Lipa  

szerokolistna  

(462 szt.) 

442 szt.
15

 

 

obw. od 120 

do 300 cm 

wys. ok. 15 

m 

Rozp. Woj. Poz. Nr 7/94, 

12. 12. 1994 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, 

poz. 1, 1995 r. 

931/94 

3/1 skarpa strumienia  drzewo 
Wierzba 

biała 
obw. 280 cm 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 

02. 1997 r 

Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, 

poz. 15, 1997 r. 

974 

Źródło: Dane Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, 2007  r.  

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, www.crfop.gdos.gov.pl 

(Uwaga: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jest obecnie w trakcie uzupełniania  

i aktualizowania przez organy ochrony przyrody. Do czasu zakończenia tego procesu przez wszystkie 

gminy, wojewodów i Ministerstwo Środowiska zarówno liczba obszarów i obiektów chronionych jak  

i ich opisy mogą odbiegać od stanu rzeczywistego) 

 

 

Pomnik przyrody - aleja lipowa przy ul. Poniatowskiego – wrzesień 2007 

 

Na obszarze gminy znajduje się 11 13 obiektów i obszarów zabytkowych wpisanych 

do rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich listę 

przedstawia poniższa tabela. 

                                                 
15

 uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXVIII/234/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. zostało zniesionych  9 szt. 

drzew gat. lipa oraz uchwałą Rady Miasta Luboń nr VIII/41/2011 z dnia 17 marca 2011 r. zostało zniesionych 11 

szt. drzew gat. lipa 

http://www.crfop.gdos.gov.pl/
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Gmina Ulica Nr Obiekt Nr rejestru Data rejestru 

Luboń  Armii Poznań  27  szkoła podstawowa  2248/A  1992  

Luboń  Armii Poznań  - pomnik "Siewcy" dłuta Marcina Rożka  48/Wlkp/B  03.02.2004  

Luboń Romana Maya  1  zespół budynków przemysłowych 

Poznańskich Zakładów Chemicznych  

1938/A  1984  

Luboń Armii Poznań  - zespół budynków przemysłowych  1917/A  1983  

Luboń Romana Maya  1 dom  1919/A  1983 

Luboń Romana Maya  2 dom  1920/A  1983 

Luboń Romana Maya  3 dom  1925/A  1983 

Luboń Romana Maya  4 dom  1926/A  1983 

Luboń Armii Poznań  51a  dom  1918/A  1983  

Luboń plac Wolności  

Bojanowskiego 

8  kościół poewangelicki, ob. rzym-kat. 

p.w. św. Barbary  

2629/A  1997  

Luboń Niezłomnych  2  obóz karno - śledczy -miejsce pamięci 

narodowej  

35/Wlkp/A  18.07.2000  

Luboń - - strefa historycznego układu 

urbanistycznego miasta Luboń 

794/Wlkp/A 24 maja 2010 

Luboń Armii Poznań - Pomnik „Siewcy”, rzeźb. Marcin Rożek 48/Wlkp/A 3 luty 2004 

Źródło: Dane Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu 

 

Obiekty chronione (wg gminnej ewidencji zabytków
16

): 

Lp. Obiekt Adres Materiał Datowanie 

1. 
Dom Zgromadzenia SS. Służebniczek 

Niepokalanego Poczęcia NMP 
pl. E. Bojanowskiego mur. 1922 r. 

2. apteka pl. E. Bojanowskiego 3 mur. l. 20-te XX w. 

3. restauracja pl. E. Bojanowskiego 1 
mur. 

szachulcowy 
4 ćw. XIX w. 

4. szkoła, ob. podstawowa nr 2 ul. Żabikowska 40 mur. pocz. XX w. 

5. poczta ul. Poniatowskiego mur. l. 20-te XX w. 

6. kościół parafialny p.w. Św. Jana Bosko ul. ks. Streicha 24 mur. 1934 – 1938 r. 

7. cmentarz ul. Cmentarna - kon. XIX w. 

8. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 3 mur. pocz. XX w. 

9. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 19 mur. 1932 r. 

10. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 21 mur. 
l. 20-te i 30-te XX 

w. 

11. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 23 mur. 1927 r. 

12. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 31 mur. I ćw. XX w. 

13. budynek mieszkalny  ul. Armii Poznań 32 mur. 2 poł. XIX w. 

14. budynek mieszkalny  ul. Armii Poznań 35 mur. I ćw. XX w. 

15. budynek mieszkalny  ul. Armii Poznań 36 mur. 
okres 

międzywojenny 

16. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 37 mur. ok. 1900 r. 

                                                 
16

 „Gminna ewidencja zabytków miasta Luboń” została zaktualizowana w lipcu 2012 r. przez p. Marię 

Piotrowską. GEZ zawiera również wykaz obiektów małej architektury. 
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17. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 37 mur. ok. 1900 r. 

18. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 44 mur. pocz. XX w. 

19. 
budynek mieszkalny – zespół domów 

mieszkalnych 
ul. Armii Poznań 45 mur. 1904 r. 

20. 
budynek gospodarczy – zespół domów 

mieszkalnych 
ul. Armii Poznań 45 mur. pocz. XX w. 

21. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 50 mur. lata 30-te XX w. 

22. budynek gospodarczy ul. Armii Poznań 53 mur. 1900 - 1910 r. 

23. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 53 
mur. 

szachulcowy 
1900 – 1910 r. 

24. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 57 mur. 1925 r. 

25. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 59 mur. l. 20-te XX w. 

26. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 61 mur. l. 30-te XX w. 

27. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 65 mur. 1925 r. 

28. zespół budynków mieszkalnych ul. Armii Poznań 66 mur. pocz. XX w. 

29. dom dróżnika ul. Armii Poznań 70 mur. pocz. XX w. 

30. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 72 mur. pocz. XX w. 

31. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 77 mur. lata 30-te XX w. 

32. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 78 mur. pocz. XX w. 

33. piekarnia ob. sklep ul. Armii Poznań 78 mur. I ćw. XX w. 

34. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 93 mur. 1932 r. 

35. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 99 mur. 
lata 20-te i 30-te 

XX w. 

36. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 109 mur. l. 30-te XX w. 

37. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 111 mur.  l. 30-te XX w. 

38. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 117 mur. 
okres 

międzywojenny 

39. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 121 mur. 
okres 

międzywojenny 

40. most kolejowy ul. Armii Poznań  
mur. 

żelbetowy 
pocz. XX w. 

41. przejście podziemne ul. Armii Poznań mur. pocz. XX w. 

42. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 1 mur.  l. 30-te XX w. 

43. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 2 mur.  l. 30-te XX w. 

44. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 4 mur.  l. 30-te XX w. 

45. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 7 mur.  l. 20-30-te XX w. 

46. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 9 mur.  l. 30-te XX w. 

47. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 4 mur. lata 30-te XX w. 

48. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 10 mur. lata 20-te XX w. 

49. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 11 mur.  1935 r. 

50. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 12 mur. 1902 r. 

51. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 14 mur. 1930 r. 
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52. budynek mieszkalny ul. Dolna 2 mur. 
lata 20-te i 30-te 

XX w. 

53. budynek mieszkalny ul. Dolna 3 mur. lata 30-te XX w. 

54. budynek mieszkalny ul. Dolna 4 mur. 1936 r. 

55. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 17 mur. 3 ćw. XIX w. 

56. 
budynek dworca kolejowego – zespół 

stacji kolejowej 
ul. Dworcowa mur. 1909 r. 

57. 
budynek spedycji – zespół stacji 

kolejowej 
ul. Dworcowa mur. 1909 r. 

58. nastawnia – zespół stacji kolejowej ul. Dworcowa mur. pocz. XX w. 

59. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 4 mur. 
okres 

międzywojenny 

60. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 5 mur. 
okres 

międzywojenny 

61. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 6 mur. 
okres 

międzywojenny 

62. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 9 mur. pocz. XX w. 

63. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 10 mur. pocz. XX w. 

64. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 12 mur. 
okres 

międzywojenny 

65. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 13 mur. 
okres 

międzywojenny 

66. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 14 mur. 
okres 

międzywojenny 

67. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 19 mur. 
okres 

międzywojenny 

68. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 22 mur. 2 poł. XIX w. 

69. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 23 mur. pocz. XX w. 

70. most kolejowy nad strugą ul. Dworcowa mur. pocz. XX w. 

71. most kolejowy nad strugą ul. Dworcowa mur. pocz. XX w. 

72. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 56 mur.  l. 20-te XX w. 

73. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 62 mur.  l. 20-te XX w. 

74. budynek mieszkalny ul. Grzybowa 1 mur. 
okres 

międzywojenny 

75. budynek mieszkalny ul. Grzybowa 2 mur. 
przełom XIX/XX 

w. 

76. budynek mieszkalny ul. Grzybowa 4 mur. 
okres 

międzywojenny 

77. budynek mieszkalny ul. Kopernika 6 mur. 1929 r. 

78. budynek mieszkalny ul. Kopernika 14 mur. 
lata 30 - te XX 

wieku 

79. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 28 mur.  1928 r. 

80. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 38 mur. 1 ćw. XX w. 

81. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 40/42 mur. ok. 1900 r. 

82. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 44 mur.  1930 r. 

83. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 46 mur. 1 ćw. XX w. 
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84. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 52 mur. ok. 1900 r. 

85. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 111 mur.  1 dek. XX w. 

86. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 122 mur. 4 ćw. XIX w. 

87. budynek mieszkalny ul. Kręta1 mur. 
okres 

międzywojenny 

88. budynek mieszkalny ul. Kręta2 mur. koniec XIX w. 

89. budynek mieszkalny ul. Kręta10 mur. 1924 r. 

90. budynek mieszkalny ul. Kręta16/18 mur. 
okres 

międzywojenny 

91. budynek mieszkalny ul. Kręta20 mur. pocz. XX w. 

92. budynek mieszkalny ul. Kręta27 mur. 
lata 80 - te XIX 

wieku 

93. budynek mieszkalny ul. Kręta32 mur. pocz. XX wieku 

94. budynek mieszkalny ul. Kręta37 mur. pocz. XX wieku 

95. budynek mieszkalny ul. Lipowa 3 mur. 1916 r. 

96. budynek mieszkalny ul. Lipowa 6 mur. 1900 – 1919 r. 

97. budynek mieszkalny ul. Lipowa 13 mur. ok. 1900 r. 

98. budynek mieszkalny ul. Lipowa 18 mur. ok. 1910 r. 

99. budynek mieszkalny ul. Lipowa 21 mur. ok. 1910 r. 

100. budynek mieszkalny ul. Lipowa 24 mur. 1920 r. 

101. budynek mieszkalny ul. Lipowa 25 mur. ok. 1910 r. 

102. budynek mieszkalny ul. Lipowa 31 mur. ok. 1910 r. 

103. budynek mieszkalny ul. Lipowa 43 mur. ok. 1910 r. 

104. budynek mieszkalny ul. Lipowa 50 mur. ok. 1910 r. 

105. budynek mieszkalny ul. Lipowa 59 mur. 1936 r. 

106. budynek mieszkalny ul. Lipowa 67 mur. ok. 1910 r. 

107. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 56 mur. lata 30-te XX w. 

108. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 58 mur. 1900 r. 

109. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 65 mur. 1900 – 1910 r. 

110. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 75 mur. ok. 1900 r. 

111. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 103 mur. ok. 1900 r. 

112. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 118 mur. 1900 – 1910 r. 

113. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 128 mur. 1900 – 1910 r. 

114. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 144 mur. 1900 – 1910 r. 

115. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 5 mur. 
okres 

międzywojenny 

116. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 6 mur. 2 poł. XIX w. 

117. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 11 mur. 
okres 

międzywojenny 

118. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 17 mur. 
okres 

międzywojenny 

119. budynek mieszkalny ul. Matejki 1 mur. l. 30-te XX w. 

120. budynek mieszkalny ul. Matejki 2 mur. l. 30-te XX w. 

121. budynek mieszkalny ul. Matejki 3 mur. l. 30-te XX w. 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENU GMINY LUBOŃ 

 
 

63 

 

122. budynek mieszkalny ul. Matejki 5 mur. l. 30-te XX w. 

123. budynek mieszkalny ul. Matejki 9 mur. 
okres 

międzywojenny 

124. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 2 mur. lata 20-te XX w. 

125. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 14 mur. 1926 – 1927 r. 

126. budynek mieszkalny ul. Niepodległości 20 mur. 
lata 20-te XX 

wieku 

127. budynek mieszkalny ul. Niezłomnych 3 mur. 
okres 

międzywojenny 

128. budynek mieszkalny ul. Niezłomnych 11 mur. 
okres 

międzywojenny 

129. budynek mieszkalny ul. Ogrodowa 5 mur. 
okres 

międzywojenny 

130. budynek mieszkalny ul. Ogrodowa 7 mur. 
lata 30 - te XX 

wieku 

131. budynek mieszkalny ul. Okrzei 14 mur. l. 30-te XX w. 

132. budynek mieszkalny ul. Okrzei 18 mur. l. 30-te XX w. 

133. budynek mieszkalny ul. Okrzei 20 mur. l. 30-te XX w. 

134. budynek mieszkalny ul. Okrzei 31 mur. l. 30-te XX w. 

135. budynek mieszkalny ul. Okrzei 32 mur. 
okres 

międzywojenny 

136. budynek mieszkalny ul. Okrzei 34 mur. 
okres 

międzywojenny 

137. budynek mieszkalny ul. Okrzei 35 mur. l. 30-te XX w. 

138. budynek mieszkalny ul. Okrzei 37 mur. l. 30-te XX w. 

139. budynek mieszkalny ul. Okrzei 39 mur. l. 30-te XX w. 

140. budynek mieszkalny ul. Okrzei 40 mur. l. 30-te XX w. 

141. budynek mieszkalny ul. Okrzei 41 mur. l. 30-te XX w. 

142. budynek mieszkalny ul. Okrzei 43 mur. l. 30-te XX w. 

143. budynek mieszkalny ul. Okrzei 45 mur. l. 30-te XX w. 

144. budynek mieszkalny ul. Okrzei 47 mur. l. 30-te XX w. 

145. budynek mieszkalny ul. Okrzei 48 mur. 
okres 

międzywojenny 

146. budynek mieszkalny ul. Okrzei 49 mur. l. 30-te XX w. 

147. budynek mieszkalny ul. Okrzei 51 mur. l. 30-te XX w. 

148. budynek mieszkalny, ob. biblioteka ul. Okrzei 65 mur. l. 30-te XX w. 

149. budynek mieszkalny ul. Okrzei 67 mur. l. 30-te XX w. 

150. budynek mieszkalny ul. Okrzei 73 mur. 
okres 

międzywojenny 

151. budynek mieszkalny ul. Okrzei 75 mur. 
okres 

międzywojenny 

152. budynek mieszkalny ul. Okrzei 77 mur. 
okres 

międzywojenny 

153. budynek mieszkalny ul. Podgórna 7 mur. 1938 r. 

154. budynek mieszkalny ul. Podgórna 12 mur. lata 30-te XX w. 

155. budynek mieszkalny ul. Podgórna 15 mur. l. 20-te XX w. 
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156. budynek mieszkalny ul. Podgórna 22 mur. l. 20- 30-te XX w. 

157. budynek mieszkalny ul. Polna 1 mur. 
okres 

międzywojenny 

158. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 8 mur. pocz. XX w. 

159. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 14 mur. pocz. XX w. 

160. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 15 mur. pocz. XX w. 

161. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 19 mur. pocz. XX w. 

162. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 21/23 mur. pocz. XX w. 

163. budynek mieszkalny, przebudowany ul. Poniatowskiego 24 mur. ok. 1900 r. 

164. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 27 
mur. 

szachulcowy 
ok. 1910 r. 

165. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 28 mur. ok. 1920 r. 

166. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 31 mur. lata 30-te XX w. 

167. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 34 mur. 1907 - 1908 r. 

168. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 37 
mur. 

szachulcowy 
ok. 1910 r. 

169. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 50b mur. lata 30-te XX w. 

170. obora ul. Powstańców Wlkp. 18 mur. 2 poł. XIX w. 

171. rządcówka ul. Powstańców Wlkp. 18A mur. 2 poł. XIX w. 

172. 
budynek mieszkalny,  

d. Wyższa Szkła Rolnicza 
ul. Powstańców Wlkp. 19 mur. 3 ćw. XIX w. 

173. zakład przemysłowy ul. Powstańców Wlkp. 48 mur. pocz. XX w. 

174. zakład przemysłowy ul. Powstańców Wlkp. 48A mur. pocz. XX w. 

175. budynek mieszkalny ul. Powstańców Wlkp. 53 mur. lata 80-te XIX w. 

176. czworak ul. Powstańców Wlkp. 63 mur. 2 poł. XIX w. 

177. budynek mieszkalny ul. Powstańców Wlkp. 79 mur. pocz. XX w. 

178. most kolejowy ul. Powstańców Wlkp. mur. stalowy pocz. XX w. 

179. budynek mieszkalny ul. Poznańska mur. 2 poł. XIX w. 

180. budynek mieszkalny ul. Pułaskiego 5 mur. l. 30-te XX w. 

181. budynek mieszkalny ul. Pułaskiego 7 mur. l. 30-te XX w. 

182. budynek mieszkalny  ul. Pułaskiego 18 mur. l. 30-te XX w. 

183. budynek mieszkalny ul. Ratajczaka 4 mur. l. 20-te XX w. 

184. budynek mieszkalny ul. Rutkowskiego 1 mur. 
okres 

międzywojenny 

185. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 1 mur. 1929 r. 

186. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 2 mur. 1929 r.  

187. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 3 mur. l. 30-te XX w. 

188. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 5 mur. pocz. XX w. 

189. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 6 mur. pocz. XX w. 

190. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 8 mur. 1928 – 1929 r. 

191. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 19 mur. 1925 r. 

192. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 38 mur. 1930 r. 

193. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 39 mur. pocz. XX w. 

194. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 46 mur. pocz. XX w. 
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195. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 48 mur. 
okres 

międzywojenny 

196. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 56 mur. 2 poł. XIX w. 

197. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 60 mur. pocz. XX w. 

198. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 64 mur. 2 poł. XIX w. 

199. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 67 mur. pocz. XX w. 

200. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 70 mur. pocz. XX w. 

201. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 73 mur. pocz. XX w. 

202. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 78 mur. kon. XIX w. 

203. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 84 mur. kon. XIX w. 

204. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 85 mur. pocz. XX w. 

205. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 86 mur. 1907 r. 

206. kuźnia ul. Sobieskiego 87 mur. kon. XIX w. 

207. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 89 mur. 
okres 

międzywojenny 

208. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 95 mur. pocz. XX w. 

209. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 96 mur. 2 poł. XIX w. 

210. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 99 mur. 
lata 80 - te XX 

wieku 

211. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 103 mur. 
okres 

międzywojenny 

212. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 104 A mur. 1925 r. 

213. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 105 mur. 
okres 

międzywojenny 

214. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 108 mur. 1933 r. 

215. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 109 mur. 
okres 

międzywojenny 

216. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 120 mur. 2 poł. XIX w. 

217. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 122 mur. 2 poł. XIX w. 

218. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 122 A mur. 
okres 

międzywojenny 

219. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 128 mur. pocz. XX w. 

220. budynek mieszkalny ul. ks. Streicha 1/3 mur. kon. XIX w. 

221. budynek mieszkalny ul. ks. Streicha 4 mur. l. 30-te XX w. 

222. budynek mieszkalny ul. ks. Streicha 27 mur. pocz. XX w. 

223. budynek mieszkalny ul. Strumykowa 25 mur. 1930 r. 

224. budynek mieszkalny ul. Strumykowa 26 mur. ok. 1930 r. 

225. budynek mieszkalny ul. Strumykowa 30 mur. 1927 r. 

226. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 8 mur. 
pocz. XX w. i lata 

30-te XX w. 

227. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 9 mur. 2 poł. XIX w. 

228. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 10 mur. lata 30-te XX w. 

229. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 11 mur. 2 poł. XIX w. 

230. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 16 mur. 
pocz. XX w. i lata 

20-te XX w. 
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231. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 18a mur. lata 20-te XX w. 

232. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 19 mur. 
kon. XIX w. i lata 

30-te XX w. 

233. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 20 mur. 1898 r. 

234. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 22 mur. 1 ćw. XX w. 

235. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 23 mur. lata 30-te XX w. 

236. budynek mieszkalny ul. 3 Maja 29 mur. pocz. XX w. 

237. budynek mieszkalny ul. Tuwima 3 mur. 1935 r. 

238. budynek mieszkalny pl. E Bojanowskiego 7 szach. 1900 – 1910 r. 

239. budynek mieszkalny pl. E Bojanowskiego 22 mur. lata 30-te XX w. 

240. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 47 mur. kon. XIX w. 

241. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 53 mur. kon. XIX w. 

242. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 71 mur. kon. XIX w. 

243. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 77 mur. kon. XIX w. 

244. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 79 mur. kon. XIX w. 

245. budynek mieszkalny ul. Żabikowska 34 mur. 1 ćw. XX w. 

246. budynek gospodarczy ul. Żabikowska 34 mur. 4 ćw. XIX w. 

247. budynek mieszkalny ul. Żabikowska 39 mur. 
lata 20 - te XX 

wieku 

248. 
budynek mieszkalny – zespół 

gospodarstwa rolnego 
ul. Żabikowska 47 mur. 4 ćw. XIX w. 

249. 
budynek gospodarczy – zespół 

gospodarstwa rolnego 
ul. Żabikowska 47 mur. 4 ćw. XIX w. 

250. 
budynek gospodarczy – zespół 

gospodarstwa rolnego 
ul. Żabikowska 47 mur. 4 ćw. XIX w. 

251. budynek mieszkalny ul. Żabikowska 55 mur. ok. 1900 r. 

252. budynek mieszkalny ul. Żabikowska 84 mur. 3 ćw. XIX w. 

253. 

Budynki fabryczne Fabryki Chemicznej, ob. Zakłady Chemiczne Luboń Sp. z o.o., arch. Hans Poelzig 

budynek produkcji superfosfatu ul. dr Romana Maya 1 mur. 
1909-1910 r. i lata 

30-te XX w. 

budynek przetworów kostnych – zespół 

fabryczny 
ul. dr Romana Maya 1 mur. 1909 – 1914 r. 

przychodnia zakładowa – zespół 

fabryczny  
ul. dr Romana Maya 1 mur. lata 30-te XX w. 

budynek administracyjny – zespół 

fabryczny 
ul. dr Romana Maya 1 mur. 1909 – 1914 r. 

budynek administracyjny – zespół 

fabryczny 
ul. dr Romana Maya 1 mur. 1909 – 1914 r. 

bud. straży pożarnej zakładowej – 

zespół fabryczny 
ul. dr Romana Maya 1 mur. 1909 – 1914 r. 

warsztaty samochodowe – zespół 

fabryczny 
ul. dr Romana Maya 1 mur. lata 30-te XX w. 

most kolejowo-drogowy ul. dr Romana Maya żelbetonowy 1909-1910 r. 

magazyn – zespół fabryczny ul. dr Romana Maya mur. 1909 – 1914 r. 

magazyn siarki – zespół fabryczny ul. dr Romana Maya mur. lata 20-te XX w. 

budynek mieszkalny – zespół fabryczny ul. dr Romana Maya mur. pocz. XX w. 
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254. 

Budynki Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego (pierwotnie przetwórnia 

ziemniaczana Kellmanna i fabryka drożdży von Synera) 

a. budynki fabryczne północnej części zakładu 

remiza straży pożarnej, rozbud. 1958 r.  ul. Armii Poznań mur. 1904-1908 r. 

stacja filtrów – zespół fabryczny ul. Armii Poznań 49 mur. pocz. XX w. 

b. budynki fabryczne południowej części zakładu 

melasownia ul. Armii Poznań 49 mur. 1904-1908 r. 

budynek glukozowni – zespół 

fabryczny 
ul. Armii Poznań 49 mur. pocz. XX w. 

c. kolonia mieszkalna 

budynek mieszkalny – zespół domów 

mieszkalnych 
ul. Armii Poznań 41 mur. ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny – zespół domów 

mieszkalnych 
ul. Armii Poznań 43 mur. ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny i magazyn – 

zespół fabryczny 
ul. Armii Poznań 47  mur. 1904 – 1908 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 64 mur. ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 67 mur. ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny – zespół domów 

mieszkalnych 
ul. Armii Poznań 39 mur. 1924 r. 

6 budynków mieszkalnych  ul. Ratajskiego 1-6 mur. 1904 r. 

budynek gospodarczy – zespół domów 

mieszkalnych 
ul. Ratajskiego 2 mur. pocz. XX w. 

Źródło: Gminna ewidencja zabytków, lipiec 2012 r. 

 

Obiekty małej architektury (wg gminnej ewidencji zabytków
17

): 

Lp. Obiekt Adres Materiał Datowanie 

1. krzyż cmentarny 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

drewniany 1932 rok 

2. nagrobek 1 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

3. nagrobek 2 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

4. nagrobek 3 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

5. nagrobek 4 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

6. nagrobek 5 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

7. nagrobek 6 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

                                                 
17

 „Gminna ewidencja zabytków miasta Luboń” została zaktualizowana w lipcu 2012 r. przez p. Marię 

Piotrowską. 
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8. nagrobek 7 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

9. nagrobek 8 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

10. nagrobek 9 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 20 - te XX 

wieku 

11. nagrobek 10 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

12. nagrobek 11 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

13. nagrobek 12 

Cmentarna 

Żabikowo Ar 8, 17/4, 17/6, 

18/6, 18/8, 53/2 

kamień 
lata 30 - te XX 

wieku 

14. kapliczka Matki Boskiej w budynku 
Niepodległości 20 

Luboń Ar 5, 36 
ceramiczny 

lata 30 - te XX 

wieku 

15. kapliczka Serce Pana Jezusa w budynku 
3 Maja 10 

Luboń Ar 6, 71/4 
ceramiczny 

lata 30 - te XX 

wieku 

16. kapliczka Pana Jezusa przy budynku 
Kościuszki 38 

Żabikowo Ar 5, 60 
kamień współczesna 

17. kapliczka Matki Boskiej w budynku 

Powstańców 

Wielkopolskich 79 

Luboń Ar 7, 6 

ceramiczny 
początek XX 

wieku 

18. kapliczka Matki Boskiej w budynku 
Sobieskiego 46 

Lasek Ar 7, 130/4 i 143/2 
ceramiczny 

początek XX 

wieku 

19. kapliczka Pana Jezusa w budynku 
Sobieskiego 105 

Lasek Ar 17,126/7 
ceramiczny 

początek XX 

wieku 

20. krzyż przydrożny 
Armii Poznań 

Lasek Ar 24, 108 
metalowy współczesny 

21. krzyż przydrożny 
Chopina 

Luboń Ar 9,160 
drewniany współczesny 

22. krzyż przydrożny 
Nad Wartą 

Luboń Ar 9, 195/1 
drewniany współczesny 

23. krzyż przydrożny 
Sobieskiego 

Luboń Ar 14, 3 
drewniany współczesny 

24. rzeźba Chrystusa Frasobliwego 
3 Maja 

Luboń Ar 9, 160 
drewniany współczesny 

25. 
krzyż przydrożny i 2 kamienie 

okolicznościowe 

Powstańców 

Wielkopolskich 

Luboń Ar 5, 149 

metalowy współczesny 

26. krzyż przydrożny 
Żabikowska 

Żabikowo Ar 1, 219/14 
metalowy współczesny 

27. pomnik 
Żabikowska 

Żabikowo Ar 1, 219/14 
kamień współczesny 

28. 
krzyż misyjny przy kościele p.w. św. 

Barbary Męczenniczki 

Bojanowskiego 8 

Żabikowo Ar 4,15 
drewniany współczesny 

29. pomnik "Znicz Pamięci - Pokoju" 
Bojanowskiego 

Żabikowo Ar 4, 34 
metal 1988 rok 

30. pomnik bł. Edmunda Bojanowskiego 
Bojanowskiego 6 

Żabikowo Ar 4, 15 
kamień współczesny 

31. 
figura Matki Boskiej przy kaplicy bł. 

Edmunda Bojanowskiego 

Bojanowskiego 6 

Żabikowo Ar 4, 15 
kamień współczesny 
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32. pomnik 
Niezłomnych 2 

Żabikowo Ar 1, 146/1 
kamień współczesny 

33. ogrodzenie 
Niezłomnych 2 

Żabikowo Ar 1, 146/1 
beton, metal 

lata 40 - te XX 

wieku 

34. bunkry 1, 2, 3 
Niezłomnych 2 

Żabikowo Ar 1, 146/1 
beton 

lata 40 - te XX 

wieku 

35. kamień pamiątkowy 
Niezłomnych 2 

Żabikowo Ar 1, 146/1 
kamień współczesny 

36. miejsce pamięci 
Niezłomnych 2 

Żabikowo Ar 1, 146/1 
kamień, metal współczesny 

37. wieża obserwacyjna 
Niezłomnych 2 

Żabikowo Ar 1, 146/1 
drewno współczesny 

38. sygnalizator dźwiękowy 
Romana Maya 1 

Lasek Ar 25, 69 
metal 

okres 

międzywojenny 

39. wiaty przejścia podziemnego 
Dworcowa 

Luboń Ar 12, 71/1 
metal 

początek XX 

wieku 

40. 
wiaty przejścia podziemnego przy 

budynku nastawni 

Dworcowa 

Luboń Ar 15, 72, 73 
metal 

początek XX 

wieku 

41. pomnik "Siewcy" 
Kolonia PZNF 

Lasek Ar 25, 1/16 
murowany lata 20-te XX w. 

42. figura Św. Małgorzaty 
Kościuszki 78 

Żabikowo Ar 4, 90/1 
drewniany połowa XIX wieku 

43. figura Matki Boskiej 
Szkolna 

Żabikowo Ar 10, 44/4 
ceramiczny współczesna 

44. rzeźba forma przestrzenna 
11 Listopada 

Żabikowo Ar 9, 72/3 
metal współczesna 

Źródło: Gminna ewidencja zabytków, lipiec 2012 r. 

 

Zasoby archeologicznego dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Luboń (wg 

gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Lubonia na lata 2010 – 2013
18

) 

 

Kategorie faktów osadniczych w obrębie stanowisk Ogólna 

ilość 

stanowisk 

archeolog. 
Grodziska 

Cmentarzy

-ska 

płaskie 

Cmentarzy 

-ska 

kurhanowe 

Osady 
Punkty 

osadnicze 

Ślady 

osadnicze 
Inne 

Ilość faktów 

osadniczych 

- 3 - 30 19 27 5 79 55 

 

Obszar miasta Luboń jest fragmentem Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej i 

jednocześnie częścią Wysoczyzny Poznańskiej i Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Obejmuje 

obszar doliny Warty oraz mniejszych cieków.  

Terasy i doliny rzek oraz zbiorników wodnych stanowiły przydatne rejony dla osadnictwa 

pradziejowego i wczesnośredniowiecznego. Skutkiem tego, stanowiska archeologiczne 

położone są głównie na terenach terasy nadzalewowej Warty oraz przy krawędziach i na 

                                                 
18

 Uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2013 dla Miasta Lubonia. 
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stokach dolin cieków wodnych. Na wysoczyznach występuje mniej pradziejowych stanowisk 

archeologicznych, przy czym zawsze w pobliskim sąsiedztwie cieków lub ich dolin. 

Uwzględniając chronologię osadnictwo pradziejowe trwało nieprzerwanie na tym obszarze od 

mezolitu, poprzez neolit i epokę brązu aż do średniowiecza włącznie. Jednakże osadnictwo 

stacjonarne wkroczyło na ten teren za pośrednictwem kultury łużyckiej oraz ludności okresu 

wczesnego średniowiecza. 

Wśród stanowisk archeologicznych pochodzących z obszaru miasta duży procent 

stanowią stanowiska datowane na epokę kamienia – mezolit, które zostały potwierdzone 

bogatym materiałem krzemiennym na powierzchni. Licznie reprezentowane są osady kultur 

neolitycznych oraz pochodzących z wczesnego średniowiecza. 

Stanowiska średniowieczne i nowożytne występujące wokół Lubonia wyznaczają tym 

samym jego metrykę. 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych (wg gminnej ewidencji zabytków
19

) 

Lp. Obiekt 
Adres (nr adresu AZP, nr 

w miejscowości) 
Adres Czas powstania 

1. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Żabikowo (Luboń), 

stan. 47, ob. AZP 53-27/27 

Stanowisko zlokalizowane 

przy Strumieniu Kotówka 

w Luboniu - Żabikowie 

kultura łużycka - osadnictwo 

2. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Żabikowo (Luboń), 

stan. 48, ob. AZP 53-27/32 

 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Żabikowskiej w 

Luboniu - Żabikowie 

kultura łużycka - osadnictwo 

 

3. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Żabikowo (Luboń), 

stan. 36, ob. AZP 53-27/118 

 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Kościuszki w 

Luboniu - Żabikowie 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

 

4. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 49, ob. AZP 

53-27/122 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Dębieckiej w 

Luboniu 

wczesne średniowiecze - 

osadnictwo, późne 

średniowiecze - osadnictwo 

5. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 50, ob. AZP 

53-27/123 

 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Armii Poznań i ul. 

Chopina w Luboniu 

 

kultura łużycka - osadnictwo, 

kultura przeworska - 

osadnictwo, okres nowożytny 

- osadnictwo 

6. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 35, ob. AZP 

53-27/125 

 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Powstańców 

Wlkp. I ul. Dworcowej w 

Luboniu 

epoka kamienia- osada, 

kultura łużycka - osada, okres 

wpływów rzymskich - 

osadnictwo 

7. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 3, ob. AZP 53-

27/126 

 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Dębieckiej w 

Luboniu 

kultura pomorska - 

cmentarzysko 

8. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Żabikowo (Luboń), 

stan. 45, ob. AZP 53-27/127 

 

- kultura łużycka - osadnictwo 

9. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Żabikowo (Luboń), 

stan. 46, ob. AZP 53-27/128 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Unijnej w 

Luboniu - Żabikowie 

wczesne średniowiecze - 

osadnictwo 

                                                 
19

 „Gminna ewidencja zabytków miasta Luboń” została zaktualizowana w lipcu 2012 r. przez p. Marię 

Piotrowską. 
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10. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 1, ob. 

AZP 54-27/20 
- 

mezolit - obozowisko, neolit - 

osada, kultura ceramiki 

sznurowej - osada, kultura 

pomorska - osadnictwo 

11. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 2, ob. AZP 54-

27/21 

 

 

- 

kultura przeworska - 

cmentarzysko, neolit - 

osadnictwo, kultura pucharów 

lejkowatych - osadnictwo 

12. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 4, ob. 

AZP 54-27/23 
- 

Mezolit - obozowisko, kultura 

ceramiki sznurowej- osada, 

kultura pucharów lejkowatych 

-osada, kultura przedłużycka - 

osada, wczesne średniowiecze 

- osada  

13. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 5, ob. 

AZP 54-27/24 
- 

mezolit - obozowisko, epoka 

kamienia - osada, kultura 

pucharów lejkowatych - 

osada, kultura ceramiki 

sznurowej - osada, kultura 

łużycka - osadnictwo, 

wczesne średniowiecze - 

osadnictwo 

14. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 6, ob. 

AZP 54-27/25 
- neolit - osadnictwo 

15. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 7, ob. 

AZP 54-27/26 
- 

mezolit - osadnictwo, neolit - 

osada, kultura pucharów 

lejkowatych - osada, wczesne 

średniowiecze - osada 

16. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 8, ob. 

AZP 54-27/27 
- mezolit - osada, neolit - osada 

17. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 9, ob. 

AZP 54-27/28 
- neolit - osadnictwo 

18. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 10, ob. 

AZP 54-27/29 
- 

mezolit - osadnictwo, kultura 

pucharów lejkowatych - 

osada, kultura ceramiki 

sznurowej - osada, kultura 

łużycka - osada 

19. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 11, ob. 

AZP 54-27/30 
- 

mezolit - obozowisko, neolit - 

osada, kultura pucharów 

lejkowatych - osada, okres 

wpływów rzymskich - 

osadnictwo, kultura 

przedłużycka - osadnictwo, 

wczesne średniowiecze - 

osada 

20. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 12, ob. 

AZP 54-27/31 
- mezolit - obozowisko 

21. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 13, ob. 

AZP 54-27/32 
- 

mezolit - obozowisko, neolit - 

osada, II epoka brązu - 

osadnictwo 

22. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 14, ob. 

AZP 54-27/33 
- neolit - osadnictwo 

23. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 15, ob. 

AZP 54-27/34 
- 

kultura ceramiki sznurwej - 

osada 

24. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 16, ob. 

AZP 54-27/35 
- epoka kamienia - osadnictwo 

25. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 17, ob. 

AZP 54-27/36 
- 

mezolit - osadnictwo, kultura 

ceramiki sznurowej - 
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osadnictwo 

26. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 18, ob. 

AZP 54-27/37 
- 

kultura łużycka - 

cmentarzysko 

27. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 19, ob. 

AZP 54-27/38 
- neolit - osada 

28. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 20, ob. 

AZP 54-27/39 
- kultura łużycka - osadnictwo 

29. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 21, ob. 

AZP 54-27/40 
- epoka kamienia - osadnictwo 

30. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 22, ob. 

AZP 54-27/41 
- 

kultura łużycka (III epoka 

brązu) - osada 

31. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 23, ob. 

AZP 54-27/42 
- 

epoka kamienia - osadnictwo, 

neolit - osadnictwo, kultura 

łużycka - osadnictwo 

32. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 24, ob. 

AZP 54-27/43 
- neolit - osada  

33. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 25, ob. 

AZP 54-27/44 
- 

mezolit - osadnictwo, neolit - 

osadnictwo 

34. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 26, ob. 

AZP 54-27/45 
- mezolit - osada, neolit -osada 

35. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 27, ob. 

AZP 54-27/46 
- II epoka brązu - osada 

36. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 28, ob. 

AZP 54-27/47 
- epoka kamienia - osadnictwo 

37. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń (Luboń - Lasek), 

stan. 33, ob. AZP 54-27/48 
- cmentarzysko 

38. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 37, ob. AZP 

54-27/49 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Spadzistej w 

Luboniu 

późne średniowiecze - 

osadnictwo, okres nowożytny 

- osadnictwo 

39. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń (Luboń - Lasek), 

stan. 38, ob. AZP 54-27/50 

Stanowisko zlokalizowane 

przy Al. Jana Pawła II w 

Luboniu 

wczesne średniowiecze faza F 

- osadnictwo 

40. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 39, ob. AZP 

54-27/51 
- 

późne średniowiecze - 

osadnictwo, okres nowożytny 

- osadnictwo 

41. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 40, ob. AZP 

54-27/52 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Fabrycznej i ul. 

W. Braniewskiego w 

Luboniu 

wczesne średniowiecze - 

osadnictwo 

42. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 41, ob. AZP 54-27/53 

Stanowisko zlokalizowane 

pomiędzy ul.Topolową a 

ul. Malwową w Luboniu - 

Lasku 

neolit (kultura pucharów 

lejkowatych - osadnictwo 

43. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 42, ob. AZP 54-27/54 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Podgórnej w 

Luboniu - Lasku 

wczesne średniowiecze - 

osadnictwo 

44. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 43, ob. AZP 54-27/55 

 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Poznańskiej w 

Luboniu - Lasku 

 

 

 

kultura łużycka - osadnictwo, 

wczesne średniowiecze faza 

B - C - osadnictwo, wczesne 

średniowiecze - faza D  

osada, wczesne średniowiecze 

- D - E - osada, okres 

nowożytny - osada 

45. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 44, ob. AZP 54-27/56 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Jana III 

Sobieskiego i ul. 

wczesne średniowiecze faza 

D? - E - osada 
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Kurowskiego w Luboniu - 

Lasku 

46. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń - 

Żabikowo), stan. 34, ob. 

AZP 54-27/113 

- 
kultura ceramiki sznurowej - 

osadnictwo 

47. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń - 

Żabikowo), stan. 53, ob. 

AZP 54-27/114 

- neolit - osadnictwo 

48. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 52, ob. AZP 

54-27/122 

Stanowisko zlokalizowane 

pomiędzy ul. Spadzistą a 

ul. Rzeczną w Luboniu  

wczesne średniowiecze - 

osada, okres nowożytny - 

osadnictwo 

49. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 56, ob. AZP 54-27/190 
- mezolit? - osadnictwo 

50. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek, stan. 57, ob. 

AZP 54-27/191 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Polnej w Luboniu 

- Lasku 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

51. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 58, ob. AZP 54-27/192 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Poznańskiej w 

Luboniu Lasku 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

52. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 59, ob. AZP 54-27/193 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Wirowskiej w 

Luboniu - Lasku 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

53. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 60, ob. AZP 54-27/194 
- 

epoka kamienia - osadnictwo, 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

54. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 61, ob. AZP 54-27/195 
- 

schyłkowy neolit - 

osadnictwo, okres nowożytny 

- osadnictwo 

55. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń - Lasek (Luboń), 

stan. 62, ob. AZP 54-27/196 

Stanowisko zlokalizowane 

przy ul. Nowiny w 

Luboniu - Lasku 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

56. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 63, ob. AZP 

54-27/197 

Stanowisko zlokalizowane 

pomiędzy ul. 

Konarzewskiego a al.. 

Jana Pawła II w Luboniu 

okres nowożytny - 

osadnictwo 

57. 
Stanowisko 

archeologiczne 

Luboń, stan. 64, ob. AZP 

54-27/198 
- 

późne średniowiecze - 

osadnictwo, okres nowożytny 

- osadnictwo 

58. 
Układ 

urbanistyczny 
- - 

średniowieczne i nowożytne 

nawarstwienia kulturowe 

miasta Luboń wpisanego do 

rejestru zabytków 

59. 
Układ 

urbanistyczny 
- - 

średniowieczne i nowożytne 

nawarstwienia kulturowe 

miasta Luboń wpisanego do 

rejestru zabytków 

60. 
Obóz 

hitlerowski 

Przy ul. Niezłomnych 2 

działki nr ewid. 144/2, 

142/2, 140, 138, 146/1, 

146/2, 141/2, 133/2, 134, 

135, 136 

Przy ul. Niezłomnych 2 w 

Luboniu - Żabikowie 
zorganizowany w 1943 r. 
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4. Ograniczenia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni   

4.1.  Ograniczenia formalno – prawne 

4.1.1. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o ochronie przyrody 

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony przyrody w Polsce jest 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880  

z późn. zm.). Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664,  

z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 

208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337).  

Art. 6 ust. 1 ww. ustawy określa, iż formami ochrony przyrody są:  

1) parki narodowe,  

2) rezerwaty przyrody,  

3) parki krajobrazowe,  

4) obszary chronionego krajobrazu,  

5) obszary Natura 2000,  

6) pomniki przyrody,  

7) stanowiska dokumentacyjne,  

8) użytki ekologiczne,  

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  

Z wyżej wymienionych form ochrony przyrody w granicach administracyjnych 

gminuy w jej południowo - wschodniaej częśćci znajduje się fragment otuliny 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Inną formą ochrony znajdującą się w obszarze gminy są 

pomniki przyrody.  

Na podstawie art. 10 ust. 6 projekty studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w części dotyczącej parku narodowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia 

z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny 

wpływ na ochronę przyrody parku narodowego.  

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 

1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 

170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337) formy ochrony przyrody 
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utworzone lub wprowadzone przed 1 maja 2004 r. stają się formami ochrony przyrody  

w rozumieniu nowej ustawy.  

Zgodnie z art. 40 obowiązującej obecnie ustawy o ochronie przyrody pomnikami 

przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. w stosunku do pomnika 

przyrody mogą być wprowadzone następujące zakazy (art. 45 ust. 1 ww. ustawy):  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 

albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych;  

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,  

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką;  

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 

ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin  

i grzybów chronionych;  

11) umieszczania tablic reklamowych.  

Zakazy te nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po 
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uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, realizacji inwestycji 

celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 

zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

4.1.2. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 

Miasto znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu lotniczego związanego  

z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Wojewoda Wielkopolski 

rozporządzeniem nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmienił zasięg obszaru ograniczonego 

użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu, rozporządzenie to 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z dnia 

22 stycznia 2008 r. W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt: 

OSK548/09 z dnia 6 października 2010 r. w przedmiocie obszaru ograniczonego użytkowania 

wokół Lotniska Wojskowego Poznań – Krzesiny rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 40/07, zmieniające rozporządzenie w sprawie obszaru 

ograniczonego użytkowania dla Lotniska Wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu, 

utraciło moc w dniu 15 listopada 2008 r.
20

  

Zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Oobszar ograniczonego użytkowania 

podzielono na trzy strefy: 

 strefę I, której obszar wyznaczają wyznaczały: obwiednia złożona z linii, na której 

dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, lądowań  

i przelotów statków powietrznych jest równy 60dB i linii na której dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji naziemnych i pozostałych 

źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem lotniska jest równy 55dB, stanowiącą 

zewnętrzną granice strefy I; 

 strefę II, której obszar wyznaczają wyznaczały: linia będąca zewnętrzną granicą 

strefy I, stanowiąca wewnętrzną granice strefy II oraz obwiednia złożona z linii na 

                                                 
20

 Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Departament Środowiska nr DSR.VI.7018.67.2011 z dnia 26 października 2011 r., przekazaną Burmistrzowi 

Miasta Luboń przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem nr KS.S.7120-2/2011 z dnia 

28.10.2011 r., „pismem znak: WOO-II.4711.01.2011.ZG, z dnia 4 kwietnia 2011 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tutejszy Organ o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji zakładającej na Wojskowy Zarząd Infrastruktury obowiązek sporządzenia  

i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla Lotniska Wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu. Dopiero na 

podstawie wyników tego opracowania (przeglądu ekologicznego) Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie 

mógł podjąć działania zmierzające do uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska 

Wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu.” 
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której dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, lądowań  

i przelotów statków powietrznych jest równy 55dB i linii na której dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji naziemnych i pozostałych 

źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem lotniska jest równy 50dB, stanowiącą 

zewnętrzną granice strefy II; 

 strefa III, której obszar wyznaczają wyznaczały: linia będąca zewnętrzną granicą 

strefy II, stanowiąca wewnętrzną granice strefy III oraz granica obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

Strefa I dla której obowiązują obowiązywały największe ograniczenia obejmuje obszar lasów 

oraz zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rejonie Dolnego Lasku. Strefa II obejmuje 

obejmowała zabudowę w rejonie Górnego Lasku w bezpośrednim sąsiedztwie torów 

kolejowych oraz częściowo zabudowę na południe od węzła autostrady „Dębina”. Strefa III 

obejmuje obejmowała tereny w rejonie ulic: Unijnej i Powstańców Wielkopolskich  

w północnej części miasta oraz na południu w rejonie ulic: Ogrodowej, Sobieskiego i Polnej. 

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny 

wprowadzał następujące ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu:  

 strefa I – zakaz przeznaczenia terenów pod zabudowę budynków mieszkalnych, 

szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym pobytem dzieci 

i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., zakaz 

tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska.  

 strefa II – zakaz przeznaczenia terenu pod budowę szpitali, domów opieki społecznej 

i zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak internaty, 

domy dziecka itp., zakaz tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska.  

 strefa III – brak ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu.  

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny 

wprowadzał następujące ograniczenia w zakresie sposobu korzystania z terenów:  

 strefa I:  

1. Zakaz budowy budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej  

i budynków związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, 

przedszkola, internaty, domy dziecka itp., zakaz tworzenia stref ochronnych „A” 

uzdrowiska. 

2. Zakaz zmiany funkcji istniejących obiektów niewymagających ochrony 

akustycznej na podlegające ochronie akustycznej.  

3. Dopuszczalne lokalizowanie nowych obiektów (z wyjątkiem budynków 
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mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym 

pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy 

dziecka itp.) i niepowodujących znaczącego zwiększenia emisji hałasu do 

środowiska.  

 strefa II:  

1. Zakaz budowy budynków szpitali, domów opieki społecznej i zabudowy związanej 

ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak internaty, domy dziecka itp., 

zakaz tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska.  

2. Dopuszczalne lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem 

zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających 

ochrony akustycznej.  

 strefa III:  

1. Dopuszczalne lokalizowanie wszelkiej zabudowy pod warunkiem zapewnienia 

właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony 

akustycznej.  

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny 

wprowadzał następujące wymagania techniczne dotyczące budynków:  

 strefa I – zmiana funkcji istniejących budynków na niepodlegające ochronie 

akustycznej lub zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach 

wymagających ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegród budowlanych  

o odpowiedniej izolacyjności akustycznej  

 strefa II i III – zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w budynkach  

z pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegród 

budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. 

Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu jest 

przyporządkowanie danego terenu do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób 

zagospodarowania. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 

poz. 826). 
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [db} 

Drogi lub linie kolejowe1 Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 

równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 

równy 8 
najkorz. 

godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 

najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b. tereny związane ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży 

c. tereny domów opieki społecznej 

d. tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b. tereny zabudowy zagrodowej  

c. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza 

miastem2 

d. tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 3 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei liniowych. 

2) W przypadku nie wykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze, nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze noc 

3) Strefie śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 

zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 
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Obszar ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. 

 

Źródło: Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. 

 

4.1.3. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63,  

z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657,  

z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 

stanowi, że na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty 

oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku inne grunty o najniższej 

przydatności produkcyjnej (art. 6 ust. 1). Kluczowy dla zagadnienia wprowadzania nowych 

funkcji jest art. 7 ww. ustawy, który stanowi, iż przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, przy czym przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III o zwartym obszarze powyżej 0,5 

ha – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;  

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody 

ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby,  

3) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar 

projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,  
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4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb 

pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do 

takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,  

5) pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa 

wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.  

Na mocy tej ustawy ochronie podlegają także torfowiska oraz oczka wodne, jako 

naturalne zbiorniki wodne (art. 3 ust. 1 pkt 4).  

4.1.4. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy – Prawo wodne 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019  

z późn. zm.), Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 

21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, 

poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz.1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 

1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 

620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195) w art. 38 stanowi, iż 

wody podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Celem ochrony wód 

jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku 

wodnym i na obszarach zalewowych terenach podmokłych, tak aby wody osiągnęły co 

najmniej dobry stan ekologiczny i w zależności od potrzeb nadawały się do:  

1) zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,  

2) bytowania ryb i innych organizmów w warunkach naturalnych oraz umożliwiały ich 

migrację,  

3) rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

4) wykorzystywania do kąpieli.  

Ochrona wód polega w szczególności na:  

1) unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności 

zanieczyszczenia substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,  

2) zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo 

naturalnych poziomów zwierciadła wody.  

Na omawianym obszarze wody powierzchniowe występują w postaci cieków 

połączonych z systemem odwadniającym całą zlewnię oraz zbiorników wodnych (jezior, 

stawów, oczek wodnych).  

Zgodnie z uchylonym już na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
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21, poz. 125), art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne dla potrzeb planowania ochrony przed 

powodzią, dyrektor RZGW sporządzał studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające 

granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. 

Studium to winno zawierać między innymi obszary służące przepuszczaniu wód 

powodziowych tzw. obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią. Na mapie nr 3 pokazano 

granice obszarów, dla których określono prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1% 

(raz na 100 lat).  

Na obszarze tym zgodnie z uchylonym już na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 12 

stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125), art. 82 ust. 2 ustawy Prawo wodne, zabraniało się 

wykonywania robót oraz czynności, które mogą mogły utrudnić ochronę przed powodzią,  

a w szczególności:  

 wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 

rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,  

 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz 

brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub 

przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą.  

Od powyższych zakazów może mógł, w drodze decyzji z mocy uchylonego już na 

podstawie ww. ustawy, art. 82 ust. 3 pkt 1 Prawa Wodnego, zwolnić jedynie Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Wpływ na stosunki wodne obszaru opracowania mają także duże ujęcia wód. Z doliną 

rzeki Warty wiąże się przylegające do Lubonia ujęcie wody dla miasta Poznania „Dębina”. 

Jest to infiltracyjne ujęcie wody, przepompowujące wodę z rzeki Warty do stawów 

infiltracyjnych oraz stawów naturalnych. Studnie wiercone ujmują warstwę wodonośną  

z głębokości od 10 do 20 metrów głębokości. Decyzją (OS-6210-15/99/2000-GW) Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 roku ustanowiono strefę ochronną dla ww. ujęcia. 

Strefa ochronna w granicach administracyjnych Lubonia obejmuje następujące tereny:  

A. teren ochrony bezpośredniej:  

– obręb Luboń – arkusz 6, działka 107  
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Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. W szczególności zabrania się:  

1. wykonywania odkrywek i wierceń nie związanych z potrzebami ujęcia,  

2. budowania obiektów lub urządzeń oraz wykonywania robót lub czynności 

niezwiązanych z pracą ujęcia,  

3. odprowadzania ścieków do wód i gruntów,  

4. składowania i gromadzenia śmieci i odpadów, zakopywania i spalania odpadów, 

5.  wprowadzania i pobytu zwierząt,  

6. rolniczego i ogrodniczego, jak również wszelkiego innego wykorzystania terenu nie 

związanego z ujmowaniem wody, a w szczególności nawożenia gruntów nawozami 

mineralnymi lub naturalnymi i używania środków chemicznych do tępienia 

szkodników lub chwastów,  

7. zakładania cmentarzy.  

Na terenie ochrony bezpośredniej nakazuje się ograniczenie przebywania osób, 

niezatrudnionych na stałe przy urządzeniach służących do poboru wody do niezbędnych 

potrzeb.  

B. teren ochrony pośredniej:  

– teren zewnętrzny ochrony pośredniej na terenie Lubonia ma powierzchnię 52 ha. 

Granica tego terenu od południa przebiega od ujścia Strumienia Junikowskiego do  

rz. Warty, następnie w górę Strumienia Junikowskiego wzdłuż jego górnej, 

lewobrzeżnej krawędzi do ul. Armii Poznań w Luboniu dalej do węzła „Dębina 

autostrady A2 biegnie u podnóża skarpy ul. Armii Poznań do granicy administracyjnej 

m. Poznania. Teren zewnętrzny ochrony pośredniej wód powierzchniowych obejmuje 

koryto Warty od 100 m poniżej ujścia cieku Wirenki (km 256+650) do ujścia 

Strumienia Junikowskiego (km 251+475). Dla działek nr 53-68, arkusz 26, obręb 

Lasek, granica strefy przebiega wzdłuż linii brzegowej rz. Warty.  

Na terenie wewnętrznym i zewnętrznym ochrony pośredniej, nie zezwala się na:  

1. eksploatowanie, przeróbkę i składowanie substancji radioaktywnych,  

2. eksploatację i przeróbkę substancji ropopochodnych i gazu ziemnego,  

3. budowę zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych,  

4. lokalizację ciągów przemysłowych produktów ropopochodnych, magazynów, baz  

i stacji paliw płynnych,  
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5. budowę zakładów przemysłowych i innych, stosujących substancje toksyczne lub 

niebezpieczne dla wód oraz uciążliwych dla środowiska,  

6. budowę parkingów z wyjątkiem przyzakładowych miejsc parkingowych i parkingów 

przy obiektach rekreacyjnych (do 20 miejsc postojowych) posiadających odpowiednie 

rozwiązania gospodarki ściekowej (szczelne nawierzchnie z odprowadzeniem wód 

opadowych do kanalizacji), budowę myjni, warsztatów naprawy samochodów itp. 

obiektów związanych z motoryzacją,  

7. lokalizację wysypisk, składowisk lub punktów przerobu odpadów,  

8. lokalizację oczyszczalni ścieków z wyjątkiem autostradowych, szczelnych zbiorników 

oczyszczających wody opadowe z fragmentu autostrady oraz mostu przez rz. Wartę,  

9. magazynowanie na nieszczelnym podłożu rozpuszczalnych substancji chemicznych,  

10. lokalizowanie, budowę i rozbudowę dróg do standardu dróg o dużym natężeniu ruchu, 

z wyjątkiem istniejących już ulic: Armii Poznań w Luboniu, Dolna Wilda i Piastowska 

w Poznaniu oraz autostrady A2 posiadającej odpowiednie zabezpieczenia dla 

środowiska,  

11. odprowadzanie ścieków sanitarnych i przemysłowych (surowych i oczyszczonych)  

do ziemi i wód powierzchniowych, w tym wylewanie ścieków na pola i do rowów 

melioracyjnych, budowę osiedli i zakładów przemysłowych nie podłączonych  

do kanalizacji, oprócz tych gdzie wydano wcześniej pozwolenia wodno - prawne,  

do czasu ich wygaśnięcia,  

12. budowę domów nie posiadających właściwego rozwiązania gospodarki ściekowej  

w postaci szczelnego szamba lub podłączenia do kanalizacji sanitarnej,  

13. stosowanie nawozów i pestycydów, poza metodami standardowo używanymi  

w rolnictwie i leśnictwie,  

14. stosowanie herbicydów,  

15. stosowanie środków ochrony roślin o wysokiej toksyczności (I -III klasy toksyczności) 

16. lokalizowanie cmentarzy i grzebielisk padłych zwierząt,  

17. budowę nowych ujęć wody poza zwykłym korzystaniem z wód,  

18. lokalizowanie nowych ogródków działkowych,  

19. wprowadzanie nieoczyszczonych wód deszczowych z terenów urbanizowanych  

do wód powierzchniowych i do gruntu,  

20. składowanie przeterminowanych środków ochrony roślin.  

21. lokalizowanie wylewisk ścieków,  
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22. stosowanie „z powietrza" rozsiewania środków ochrony roślin i nawożenia 

mineralnego.  

Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej, poza wymienionymi wyżej ograniczeniami 

niedozwolone jest:  

1. budowanie osiedli mieszkaniowych i zakładów przemysłowych,  

2. budowanie ferm hodowlanych,  

3. budowanie szklarni produkcyjnych, 

4.  stosowanie płynnych nawozów organicznych,  

5. eksploatowanie surowców mineralnych, wykonywanie wykopów poniżej zwierciadła 

wody gruntowej,  

6. stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków biologicznych,  

7. magazynowanie obornika i urządzanie pryzm kiszonkowych,  

8. urządzanie stałych pastwisk,  

9. wykonywanie wierceń za wyjątkiem otworów obserwacyjnych dla potrzeb ujęcia 

wody.  

W użytkowaniu terenu zewnętrznego ochrony pośredniej wprowadza się następujące 

ograniczenia:  

1. budowę ferm hodowli zwierząt, nie można lokalizować ferm hodowli bezściółkowej 

oraz dużych ferm. dopuszcza się istniejące już hodowle zwierzaj prowadzone 

sposobem tradycyjnym na słomie - do 100 szt. obsady w całości (bydło + trzoda + 

konie),  

2. stosowanie płynnych nawozów organicznych, nawozy te nie powinny być stosowane 

na gruntach ornych, dopuszcza się racjonalne stosowanie na terenach trwałych 

użytków zielonych,  

3. wykonywanie robót melioracyjnych tylko pod warunkiem uzyskania pozytywnej 

opinii specjalisty w zakresie ochrony wód podziemnych i PWiK,  

4. prowadzenie sztucznych nawodnień, wody do nawodnień muszą być odpowiedniej 

jakości, wykluczone jest stosowanie ścieków i zanieczyszczonych wód 

powierzchniowych, nawodnienia nie powinny być prowadzone w okresach stosowania 

nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,  

5. eksploatacji kruszywa na odcinku rz. Warty od. km 250.0 do km 251,5, eksploatacja 

powyżej km 251,5, nie powinna być prowadzona z uwagi na tworzenie się zawiesin 

spławialnych; wydanie decyzji wodno - prawnej na wydobywanie piasku poprzedzone 
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winno być opinią PWiK; prace regulacyjne koryta rz. Warty mogą być prowadzone 

bez zastrzeżeń.  

W obrębie terenu zewnętrznego ochrony pośredniej dopuszcza się funkcjonowanie:  

1. istniejących obiektów i urządzeń związanych z obsługą techniczną ujęcia wody  

i wodociągu „Dębina", tj.:  

 stacji paliw,  

 warsztatów, stacji technicznej obsługi i utrzymania pojazdów, 

  garażowania i parkowania pojazdów i sprzętu wodociągowego,  

2. istniejących, zakładów przemysłowych i innych, stosujących substancje toksyczne lub 

niebezpieczne dla wód oraz uciążliwych dla środowiska, parkingów z wyjątkiem 

przyzakładowych miejsc parkingowych i parkingów przy obiektach rekreacyjnych (do 

20 miejsc postojowych) posiadających odpowiednie rozwiązania gospodarki 

ściekowej (szczelne nawierzchnie z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji), 

myjni, warsztatów naprawy samochodów itp. obiektów związanych z motoryzacją.  

Z przeprowadzonej analizy stanu i funkcjonowania wynika, iż wody powierzchniowe  

i podziemne omawianego obszaru charakteryzują się znaczną wrażliwością i mają 

strategiczne znaczenie dla ujęcia wody w Dębinie, stąd konieczność ich stałego 

monitorowania i ochrony.  

W zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na gminie spoczywają 

konkretne obowiązki wynikające przede wszystkim z zapisów ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 

666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 

106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1373). Gminy zobowiązane 

są m.in. do budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 

stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty oraz prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, przydomowych 

oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 

osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Drugim 

krokiem zmierzającym w kierunku zmniejszenia presji wywieranej na środowisko wodne jest 

zaprojektowanie rozwoju sieci w kierunku terenów przewidzianych pod zabudowę  

w przyszłości. 
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4.1.5. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)., poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 

2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 

31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) 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. Art. 19 niniejszej ustawy stanowi, że w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę:  

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;  

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

3) parków kulturowych.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. ustawy w przypadku, gdy gmina posiada gminny program 

opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się w studium i planie, o których 

mowa w ust. 1. 

W studium i planie ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony 

konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu 

ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze 

zabytków. W przypadku gminy Luboń jest to 11 13 zabytków wpisanych w rejestr.  

Artykuł 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa,  

w jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

pozwolenia takiego wymaga:  

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru;  

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;  

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;  

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;  

5) prowadzenie badań archeologicznych;  

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  
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7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 

8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku;  

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam 

oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;  

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;  

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych  

i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 

4.1.6. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o lasach 

Wszystkie lasy na terenie gminy są lasami ochronnymi. Ich ustanowienie wynika  

z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435)., Nr 

157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 

245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 

163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, 

Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963). Zostały one 

powołane ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego wokół miasta Poznania. Zasady 

prowadzenia w nich gospodarki leśnej reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad 

prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67 poz. 337). W kontekście planowania 

przestrzennego najważniejsze ograniczenia mogące wynikać z tego rozporządzenia  

to ograniczenie penetracji lasu przez człowieka oraz, co bardzo istotne, zminimalizowanie 

regulacji stosunków wodnych.  

Nadmienia się, że w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa przekroczenia 

standardów jakości środowiska przez ZCH Luboń poza terenem do którego posiada prawo  

to istnieje możliwość wystąpienia do właściwego organu (Marszałek, Starosta) o nałożenie 

obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego dla tego zakładu. Przegląd ekologiczny 

wykonywany jest w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość 

negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może,  
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w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do 

sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny instalacji, która 

w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska jest kwalifikowana, jako przedsięwzięcie mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko powinien zawierać m.in:  

1) opis obejmujący istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy  

o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy  

o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;  

2) określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;  

3) opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na 

środowisko; 

4.2.  Ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych 

4.2.1. Spadki terenu 

Wprowadzanie zabudowy oraz inne formy zagospodarowania na terenach o znacznych 

spadkach skutkować mogą uruchomieniem procesów stokowych. Odporność terenu na 

wystąpienie procesu erozji uzależniona jest od stopnia nachylenia terenu oraz jego 

powierzchniowej budowy geologicznej.  

W ukształtowaniu powierzchni gminy Luboń nie odnotowano obszarów o spadkach  

w obszarze, których potencjalnie mogłyby wystąpić procesy stokowe. 

4.2.2. Poziom wód gruntowych 

Głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych stanowić może ograniczenie 

natury technicznej przy wznoszeniu obiektów budowlanych, realizacji infrastruktury 

podziemnej itp.  

W granicach administracyjnych gminy Luboń hydroizobaty pierwszego poziomu wód 

przebiegają na głębokości od ponad 5 metrów do 1 m p.p.t. w rejonie rzeki Warty  

i Strumienia Junikowskiego, jedynie w tych rejonach płytko zalegające wody gruntowe mogą 

nie sprzyjać budownictwu (załącznik nr 2). 
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4.2.3. Przydatność gruntów dla celu posadowienia budynków 

Gruntem budowlanym nazywa się w geotechnice część skorupy ziemskiej mogącą 

współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiącą jego element lub służącą jako tworzywo 

do wykonywania z niego budowli ziemnych. Współdziałanie gruntu z obiektem budowlanym 

może być dobre lub złe. Przyczyną uszkodzeń budowli wskutek niedostatecznej nośności 

podłoża gruntowego są najczęściej osiadania fundamentów spowodowane nadmierną lub 

niejednakową ściśliwością poszczególnych warstw gruntu podłoża budowlanego. Grunty 

różnią się między sobą nie tylko ściśliwością, lecz mają wiele charakterystycznych 

właściwości wpływających na warunki fundamentowania.  

Na przeważającej części powierzchni gminy zalegają gliny zwałowe i piaski. Do 

kategorii gruntów o korzystnych warunkach podłoża budowlanego należą tereny 

wysoczyznowe, w podłożu których zalegają grunty spoiste morenowe o konsystencji 

półzwartej i twardoplastycznej oraz grunty niespoiste – piaski różnej granulacji, w stanie 

średnio zagęszczonym. Ze względu na zagęszczenie podłoża i poziom wód gruntowych 

najkorzystniejsze tereny pod zabudowę znajdują się w zachodniej części gminy w obszarach 

dotychczas użytkowanych rolniczo, w pasie znajdującym się przy ul. Armii Poznań  

w okolicach dawnych Zakładów Przetwórstwa Ziemniaczanego, korzystne obszary 

zidentyfikowano również w południowej części gminy. Zdecydowanie niekorzystne warunki 

zidentyfikowane zostały w obszarze doliny rzeki Warty, lecz w związku z równoczesnym 

określeniem w tym terenie obszarów zalewowych obszar ten nie powinien być brany pod 

uwagę, jako obszar predysponowany pod jakakolwiek formę zabudowy. 

4.2.4. Topoklimat 

Na omawianym obszarze części zachodniej gminy w jej rolniczej części występuje 

topoklimat form wypukłych, charakterystyczny dla otwartych obszarów wysoczyznowych, na 

których nie ma warunków do tworzenia się zimnego powietrza w nocy. Tereny  

te charakteryzują się dobrym przewietrzaniem oraz niewielkim stopniem niebezpieczeństwa 

wystąpienia przymrozków pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-adwekcyjnego.  

Przy wschodniej granicy gminy w dolinie rzeki Warty oraz w dolinie Strumienia 

Junikowskiego występują topoklimaty form wklęsłych z częstymi inwersjami temperatury 

powietrza obszary te są w największym stopniu narażone na niebezpieczeństwo przymrozków 

pochodzenia lokalnego.  
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W przypadku gminy Luboń w środkowej części miasta przy wysokim stopniu 

nasycenia zabudową mamy do czynienia z topoklimatem obszarów silenie zurbanizowanych  

i uprzemysłowionych.  

O topoklimacie zbiorników wodnych możemy mówić tylko w obszarze Kocich 

Dołów, gdzie w skutek dużej pojemności cieplnej i dobrej przewodności cieplnej podłoża 

podłoża dobowe amplitudy temperatur są znacznie mniejsze niż na terenach sąsiednich. 

Obszar zbiornika Kocie Doły znajduje się w dolinie rzeki Warty w związku z tym zauważa 

się tam również cechy topoklimatu form wklęsłych. 

 

5. Predyspozycje środowiskowe do kształtowania struktury funkcjonalno - 

przestrzennej 

W oparciu o przeprowadzone analizy stanu i funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego gminy Luboń oraz uwarunkowań prawnych dotyczących jego ochrony 

sporządzono mapę predyspozycji gminy do określonych funkcji (załącznik nr 4).  

W zależności od jakości poszczególnych komponentów środowiska wyodrębniono w gminie 

trzy rodzaje obszarów. 

Pierwszy z nich to obszary o najwyższym kapitale przyrodniczym. Należą do nich lasy 

ochronne, oraz tereny zalewowe. Właścicielem lasów na terenie gminy jest Skarb Państwa,  

a zarządza nimi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zasady gospodarowania 

na tym terenie reguluje plan urządzenia lasu. Dolina rzeki Warty jest obszarem cennym jako 

obszar stanowiący korytarz ekologiczny rangi krajowej. Sugeruje się również by obszar 

wzdłuż rzeki Warty został zabezpieczony jako obszar zieleni stanowiącej formę kontynuacji 

klinu zieleni miasta Poznania (Dębina), równocześnie będąc ostoją dla roślin i zwierząt.  

Należy podkreślić, że wyłączenie z zabudowy korytarzy ekologicznych oraz lasów  

w perspektywie wieloletniej może stać się opłacalne dla gminy ze względu na wzrost wartości 

działek sąsiadujących z nimi oraz wzrost ruchu turystycznego w tym obszarze.  

Drugi typ to obszary, których użytkowanie może się odbywać pod określonymi 

rygorami zapisanymi w studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Należą do nich tereny znajdujące się na terenie otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

strefa pośrednia ujęcia wody, gleby chronione w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych, w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny.  

W obszarze nadwarciańskim proponuje się wprowadzenie zieleni wraz z zachowaniem 

istniejącego kompleksu lasu znajdującego się w południowo - wschodniej części gminy,  
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w sposób pozwalający połączyć istniejący klin zieleni miasta Poznania z istniejącym 

kompleksem leśnym gminy Luboń. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliłoby na 

urządzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Luboń i okolic.  

W centrum gminy pomiędzy terenami zabudowanymi znajduje się teren na którym 

proponuje się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, ale z jednoczesnym stosunkowo dużym 

udziałem zieleni urządzonej, w postaci zieleńców, nasadzeń przyulicznych czy parku.  

Tereny zielone nieobjęte ochroną prawną winno się utrzymać w dotychczasowym 

użytkowaniu w ramach kształtowania spójnego systemu zieleni miejskiej.  

Wschodnia wysoczyznowa część gminy dotychczas użytkowana rolniczo stanowi 

jedyne zaplecze terenowe gminy, które w przyszłości prawdopodobnie zostanie zabudowane, 

proces ten biorąc pod uwagę rozmiar gminy jest nie unikniony. W związku z tym sygnalizuje 

się potrzebę zwiększenia w tym obszarze powierzchni obszarów „zielonych” (lasy, zieleń 

urządzona). Zasady wyłączania najlepszych klas gleb reguluje ustawa o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych.  

We wszystkich obszarach przewidzianych pod zabudowę konieczne jest wyposażenie 

ich w pełną infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.  

Trzeci typ to tereny, których wykorzystanie przez człowieka nie jest ograniczone przez 

funkcje przyrodnicze. Są to tereny najkorzystniejsze dla funkcji mieszkaniowej oraz 

nieuciążliwej przemysłowej. Należy zastrzec jednak, że brak ograniczeń przyrodniczych nie 

oznacza przyzwolenia na niestosowanie obowiązującego prawa w zakresie zachowania 

standardów w ochronie środowiska i przyrody. Ze względu na położenie gminy Luboń  

w strefie przyspieszonego rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego całkowita 

urbanizacja obszaru jest nieunikniona. Można to zminimalizować jedynie poprzez stosowanie 

właściwych wskaźników zabudowy terenu, nasycenia ogólnodostępną zielenią miejską oraz 

terenami sportu i rekreacji. 
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Z uwagi na zmianę stanu prawnego na stronie 79 i 80 opracowania ekofizjograficznego 

zamiast: 

„Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [db} 

Drogi lub linie kolejowe1 Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 

najkorz. 
godzinom dnia 

kolejno po 

sobie 
następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 

najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b. tereny związane ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży 

c. tereny domów opieki społecznej 

d. tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b. tereny zabudowy zagrodowej  

c. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza 

miastem2 

d. tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 3 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei liniowych. 

2) W przypadku nie wykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze, nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze noc 

3) Strefie śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 

zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).” 

  

powinno być: 

„Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. poz. 1109).  
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [db] 

Drogi lub linie kolejowe1 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po 

sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b. tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży2 

c. tereny domów opieki społecznej 

d. tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b. tereny zabudowy zagrodowej  

c. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2 

d. tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 3 68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych. 

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze, nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 

tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. Nr 120, poz. 826).” 

 

 


