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Wstęp 

 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnowo Podgórne jest dokumentem planistycznym sporządzonym dla obszaru 

całej gminy, wykonanym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).  

 Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego, a zawartość jest zgodna z zakresem przedmiotowym wskazanym w art. 

10 ust. 1 i 2 powołanej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 

kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 

 Prace nad studium prowadzono na podstawie Uchwały Nr XLV/435/2009 Rady 

Gminy w Tarnowie Podgórnym z dnia 24 marca 2009r., w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zatwierdzonego uchwałą Nr LXV/405/2005 

Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym z dnia 29 listopada 2005 r., z późniejszymi 

cząstkowymi zmianami. 

 

Podstawowym celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. 

W szczególności w studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z (art. 10 ust.1): 

– dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

– stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

– stanu środowiska, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wielkości jakości 

zasobów  wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 

– stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

– warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

– zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
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– potrzeby i możliwości rozwoju gminy; 

– stanu prawnego gruntów; 

– występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

– występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

– występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 

– występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

– stanu systemów komunikacji infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami; 

– zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

 

Analiza uwarunkowań w obszarach przedstawionych powyżej, wraz z analizą 

wniosków organów, urzędu gminy i osób fizycznych stanowiły podstawę do 

formułowania kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, 

w studium określono w szczególności: 

– kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

– kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 

– obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

– obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury 

współczesnej; 

– kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

– obszary, na których rozmieszone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 

– obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa art.48 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

7 

– obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń podziałów nieruchomości, także 

obszary rozmieszczenia obiektów handlowych powierzchni sprzedaży powyżej 2000 

m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

– obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

– kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

– obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych; 

– obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

– obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 

U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i nr 153, poz. 1271); 

– obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji; 

– granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

– inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. 
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Materiały wyjściowe 

 

Informacje niezbędne do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne pochodzą z następujących 

materiałów wyjściowych: 

– Opracowanie ekofizjograficzne niezbędne do opracowania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo 

Podgórne, Poznań 2004; 

–  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tarnowo Podgórne uchwalone Uchwałą Nr LXV/405/2005 Rady Gminy 

w Tarnowie Podgórnym z dnia 29 listopada 2005; 

–  Plan Zagospodarowania województwa wielkopolskiego, Poznań 2001; 

–  Projekt Planu Zagospodarowania województwa wielkopolskiego, Poznań 2009; 

–  Strategia Rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020, Poznań 2005; 

–  Strategia Rozwoju Turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007 – 2013, 

Poznań 2007; 

–  Plan Rozwoju Lokalnego, Tarnowo Podgórne 2007; 

–  Program Ochrony Środowiska gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009 - 2012, 

Tarnowo Podgórne 2009; 

– Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013, Poznań 2008; 

–  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów 

obowiązujących na obszarze gminy Tarnowo Podgórne; 

–  Materiały uzyskane z Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym; 

–  Dane statystyczne, GUS 2008; 

–  Wnioski od organów; 

–  Wnioski od osób fizycznych; 

–  Wnioski Urzędu Gminy; 

–  Dane pomocnicze uzyskane z właściwych instytucji i organów. 
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Zawartość studium 

Na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tarnowo Podgórne składają się następujące elementy: 

Część A – Analiza w zakresie uwarunkowań, stanowiąca diagnozę stanu istniejącego wraz 

z załącznikiem graficznym nr 1a; 

Część B – Kierunki zagospodarowania przestrzennego określające podstawowe cele 

i zadania służące kształtowaniu polityki przestrzennej gminy wraz 

z załącznikiem graficznym nr 2a; 

Część C – Uzasadnienie przyjętych rozwiązań, synteza ustaleń studium.  
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Ogólna charakterystyka gminy i położenie 

 

 Gmina Tarnowo Podgórne leży w środkowej części województwa 

wielkopolskiego. Jej powierzchnia wynosi 101,4 km2. Gmina graniczy z miastem Poznań 

od wschodu, z gminą Rokietnica od północy, z gminami Dopiewo i Buk od południa oraz 

z gminą Kaźmierz od zachodu (rys. 1). Siedzibą gminy jest wieś Tarnowo Podgórne, która 

położona jest peryferyjnie w stosunku do obszaru gminy w jej północno-zachodniej 

części. Gmina Tarnowo Podgórne wraz z pozostałymi gminami powiatu ziemskiego 

tworzy obszar metropolitalny miasta Poznań, co ma konsekwencje w postaci wyraźnie 

wykształconych związków funkcjonalno przestrzennych pomiędzy ośrodkiem miejskim - 

poznańskim a terenami Gminy. 

 

 

Rysunek 1 - Położenie gminy Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Opracowanie na podstawie 
www.panorama-miast.com.pl 

 

 Obszar Gminy Tarnowo Podgórne przecina droga krajowa nr 92 Terespol - 

Warszawa – Świecko (fragmentami, poza granicami gminy droga ma nr 2). Droga ta 

przebiega obwodnicą na południe od  Tarnowa Podgórnego. Drogą o dużym znaczeniu 

jest także droga wojewódzka nr 307 Poznań – Bukowiec przecinająca południowe krańce 

gminy w okolicy Wysogotowa i Sierosławia. Przez wschodnie krańce gminy w kierunku 

północnym biegnie droga wojewódzka nr 184 Przeźmierowo – Szamotuły - Wronki.  
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Przez gminę przebiega także kilkanaście odcinków dróg powiatowych. W bliskim 

sąsiedztwie gminy przebiega autostrada A-2.  

W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Baranowo, Batorowo, Ceradz Kościelny, Chyby, 

Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Przeźmierowo, Rumianek, Sady, 

Sierosław, Swadzim, Wysogotowo oraz Tarnowo Podgórne. 
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1. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego, 

w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego   

1.1 Struktura przyrodnicza oraz stan i funkcjonowanie środowiska naturalnego 

gminy. 

1.1.1 Położenie 

 Według podziału fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2000), tereny 

Gminy Tarnowo Podgórne położone są: 

– w obrębie podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (314 – 316),  

– w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5),  

– w mezoregionie Pojezierze Poznańskie (315.51).  

Zgodnie z podziałem geomorfologicznym Niziny Wielkopolskiej Krygowskiego (1961), 

obszar ten należy do regionu Wysoczyzna Poznańska (VIII), w obrębie którego można 

wyróżnić następujące subregiony:  

– Pagórki Międzyrzecko – Pniewskie (VII1), 

– Równina Poznańska  (VIII6)  

– Równina Szamotulska (VIII7) (rys. 2).  

 

Rysunek 2 - Przebieg jednostek geomorfologicznych w Gminie Tarnowo Podgórne 
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1.1.2 Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

 Na obszarze gminy Tarnowo Podgórne występują utwory jury (margle 

i mułowce oraz wapienie margliste) oraz kredy dolnej (piaskowce), które przykrywają sieć 

utworów trzeciorzędowych. Powierzchnia utworów z tego okresu najwyżej wyniesiona 

jest w północnej i północno – wschodniej części gminy. W powierzchniowej warstwie 

budowy geologicznej przeważają utwory plejstoceńskie i holoceńskie o zróżnicowanej 

miąższości (sięgającej od 40 do ponad 100 m) i złożonym układzie przestrzennym, 

wykształconym w postaci piasków i żwirów, glin zwałowych i mułków. W grupie 

utworów holoceńskich dominują torfy, osady jeziorne, rzeczne w postaci mułków z gytią 

i kredą jeziorną. 

Utwory zwałowe, w postaci gliny zwałowej, zalegają na gruntach położonych na północ 

od Jeziora Lusowskiego na północny zachód i północny wschód od doliny rzeki Samy. 

Utwory holoceńskie, reprezentowane przez torfy i namuły organiczne, wypełniają dno 

południkowo przebiegającej doliny rzeki Samy i Strugi Jankowickiej.  

Niezależną grupę tworzą grunty antropogeniczne. Geneza ich powstania powiązana jest 

z ich mechanicznym przemieszczaniem w czasie prac ziemnych. Grunty te występują 

w rejonach jednostek osadniczych oraz eksploatacji surowców budowlanych. 

Obszar Gminy Tarnowo Podgórne leży w obrębie strefy marginalnej fazy poznańskiej 

zlodowacenia bałtyckiego. Na znacznych obszarach zajmujących północne obszary gminy 

występują wysoczyzny morenowe płaskie i faliste. Są to obszary o mało urozmaiconej rzeźbie 

o wysokościach bezwzględnych wynoszących 80 – 90 m n.p.m. Rzeźba jest bardziej 

urozmaicona w obrębie pagórków morenowych akumulacyjnych występujących wzdłuż 

strefy maksymalnego zasięgu fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego (Ceradz Kościelny 

– Lusówko – Batorowo). Na zapleczu strefy marginalnej maksymalnego zasięgu fazy 

poznańskiej, w rejonie Tarnowa Podgórnego, znajduje się kompleks pagórków moren 

spiętrzonych. Powstały one w czasie transgresji lądolodu fazy leszczyńskiej lub w czasie 

oscylacyjnego nasunięcia lądolodu fazy poznańskiej. Typową formą strefy marginalnej są też 

liczne stożki sandrowe, które ciągną się pasem na linii wschód – zachód. Są to: sandr 

Ławicki, tarasujący rynnę Jeziora Kierskiego, między Przeźmierowem a Krzyżownikami, 

sandr Kierski, sandr Sierosławski (między jeziorami Lusowskim i Niepruszewskim). 

 

1.1.3 Gleby 
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 Gleby o najniższej przydatności produkcyjnej to najsłabsze kompleksy – 6, 7 i 9, 

obejmujące V i VI klasę bonitacyjną. Gleby te zajmują ok. 1/3 powierzchni gminy 

Tarnowo Podgórne i występują głównie w jej południowej części. Zwarte obszary gleb 

kompleksów 6, 7 i 9 występują na południe i zachód od Przeźmierowa. Grunty orne 

najsłabsze występują również wzdłuż drogi krajowej nr 92 po południowej jej stronie, 

pomiędzy Przeźmierowem i Swadzimiem. Grunty orne słabej jakości zajmują tereny 

położone wokół Wysogotowa. Grunty kompleksów 6, 7 i 9 rozciągają się również 

zwartym obszarem na południowy wschód od Jeziora Lusowskiego oraz zajmują znaczne 

obszary położone pomiędzy Jeziorem Lusowskim, a wsią Sierosław oraz tereny położone 

na południe od wsi Edmundowo. 

W środkowej i północnej części gminy przeważają grunty orne dobre i bardzo dobre, 

które ze względu na wysoki potencjał produkcyjny powinny być chronione przed zmianą 

użytkowania. Grunty te oznaczone są na mapie jako kompleksy 1, 2, i 4 rolniczej 

przydatności gleb, obejmujące głównie klasy bonitacyjne od I do IIIb. Największe zwarte 

obszary tych gruntów występują na północ od jeziora Lusowskiego, sięgając aż po 

Tarnowo Podgórne, na północ od Tarnowa Podgórnego wokół wsi Kokoszczyn, na 

północ i południe od drogi krajowej nr 92, pomiędzy miejscowością Sady a Tarnowem 

Podgórnym. 

Pozostałe grunty kompleksów 3, 5 i 8, czyli klas głównie IVa i IVb, występują przeważnie 

w środkowej i północnej części gminy, naprzemiennie z gruntami bardzo dobrymi. 

Grunty te również zalicza się do gruntów ornych chronionych, przeznaczenie obszaru 

pow. 1 ha gruntów ornych tej jakości, wymaga zgody wojewody. 

Trwałe użytki zielone, oznaczone na mapie symbolami 1z, 2z i 3z oprócz funkcji rolnej 

pełnią ważne funkcje ekologiczne, powinny więc być włączane w skład węzłowo – 

pasmowego systemu powiązań przyrodniczo – krajobrazowych, co przemawia za 

zachowaniem w niezmienionej postaci i ochroną tych terenów. 

Tabela 1 - Kompleksy przydatności rolniczej na terenie gminy Tarnowo Podgórne 

Lp. Kompleks przydatności rolniczej Powierzchnia 
[ha] 

Udział 
[%] 

1 Kompleks pszenny bardzo dobry 21 0,3 

2 Kompleks pszenny dobry 723 10,4 

3 Kompleks pszenny wadliwy 244 3,5 

4 Kompleks żytni bardzo dobry 1576 22,7 

5 Kompleks żytni dobry 1454 20,9 

6 Kompleks żytni słaby 1404 20,2 

7 Kompleks żytni bardzo słaby 818 11,8 
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8 Kompleks zbożowo – pastewny słaby 343 4,9 
źródło: opracowanie na podstawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009 – 
2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016” 

 

Tabela 2 - Powierzchnia użytków rolnych z podziałem na klasy 

Klasa 
Powierzchnia 
[ha] 

Udział 
[%] 

I 0  

II 20 0,3 

III 10 0,1 

IIIa 518 6,9 

IIIb 1081 14,5 

IV 174 2,3 

IVa 2364 31,6 

IVb 923 12,3 

V 1771 23,7 

VI 607 8,1 

VI 13 0,2 

SUMA: 7481 73,6 
źródło: opracowanie na podstawie „Strategii Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne” 

 

1.1.4 Klimat 

 Według podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego (1948) badany 

obszar leży w dzielnicy środkowej (VIII), w jej cieplejszej części. Jest to rejon 

o najniższym w Polsce opadzie rocznym (według parametrów meteorologicznych średnia 

wieloletnia suma opadów wynosi 496 mm), największej ilości dni słonecznych (ponad 50 

dni) oraz najmniejszej ilości dni pochmurnych (poniżej 130 dni). Liczba dni 

z przymrozkami wynosi od 100 do 110, dni mroźnych od 30 do 50, a przeciętny czas 

trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni. Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi tu 8 oC. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. 

Ciśnienie atmosferyczne 

 Obszar gminy Tarnowo Podgórne cechuje się nieznacznym zróżnicowaniem 

przestrzennym wielkości ciśnienia powietrza atmosferycznego. Średnia roczna wielkość 

ciśnienia powietrza atmosferycznego wynosi około 1005 hPa (maksymalnie ponad 1035 

hPa, minimalnie około 958 hPa). Najniższe ciśnienie atmosferyczne występuje w okresie 

wiosny (1004,2hPa), a najwyższe jesieni (1005,8 hPa). 

Układy baryczne i fronty atmosferyczne 

 Nad omawianym obszarem obserwuje się częściej przemieszczanie centrów 

wysokiego ciśnienia, nieco rzadziej centrów układów niżowych. Centra wyżów 
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barycznych najczęściej przemieszczają się przez ten obszar latem i wczesną jesienią, 

zjawisko to cechuje ponad 10% dni w lipcu, sierpniu i październiku. Centra niżów 

barycznych przemieszczają się najczęściej w kwietniu i maju. W kwietniu ponad 15% 

wszystkich dni, to dni z przemieszczającymi się układami niskiego ciśnienia powietrza 

atmosferycznego. 

Nad obszarem tym w ciągu roku najczęściej przemieszczają się fronty chłodne; 

towarzyszą im na ogół opady o znacznej gwałtowności, w lecie często w połączeniu 

z burzami, znaczne wahania ciśnienia atmosferycznego i wyraźnie odczuwalne spadki 

temperatury powietrza oraz wzrost prędkości wiatru. Przeciętnie w roku jest około 67 dni 

z frontami chłodnymi. Najwięcej notuje się ich latem i jesienią. Fronty ciepłe występują 

w ciągu 42 dni w roku. Pojawiają się one w ciągu całego roku. 27 dni w roku cechuje 

przemieszczanie się frontu zokludowanego. Przez około 230 dni w roku nad obszarem 

tym nie zalegają fronty atmosferyczne i jest to tzw. okres bezfrontowy. Przez cały rok 

dominują fronty napływające z sektora zachodniego. 

Masy powietrza 

 Najczęściej notuje się obecność powietrza polarno-morskiego. Pochodzi ono znad 

północnej części Oceanu Atlantyckiego i odznacza się stosunkowo dużą zawartością pary 

wodnej.  

W lecie powietrze polarno-morskie napływa jako masa powietrza chłodnego, z którym 

jest związane znaczne zachmurzenie nieba i często opady atmosferyczne. W zimie – 

napływ tego powietrza przynosi ocieplenie i zwiększenie zachmurzenia nieba, przyczynia 

się do wystąpienia okresowych odwilży. Powietrze polarno-morskie najczęściej napływa 

latem i jesienią. Najrzadziej notuje się obecność tej masy powietrza zimą (około 62 dni). 

Znacznie rzadziej napływa tu powietrze polarno-kontynentalne z sektora wschodniego. 

Cechuje je mała wilgotność i przynosi ono zmniejszenie zachmurzenia ogólnego nieba. 

Obecność powietrza polarno-kontynentalnego najczęściej obserwuje się zimą i wiosną. 

W lutym i marcu pojawia się z częstością ponad 10%. Masy powietrza polarnego 

dominują w ciągu całego roku. Średnio w roku ponad 80% dni odznacza się pogodą, 

będącą wynikiem zalegania tych dwóch mas powietrza. 

Napływ powietrza arktycznego notuje się zimą i wiosną. W tych porach roku pojawia się 

ono z częstością ponad 21%. Napływ tego powietrza powoduje uformowanie się pogody 

bardzo zmiennej, ze znacznymi spadkami temperatury. Przezroczystość powietrza 
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atmosferycznego sprzyja silnemu wypromieniowaniu ciepła z gruntu, co wiąże się 

z występowaniem przymrozków. Najrzadziej notowaną masą powietrza jest powietrze 

zwrotnikowe (średnia roczna częstość występowania – 2%) – najczęściej występuje 

w sierpniu. Z napływem tych mas powietrza związane są gwałtowne ocieplenia i okresy 

upałów. 

Prędkość i kierunki wiatru 

 Najczęściej obserwowane są wiatry z sektora zachodniego, głównie z kierunku 

W i SW. Stosunkowo najrzadziej pojawiają się wiatry z sektora północnego, z kierunku N 

i NE.. Częstość występowania cisz wynosi około 10% - najczęściej notowane są latem 

i jesienią, najrzadziej zimą i wiosną. Średnia roczna prędkość wiatru, nie uwarunkowana 

czynnikami lokalnymi, waha się w granicach 2-4 m/s – największe prędkości wiatru 

notowane są zimą i wiosną, a najmniejsze latem. 

Usłonecznienie 

 Największe usłonecznienie notowane jest od maja do sierpnia – maksymalne 

godzinne usłonecznienie dochodzi do 0,65 godziny. Najmniejsze miesięczne sumy 

usłonecznienia rzeczywistego notowane są w grudniu. Średnie sumy usłonecznienia 

wahają się od 210 godzin do ponad 240 godzin. 

Warunki termiczne 

 Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od około 7,5 ºC do około 8,4 ºC. 

Najwyższe jej wartości występują w lipcu (17,6-18,0 ºC). Najniższa średnia miesięczna 

temperatura przypada na styczeń (od -1,5 ºC do -2,8 ºC). 

Wilgotność powietrza 

 Średnia roczna wilgotność względna powietrza przekracza 80% - zima dochodzi 

do 88%, w porze letniej i wiosną wynosi około 74%. 

 

Opady atmosferyczne 

 Obszar ten uchodzi za deficytowy w wodę, co jest wynikiem względnie małych 

sum opadów atmosferycznych – średnie roczne sumy opadów kształtują się poniżej 500 

mm. W przebiegu rocznym miesięcznych sum opadu zaznacza się minimum zimowe oraz 

maksimum letnie (lipiec). Suma opadów w okresie wegetacyjnym wynosi średnio około 

300 mm. Średnia roczna liczba dni z opadem waha się od 143 do ponad 175 – dni 
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z opadem najczęściej pojawiają się zimą, najrzadziej notowane są w miesiącach 

wiosennych. 

 

1.1.5 Wody powierzchniowe 

 Obszar gminy Tarnowo Podgórne leży w zlewni Samy i Samicy Kierskiej 

należących do lewostronnej części dorzecza Warty od Wełny do Obry (118 G – Atlas 

Hydrograficzny). Południowe skrawki gminy należą do zlewni Samicy Stęszewskiej, 

Wirenki, Potoku Junikowskiego. 

Głównym działem wodnym przebiegającym w kierunku E-W na południe od Jeziora 

Lusowskiego oraz w kierunku S-N i dalej SE-NW na zachód od rynny Samy jest dział 

wodny III rzędu oddzielający zlewnie Samy od zlewni Samicy, kanału Mosińskiego 

i Wirenki. W jego przebiegu występuje brama wodna (strefa wododziałowa) w okolicy 

Sierosławia i Batorowa.  W oparciu o ukształtowanie terenu wydzielono działy wodne IV 

i V rzędu wyznaczające granice zlewni Kanału Przybrodzkiego, Swadzimskiego, 

Lusowskiego, Strugi Jankowickiej. Strefy wododziałowe jako miejsca rozdziału i spływu 

wód powierzchniowych  winny być wykluczone z terenów przeznaczonych pod 

jakiekolwiek formy zainwestowania.  

Charakterystyczną cechą obszaru, szczególnie dobrze widoczną w północnej i północno-

zachodniej części gminy, na południe od rynny Jez. Lusowskiego, w okolicach Otowa 

oraz na północny wschód od Samy występują obszary bezodpływowe oraz zagłębienia 

bezodpływowe ewapotranspiracyjne (zagłębienia typu ewapotranspiracyjnego z przewagą 

parowania w procesie bilansowania opadów) i chłonne (zagłębienia typu chłonnego - 

przewaga wsiąkania). Można je identyfikować w terenie po występowaniu w ich dnie 

zbiorników wodnych i bagien.  Zagłębienia bezodpływowe chłonne występują na 

obszarach o dobrej przepuszczalności, ich dna są suche, tylko okresowo może się w nich 

gromadzić nadmiar wody. Rola zagłębień bezodpływowych w procesie obiegu wody 

w zlewniach jest na ogół nieuwzględniana. Jednakże są one istotne z punktu widzenia 

ochrony środowiska. W zagłębieniach bezodpływowych gromadzą się zanieczyszczenia 

pochodzące ze spływu powierzchniowego, które przekazywane są drogą infiltracji do wód 

podziemnych. W związku z tym zarówno zagłębienia bezodpływowe  suche i wypełnione 
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wodą, obszary źródliskowe cieków, jak i główne linie spływu powierzchniowego winny 

być chronione i wskazane jako tereny  pod zadrzewienia i zakrzewienia.  

Największą powierzchnię na badanym obszarze zajmuje zlewnia rzeki Samy wpadającej 

od wschodu do jez. Lusowskiego i wypływającej z niego w części zachodniej. Dalej Sama 

prowadzi wody obniżeniem dolinnym o kierunku wschód - zachód, a przyjęciu 

lewostronnego dopływu – Strugi Jankowickiej przyjmuje północny kierunek płynięcia, 

zasilona prawostronnym dopływem Kanału Przybrodzkiego wpada bezpośrednio do 

Warty. W tej części obszaru, wyraźnie oddzielonej działem wodnym III rzędu, dominuje 

północny kierunek spływu wód.  Pozostała część obejmuje źródliskowy fragment zlewni 

Samicy oraz Kanału Swadzimskiego wpadającego do jeziora Kierskiego. 

 Sieć rzeczna gminy jest gęsta. Stanowią ją w większości niewielkie cieki wcinające 

się w teren na głębokość od 1 m do 2,5 m. Szerokość ich koryt waha się od 

kilkudziesięciu centymetrów w źródliskowych fragmentach zlewni do ponad 2 m 

w strefach ujściowych.  Znikoma część cieków ma charakter okresowy. Znaczna część 

niewielkich cieków została pogłębiona i połączona rowami melioracyjnymi, przez co duże 

obszary, uprzednio bezodpływowe, zostały włączone do systemów odwodnieniowych 

większych rzek.  

Tereny podmokłe występują głównie w dolinie Samy, Strugi Jankowickiej, Samicy oraz 

w obniżeniach przyjeziornych. 

 Na obszarze gminy Tarnowo Podgórne występuje znaczna ilość zbiorników wód 

powierzchniowych. Największym z nich jest Jezioro Lusowskie, którego głęboko wcięta 

misa stanowi naturalną strefę drenażu wód powierzchniowych i podziemnych. Sprzyja 

temu zarówno litologia, jak i duże spadki terenu wokół jeziora. Wg badań Instytutu 

Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie  powierzchnia Jeziora Lusowskiego wynosi 121, 9 

ha, według wyników uzyskanych z planimetrowania mapy w skali 1: 10 000 -122,0 ha. 

Kolejne parametry morfometryczne jeziora przedstawiają się następująco: 

– objętość w tys. m3 – 10479,9 

– głębokość maksymalna w m – 19,5 

– głębokość średnia w m – 8,6 

– średni poziom lustra wody 78 m n.p.m. 

Duża objętość Jeziora Lusowskiego  i stosunkowo małe przepływy cieków zasilających 

pozwalają przypuszczać, że tempo wymiany wód jeziornych jest bardzo małe.  
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Inne zbiorniki wodne na terenie gminy nie mają nazw własnych. Stosunkowo duże 

i liczne (19 zbiorników o łącznej pow. 61,5 ha) zlokalizowane są w rejonie Zakrzewo-

Dąbrowa-Lusowo, w okolicach Otowa i stanowią one pozostałość po wyrobiskach złóż 

żwiru. Zbiorniki o pow. kilku ha znajdują się także na NW od Tarnowa Podgórnego. 

 

1.1.6 Fauna i flora  

Flora 

 Obszar Chronionego Krajobrazu nie jest włączony w żaden formalny (NATURA 

2000), ani też ideowy (sieć ECONET-Pl) system przyrodniczy.  

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną gmina Tarnowo Podgórne leży w pasie Wielkich 

Dolin w krainie Wielkopolsko-Kujawskiej w okręgu Poznańsko-Gnieźnieńskim  

(Szafer 1972). Kraina Wielkopolsko-Kujawska leży w zachodniej części w zasięgu 

poziomym buka i traci od zachodu ku wschodowi atlantyckie składniki flory. 

Dominującym gatunkiem drzewa leśnego jest sosna, a dęby, lipy, wiązy, klony i inne 

drzewa liściaste odgrywają większą rolę tylko w resztkach lasów liściastych. Lasy łęgowe, 

niegdyś rozpowszechnione w dolinach rzek, należą obecnie do rzadkości.  

Na wysoczyznach panującymi zespołami leśnymi są:  

 bór sosnowy (Vaccinio myrtilli-Pinetum),  

 bór mieszany (Pino-Quercetum),  

 grądy (Querco-Carpinetum) (na lepszych glebach), 

 tzw. świetliste dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum), (na siedliskach ciepłych).  

W dolinach rzek występują olszyny oraz lasy i zarośla zalewiskowe z rzędu Populetalia albae.  

Gmina Tarnowo Podgórne podzielona jest na dwie jednostki pod względem typów 

potencjalnej roślinności naturalnej. W części północnej przeważają siedliska grądowe 

(Galio silvatici-Carpinetum). Natomiast w części południowej gminy przeważają siedliska 

acidofilne, w tym kwaśnych dąbrów (Calamagrostio-Quercetum), oraz borów świeżych 

(Leucobryo-Pinetum). Z doliną Samy i obniżeniami dolinkowymi związane są potencjalne 

siedliska łęgów jesionowo-olszowych (Circaeo-Alnetum). Badania roślinności naturalnej 

w gminie wskazują na jej dużą wartość, mimo zachowania się jej w większości 

w izolowanych enklawach. Liczne są strefy ekotonowe między lasami i polami uprawnymi 

czy użytkami zielonymi. Na skraju pól uprawnych, przy brzegach Jeziora Lusowskiego 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

21 

oraz wzdłuż nieutwardzonych dróg występują czyżnie – zwarte zakrzaczenia,  złożone 

z głogów i tarniny. Wyjątkowo dobrze zachowane występują m.in. przy drodze 

z Batorowa do Sierosławia.  

Roślinność gminy jest zróżnicowana i reprezentuje niemal wszystkie typy zbiorowisk 

roślinnych regionu. W strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu przebadano bogatą florę 

i wskazano na 47 gatunków chronionych. Wśród zbiorowisk bagiennych na szczególną 

uwagę zasługują zbiorowiska torfowe z kłocią wiechowatą (Cladium maruscus) na 

torfowisku niskim w Sierosławiu oraz stanowisko kosaćca syberyjskiego w okolicach tej 

miejscowości. Inne cenne gatunki to: storczykowate (stanowiska nad Jeziorem Kierskim 

i w dolinie Samy, wolffia bezkorzeniowa, podawana z doliny Samy, kocanka piaskowa 

stwierdzana nad Jeziorem Lusowskim i Kierskim w nielicznych już zespołach muraw 

kserotermicznych.  

1.2 Zasoby i walory przyrodnicze oraz ich ochrona 

1.2.1 Obszary objęte prawną ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy stanowi 

mozaikę różnych zespołów i zbiorowisk roślinnych, głównie jednak związanych 

z obszarami podmokłymi. Licznie reprezentowane są olsy i lasy łęgowe, występuje też 

forma boru bagiennego. W dolinie Samy stwierdzono występowanie rzadkich gatunków 

roślin siedlisk wilgotnych, podmokłych i wodnych, m.in. storczyki (Orchis latifolia, Listera 

ovata), zespół lilii wodnej, osoki aloesowatej. W latach poprzednich stwierdzano 

obecność wolfii bezkorzeniowej. 

Na obszarze OChK stwierdzono występowanie rzadkich, zagrożonych, objętych ochroną, 

gatunków i grup zwierząt: ważek, biegaczy, trzmieli, motyli, mięczaków, płazów, gadów 

i ssaków. Faunę płazów reprezentuje 12 gatunków, m.in. rzekotka drzewna, kumak, 

ropuchy. Z gadów odnotowano jaszczurkę zwinkę i zaskrońca, gatunki objęte ochroną 

prawną. 

Na terenie stwierdzono występowanie 148 gatunków ptaków, w tym m.in. żurawia. Wśród 

przedstawicieli gromady ssaków stwierdzono występowanie wydry.  
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Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody stanowią zwykle element drzewostanu parkowego, podworskiego. 

Szczególnie cenne okazy występują w parku w Jankowicach (ponad 30 drzew) tworząc 

drzewostan zbudowany z drzew rodzimych i egzotycznych. Cenne lipy drobnolistne rosną 

w otoczeniu kościoła i na cmentarzu w Ceradzu.  

Dobrze zachowane są nasadzenia alejowe, choć coraz mniej liczne w krajobrazach 

wiejskich, z uwagi na przebudowę dróg i wycinanie zbyt blisko jak na nowe warunki 

budowlane drzew. Na podkreślenie zasługują zachowane aleje wielogatunkowe biegnące 

od parku i zabudowań podworskich w Swadzimiu (tzw. aleje swadzimska, batorowska 

i pałacowa). Godne zachowania i ochrony jest nieopisane i nieoznakowane obsadzenie 

lipowe przy drodze prowadzącej od dawnego folwarku w Lusówku.  

Liczba pomników przyrody na terenie gminy uległa zmianie. Rada Gminy w Tarnowie 

Podgórnym pozbawiła statusu pomnika przyrody: 

 trzy sztuki lipy drobnolistnej (o obwodach w pierśnicy: 130, 131, 136 cm) 

zlokalizowanych w miejscowości Lusowo w pasie drogi powiatowej nr 2419P, 

stanowiących część pomnika przyrody o nazwie „Aleja jesionowo – lipowa” (Uchwała 

nr XXI/148/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r); 

 czterech sztuk wierzb białych (o obwodach w pierśnicy: 215, 156, 186, 192 cm) 

zlokalizowanych w miejscowości Swadzim ul. Lipowa w pasie drogi gminnej, 

stanowiących część pomnika przyrody o nazwie „Aleja  Batorowska" (Uchwała Nr 

XLVIII / 465 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia  12 maja  2009 r.) 

 

Tabela 3 - Zestawienie istniejących pomników przyrody 

LP (zgodna z oznaczeniem 
na mapie) 

Gat. drzewa Uwagi 

I. Baranowo 

I.1-5 Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  park dworski 

Orzech czarny (Juglans nigra)  park dworski 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)  park dworski 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) park dworski 

klon zwyczajny (Acer platanoides) park dworski 

 
II. Ceradz Kościelny 

II.1 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) cmentarz 

II.2-5 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) teren przy kościele 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) teren przy kościele 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) teren przy kościele 
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Lipa drobnolistna (Tilia cordata) teren przy kościele 

III. Batorowo 

III. 1 Dąb Piłsudskiego (Quercus robur) ul. Widok/Batorego 

IV. Jankowice 

IV. 1-35 Platan klonolistny (Platanus acerifolia)   park pałacowy  

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)  

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)  

Platan klonolistny (Platanus acerifolia)  

Platan klonolistny (Platanus acerifolia) park pałacowy 

Dąb szypułkowy (10 szt.)  

Modrzew europejski (Larix decidua)  

Modrzew europejski (Larix decidua)  

Modrzew europejski (Larix decidua)  

Modrzew europejski (Larix decidua) park pałacowy 

Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipfera)  

Topola czarna (Populus nigra)  

Cypryśnik błotny (Taxodium distichum)   

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)  

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) park pałacowy 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)  

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)  

Dąb szypułkowy (Quercus robur)  

Dąb szypułkowy (Quercus robur)  

Dąb szypułkowy (Quercus robur) park pałacowy 

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum) park pałacowy 

IV. 35 Robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia) drzewo przydrożne  

IV. 36 Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum) drzewo przydrożne 

V. Lusówko 

V. 1-2 Dąb szypułkowy (Quercus robur) park dworski 

Klon zwyczajny (Acer platanoides)  

V. 3 Dąb szypułkowy (Quercus robur)  drzewo przydrożne 

VI. Lusowo 

VI.1 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)  park dworski 

VI. 2-3 Robinia  akacjowa (Robinia pseudoaccacia) na terenie campingu; n-r rej.  
404 

Robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia) na terenie campingu; n-r rej.  
405 

VI.A. Aleja jesionowo-lipowa  
klon zwyczajny - Acer platanoides 
lipa drobnolistna -Tilia cordata 
jesion wyniosły –Fraxinus excelsior 
wierzba biała - Salix alba „Tristis” 
robinia akacjowa – Robinia pseudoaccacia 
brzoza brodawkowata – Betula pendula 

działka nr 313 Lusowo 

VII. Rumianek 

VII.1 Klon jawor (Acer pseudoplatanus) park dworski  

VIII. Swadzim 

VIII. 1-6 Orzech czarny (Juglans nigra) park dworski 

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  

Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  
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Kasztanowiec biały  (Aesculus hippocastanum)  

Wierzba biała  (Salix alba „Tristis”)  

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)  

VIII. 7 Platany swadzimskie (Platanus acerifolia) park dworski 

VIII. A-1 Aleja pałacowa 
a) lipa drobnolistna -Tilia cordata 

 

VIII. A-2 Aleja batorowska  
lipa drobnolistna -Tilia cordata  
wierzba biała - Salix alba 
jesion wyniosły – Fraxinus excelsior 

 

VIII. A.-3 Aleja swadzimska : 
lipa drobnolistna -Tilia cordata 
wierzba biała -Salix alba 
grusza pospolita – Pyrus comunis 

 

IX. Sady 

IX.1 Dąb szypułkowy (Quercus robur)  

 

1.2.2 Inne obszary o wysokich walorach przyrodniczych 

  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest wiele obiektów wartościowych pod względem 

przyrodniczym. Do najistotniejszych należą: 

– szuwary właściwe i turzycowe, murawy i zarośla kserotermiczne, podmokłe i świeże 

łąki, o dużej wartości ekologicznej, stanowiące ostoję flory kserotermicznej i osłonę 

jeziora (w przypadku terenów położonych w Baranowie, na zachodnim brzegu 

jeziora Kierskiego); 

– wodne i nadwodne, murawy i zarośla kserotermiczne, podmokle i świeże łąki 

stanowiące miejsce rozrodu rzadkich gatunków ptaków, które powinny być 

chronione przed osuszaniem; 

– bory i acidofilne lasy, mezofilne lasy i zarośla, które stanowią element ciągu 

ekologicznego i osłonę doliny; 

– wodne i nadwodne, torfowiska i mszary, łęgi i zarośla wierzbowe stanowiące ostoję 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt i fragmenty ciągów ekologicznych; 

– suche łąki, mezofilne lasy i zarośla, które  stanowią śródpolne enklawy dla zwierząt. 

 

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane były dwa użytki ekologiczne: w Lusowie 

i Chybach, które stanowiły formę ochrony przyrody na podstawie właściwych przepisów 

o ochronie przyrody do roku 2000. 
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Użytek ekologiczny w Lusowie obejmował część dawnej Wojewódzkiej Szkółki 

Zadrzewieniowej (północna strona drogi Lusowo-Lusówko). Teren ma powierzchnię 71,6 

ha. Zadrzewienia te stanowią ważne ogniwo na trasach migracyjnych zwierząt. 

Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt przedstawia tabela poniżej: 

 

Tabela 4 - Gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze byłego użytku ekologicznego w Lusowie 

Cenne gatunki roślin 
(objęte ochroną gatunkową) 

Chronione gatunki zwierząt: 
 

 pierwiosnka lekarska (Primula veris) 

 jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) 

 jarząb  

 brekinia(Sorbus torminalis) 

 kruszyna pospolita (Frangula alnus) 

 kalina koralowa (Viburnum opulus) 
 

 wiewiórka (Sciurus vulgaris) 

 jeż (Erinaceus europeus) 

 kret (Talpa europea) 

 dzięcioł zielony (Picus viridis) 

 mazurek (Passer montanus) 

 sikora modra (Parus caeruleus) 

 żaba zielona (Rana arvalis), żaba trawna 
(Rana temporaria),  

 winniczek (Helix pomatia) 

 

 Teren byłego użytku ekologicznego w Chybach jest nieznacznie zróżnicowany 

siedliskowo. Zawiera wiele interesujących elementów flory i roślinności. Dominują 

formacje nieleśne, naturalne (szuwarowe) i antropogeniczne (łąkowe i polne). Zieleń 

wysoką tworzy przede wszystkim zieleń urządzona związana z obszarami rekreacyjnymi 

(zabudowy letniskowej) i mieszkaniowej całorocznej. Rzadkie zbiorowiska roślin wodnych 

związane są z niewielkimi zbiornikami (oczkami). Według badań Wojterskiej flora użytku 

ekologicznego liczy 307 gatunków roślin. Najliczniej reprezentowane są gatunki łąkowe 

(63), azotolubnych okrajków (40) i chwastów upraw polnych (36) oraz szuwarowe (34) 

i torfowiskowe (16). Taki sam jest udział krzewów klasy Rhamno-Prunetea. Na terenie 

powierzchniowo przeważają zbiorowiska szuwarów trzcinowych i turzycowych oraz 

zbiorowiska łąkowe i okrajkowe. Stwierdzono (prace Wojterskiej i Nagengast) 

występowanie 56 zbiorowisk roślin naczyniowych z 15 klas.  

Do głównych zbiorowisk tego cennego terenu w Chybach należą: 

 zbiorowiska leśne i zaroślowe  

 zbiorowiska wodne i bagienne, 

 zbiorowiska mulistych brzegów, 

 zbiorowiska trwałych użytków zielonych, 

 zbiorowiska okrajkowe, 
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 zbiorowiska ruderalne i segetalne. 

1.3 Uwarunkowania ekofizjograficzne  

1.3.1 Uwarunkowania ekofizjograficzne – wskazania 

 Uwarunkowania ekofizjograficzne – wskazania ustalone zostały na podstawie 

opracowania ekofizjograficznego, które jest jednym z elementów Studium. 

Wskazania dotyczące kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w gminie Tarnowo Podgórne 

Ze względu na rejestrowane przekształcenia  antropogeniczne omawianego obszaru 

należy: 

 bezwzględnie chronić obszary o cennych walorach przyrodniczych, które tylko 

fragmentarycznie objęte są prawną formą ochrony. Winny one pełnić w środowisku 

nadrzędną funkcję ekologiczną. Należy zatem przede wszystkim: utrzymywać 

wszystkie, choćby najmniejsze fragmenty leśne, gdyż stanowią one bazę do procesów 

regeneracji roślinności na terenach pozbawionych naturalnej szaty roślinnej, 

pozostawić wszystkie naturalne struktury przyrodnicze, w tym ustawowo chronione 

zadrzewienia i zakrzewienia, oczka, bagna, torfowiska; 

 pozostawić do spontanicznego zarastania roślinnością niektóre nieużytki powstałe po 

eksploatacji kruszywa mineralnego; 

 kształtować trwałą roślinność w strefach wododziałowych, ze względu na ich ważną 

funkcję korytarzy ekologicznych – generującą; 

 nieodlesiać stref wododziałowych, utrzymywać wokół zbiorników wód stojących, 

a także wzdłuż cieków trwałe użytki zielone, które ograniczają spływ substancji 

biogennych i działają jako naturalna bariera biogeochemiczna; 

 grunty słabe, o niskiej przydatności rolniczej, przeznaczyć pod zalesienie lub 

w zależności od charakteru siedlisk pozostawić w formie nieużytków spontanicznie 

regenerujących się; 

 likwidować grunty orne dochodzące do misy Jeziora Lusowskiego wraz z jego strefą 

krawędziową i koryt rzek oraz zamieniać je na trwałe użytki zielone bądź zalesiać; 
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 kształtować strukturę przyrodniczą krajobrazu, jego fizjonomię, szczególnie w pobliżu 

rynny jeziornej, aby nie tracić osi i panoram widokowych o szczególnych walorach 

estetycznych; 

 rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja systemu melioracyjnego 

pozwalająca do minimum ograniczyć ilość wody odprowadzanej ze zlewni rolniczych 

do wód powierzchniowych; 

 zwracać uwagę przy zmianach ilościowych i jakościowych (np. nowe zakłady 

przemysłowe), by nie naruszyły one dosyć chwiejnej równowagi ekologicznej w całym 

systemie środowiska przyrodniczego. Powierzchnie gleb chronionych powinny być 

wykorzystane z zachowaniem wymogów ekologicznych; 

 działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego powinny zmierzać do 

ograniczenia emisji z palenisk domowych i istniejących zakładów poprzez 

systematyczną gazyfikację lub zmianę technologii. 

Wskazania w zakresie kształtowania struktur przyrodniczych i systemu przyrodniczego 

 mając na uwadze fakt, że zanieczyszczenia jezior są trwałe i przyrodniczo 

nieodwracalne, szczególną ochroną należy objąć ekosystem Jeziora Lusowskiego, które 

ze względu na powolną wymianę wód charakteryzuje się małą odpornością na 

degradację; 

 należy przyjąć program ochrony wód, strefy brzegowej i zlewni jeziora Lusowskiego. 

Potencjalne zagrożenie dla stanu czystości jeziora stanowi jego silnie urzeźbiona strefa 

brzegowa, która pośredniczy w dopływie materii ze zlewni. Wykształcone w jej obrębie  

z wyraźnie krawędzie i stoki o nachyleniach przekraczających 6º to obszary szczególnie 

podatne na denudację naturogeniczną i uprawową, silną erozję i przyśpieszony spływ 

powierzchniowy zanieczyszczeń ze zlewni. Stąd bezwzględnie należy eliminować 

istniejące źródła zanieczyszczeń i  ograniczać powstawanie nowych. Priorytetem w tym 

zakresie winno być uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ogródków 

działkowych w Lusowie, zlokalizowanych w sąsiedztwie strefy brzegowej jeziora. 

Rozważyć możliwość likwidacji ogrodów działkowych na południowym brzegu Jeziora 

Lusowskiego Na podstawie wizji terenowej zinwentaryzowano liczne zrzuty 

nieoczyszczonych ścieków bytowych  bezpośrednio do jeziora. Niepokojącym 

zjawiskiem zaobserwowanym w sezonie letnim jest intensywny rozwój turystyki 
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kempingowej, namiotowej, co wobec braku jakiejkolwiek infrastruktury sanitarnej 

stanowi poważne zagrożenie dla wód jeziornych; 

 dla ochrony wód jeziornych przed zwiększonym dopływem nutrientów (w 

szczególności związków azotu i  fosforu) z terenów rolnych wskazana byłaby zmiana 

użytkowania terenu w obrębie gruntów ornych przylegających do strefy krawędziowej 

jeziora między Lusowem a Lusówkiem (pn.-zach. część rynny jeziornej)  

i wprowadzenie ekosystemu trawiastego. Wody (spływ powierzchniowy) przepływające 

przez obszary systemów trawiastych mają korzystniejszy skład chemiczny, ze względu 

na właściwości zatrzymywania azotanów, związków fosforu i potasu. Gruba warstwa 

trawy w sposób znaczący zabezpiecza przenikanie związków biogennych do 

zbiorników wodnych. Również w stosunku do chemicznych środków ochrony roślin, 

roślinność trawiasta i warstwa korzeniowa gleby wykazują role dezaktywacyjną. 

Zbiorowiska roślinne użytków zielonych pełnią zatem ważną rolę oczyszczającą 

i chroniącą jednocześnie wody jeziorne przed procesem eutrofuzacji. Wprowadzenie 

roślinności trawiastej na wskazanym obszarze stanowiło by ważny element ochrony 

wód Jeziora Lusowskiego; 

 koniecznym warunkiem ochrony wód Jeziora Lusowskiego jest wyeliminowanie 

rozwoju zabudowy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych na terenach przyległych 

bezpośrednio do rynny jeziornej; 

 odtworzyć przestrzenne powiązania struktur przyrodniczych gminy z otoczeniem 

poprzez dolinę Samy oraz tworzenie korytarzy ekologicznych utworzonych przez 

kształtowane pasy zadrzewieniowe; 

 poszerzyć Obszar Chronionego Krajobrazu dolina Samy i rynna Jeziora Lusowskiego  

o obiekt wskazane w zestawieniu jako 16. Tereny wewnętrzne chronić przed zmianą 

użytkowania lub wskazywać pod zalesienia, dla lasów wodochronnych 

i glebochronnych; 

 sporządzić plan ochrony dla OChK, wyznaczając tereny wolne od zabudowy oraz 

wskazane do zalesień (stok północny); 

 chronić obszar gminy przed zmianami stosunków wodnych (nie meliorować) 

Zachować w dotychczasowym użytkowaniu cenne typy biotopów, wraz z otoczeniem, 

oraz obniżenia bezodpływowe. Nie należy ich ani osuszać, ani zasypywać, ani też 
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wykorzystywać jako lokalne wysypiska śmieci. Chronić przed zalesieniami obiekt 

torfowiskowy położony w Sierosławiu; 

 wiązać przestrzenie przez dolesienia rozerwane ciągi ekologiczne (obecnie zieleń 

w postaci kęp). Szczególne znaczenia mają tu ciągu wsparte na ciekach i obejmujące 

obszary łąkowe i pastwiskowe, poprowadzone w okolicach Chyb i  Swadzimia oraz 

Otowo – Lusowo – Tarnowo Podgórne. Wprowadzić zadrzewienia: 

– wzdłuż dróg publicznych, 

– wzdłuż dróg polnych, 

– na granicy użytków rolnych, 

– wzdłuż cieków, kanałów, rowów melioracyjnych, 

– w pasie nadbrzeżnym Jeziora Lusowskiego (północny brzeg) i Jeziora Kierskiego 

(brzeg zachodni), 

– zadrzewienia przeciwerozyjne, 

– zadrzewienia pastwiskowe, 

– zadrzewienia oczek wodnych, 

– dolesienia na glebach VI klasy; 

 utrzymać charakterystyczne cechy konfiguracji terenu, zakaz niwelacji pagórków, 

podkreślenie ich zabudową i odpowiednim zazielenieniem; 

 należy ograniczać przekształcenia sieci hydrograficznej szczególnie takie jak 

przykrywanie cieków, ujmowanie ich w przewody zamknięte, bowiem w miarę 

poprawy jakości wody obiekty hydrograficzne powinny stać się aktywnym elementem 

krajobrazu; 

 zagłębienia bezodpływowe, ze względu na gromadzenie się zanieczyszczeń - zarówno 

suche i wypełnione wodą - oraz obszary źródliskowe cieków, a także główne linie 

spływu powierzchniowego winny być chronione i wskazane jako tereny  pod 

zadrzewienia i zakrzewienia; 

 strefy wododziałowe jako miejsca rozdziału i spływu wód powierzchniowych  winny 

być wykluczone z terenów przeznaczonych pod jakiekolwiek formy zainwestowania. 

Wskazane jest liniowe zadrzewienie i zakrzewienie tych stref w celu stworzenia ciągów, 

korytarzy i węzłów ekologicznych, jak i ochrony przeciwerozyjnej, gatunkami 

odpornymi na suszę i niski poziom wód gruntowych oraz mało wymagającymi 
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w stosunku do warunków glebowych, np. jesion wyniosły, topola biała, topola osika, 

czeremch amerykański, świdośliwa jajowata, głóg jednoszyjkowy, rokitnik pospolity, 

jarząb pospolity, brzoza brodawkowata; 

 należy utrzymać systematyczną konserwację cieków i rowów melioracyjnych polegającą 

głównie na odmulaniu dna, udrażnianiu świateł przepustów, usuwaniu porastających 

skarpy krzewów (jednostronnie), umacnianiu dna i skarp cieków i rowów, by nie 

dopuścić do zmniejszenia zdolności właściwego i szybkiego odprowadzania wód 

opadowych; 

 pozostawić trwałe użytki zielone w naturalnym stanie (funkcje retencyjne 

i biocenotyczne); 

 wprowadzić monitoring środowiska, przynajmniej na terenach chronionych. 

Wskazania w zakresie kształtowania stanu sanitarnego środowiska gminy 

 dla poprawy jakości wody w sieci hydrograficznej należy ograniczyć ilość ścieków 

zrzucanych  do cieków bez oczyszczenia. Konieczne jest dotrzymanie warunków jakim 

powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód śródlądowych zgodnie 

z wytycznymi Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz. U. 116, poz. 

503) zrzucanych do Kanału Przybrodzkiego (dopływ Samy) z oczyszczalni w Tarnowie 

Podgórnym. Niedotrzymywanie tych parametrów spowoduje pogorszenie stanu jakości 

wód Samy, która prowadzi wody pozaklasowe. Objąć siecią kanalizacyjną obrzeża 

Jeziora Lusowskiego; 

 ze względu na małe przepływy, nie gwarantujące dostatecznego stopnia rozcieńczania 

zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczania, cieki występujące na tym 

obszarze wykluczyć jako odbiornik ścieków; 

 w granicach nowo powstających obszarów zabudowanych należy zadbać 

o wprowadzenie powierzchni o pokryciu naturalnym (ogrody, łąki, lasy, parki) 

i ograniczyć do bezwzględnego minimum udział gruntów pokrytych asfaltem, betonem 

czy innym materiałem nieprzepuszczalnym; 

 obszary leśne i zadrzewione mają wpływ na kształtowanie się topoklimatów. 

Obszarami wskazanymi do wprowadzania roślinności są osiedla mieszkaniowe, obszary 

rekreacyjne, strefy śródpolne – drogi, granice zmian użytkowania np.: pole/łąka, 

granice pół (miedze), cieki, rowy melioracyjne i kanały. Dodatkowe zadrzewienia 
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szczególnie należy wprowadzić w rejonie rynny Jeziora Lusowskiego. Z uwagi na jej 

przebieg (wschód – zachód) występują tu bardzo duże prędkości wiatru (rejon 

Lusowa). Zadaniem wprowadzonych tu pasów zieleni będzie, obok funkcji 

wiatrochronnych, funkcja ekologiczna (m.in. ograniczenie spływu powierzchniowego 

zanieczyszczeń do jeziora, zmniejszy też procesy denudacyjne na stokach rynny). 

Ponadto spowoduje to zwiększenie lesistości gminy w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu; 

 na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej czy przemysłowej należy zwrócić 

uwagę na niekontrolowane zwiększanie ilości ścieków deszczowych odprowadzanych 

do rowów i cieków. Podstawą rozwiązania problemu winna być szczegółowa analiza 

hydrologiczna i hydrauliczna uwzględniająca wielkość i charakter cieku, jego aktualną 

przepustowość,  wielkość powierzchni, z których nastąpi odbiór ścieków deszczowych 

(dachy, place, ulice, tereny zielone), a wskazująca sposób dostosowania cieku do 

zwiększonych przepływów; 

 dla ochrony przed hałasem należy określić: 

– miejsca lokalizacji ekranów akustycznych ograniczających emisję hałasu od 

istniejących tras komunikacyjnych, w kierunku terenów wymagających ochrony 

przed hałasem’ 

– wyznaczyć obszary, na których nie należy lokalizować funkcji wymagających 

ochrony przed hałasem; 

 przebieg nowych tras komunikacyjnych należy sytuować głównie przez tereny nie 

wymagające komfortu akustycznego, w przypadku braku możliwości ominięcia tych 

terenów uwzględnienie na etapie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

projektu budowlanego zabezpieczenia akustyczne; 

 budować pasy zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych, stanowiące efekt 

psychoakustyczny oraz estetyczny; 

 dla lotniska „Ławica” Wojewoda Wielkopolski tworzy obszar ograniczonego 

użytkowania, który  powinien wskazać tereny w Baranowie i Przeźmierowie objęte 

takim zaleceniem; na tych obszarach należy dążyć do ograniczenia tworzenia nowych 

terenów wymagających ochrony przed hałasem; 
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 istniejące zakłady przemysłowe i warsztaty, powodujące nadmierną emisję hałasu 

w kierunku terenów chronionych, powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające środowisko przed hałasem; 

 należy wprowadzać nieuciążliwe technologie związane z emisją hałasu do środowiska, 

szczególnie przy lokalizacji zakładów w rejonie zabudowy mieszkaniowej; 

 nowe zakłady przemysłowe należy lokalizować na terenach przeznaczonych pod 

przemysł, lub w przypadku usytuowania na terenach z zabudową mieszkaniową 

wymagać na etapie projektu budowlanego spełniania norm związanych z emisją hałasu. 

 

1.3.2 Uwarunkowania ekofizjograficzne – ograniczenia 

 Ograniczenia ekofizjograficzne ustalone zostały na podstawie szczegółowej 

waloryzacji poszczególnych komponentów środowiska. Waloryzacja ta wykonana została 

na potrzeby określenia przydatności środowiska do zainwestowania. Zastosowany podział 

na trzy klasy wskazał obszary, które przez niekorzystne cechy, są przyczyną ograniczeń 

nowych inwestycji. 

W celu wskazania obszarów charakteryzujących się ograniczeniami, analizie poddane 

zostały poniższe komponenty środowiska: 

Rzeźba terenu 

 Niewielkie ograniczenia – klasa III; spadki 3º - 6 º; deniwelacje 2 – 5m – obszary te zostały 

określone jako dostateczne dla lokalizacji nowych inwestycji lecz lokalizacja nowych 

obiektów powinna uwzględniać specyfikę rzeźby terenu; 

 Duże ograniczenia – klasa IV; spadki powyżej 6º; deniwelacje powyżej 5m – rzeźba 

terenu obszarów o dużych ograniczeniach charakteryzuje się silną erozja 

powierzchniową i z tego względu przed lokalizacją nowych inwestycji konieczne są 

zabiegi uzdatniające np. tarasowanie zboczy. 

Powierzchniowa budowa geologiczna 

 Niewielkie ograniczenia – obszary położone na: 

– glinach piaszczystych, piaskach gliniastych, gruntach organicznych na glinach - Na 

tych terenach, ze względu na okresowe zmiany konsystencji gruntów spowodowane 

zmianami wilgotności, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie fundamentów 
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i pomieszczeń podziemnych budynków. Obszary te predestynowane raczej dla obiektów 

płytko posada wianych; 

– gruntach organicznych na piaskach - tereny nadają się pod zabudowę, jednakże 

wskazane posadowienie obiektów na piaskach, po zdjęciu wierzchniej warstwy organicznej; 

– glinach i piaskach wodno morenowych - ze względu na skomplikowany układ 

warstw przed posadowieniem budowli wskazane szczegółowe badania geologiczne; 

 Duże ograniczenia – obszary położone na: 

– gruntach organicznych (torfy, namuły piaszczyste den dolinnych, zagłębień 

bezodpływowych, piaski humusowe, piaski i mułki jeziorne) - ze względu na 

znaczną miąższość gruntów organicznych tereny te nie powinny być przeznaczane 

pod zabudowę. Są to grunty o obniżonej nośności o dużej zawartości wody i słabej 

przepuszczalności i dużej ściśliwości pod obciążeniem; 

– trzeciorzędowe utwory, piaski, żwiry, iły i mułki - utwory mało korzystne jako 

podłoże budowlane  - wrażliwe na zmiany wilgotności (pęcznienie), iły często 

zachowują się agresywnie w stosunku do betonu i stali; 

Wody 

 Niewielkie ograniczenia – 1 2m p.p.t. - tereny których wykorzystanie ograniczają 

sezonowe wahania wód, wskazane wprowadzanie budynków niepodpiwniczonych; 

 Duże ograniczenia – 0 – 1m p.p.t - obszary na których może dochodzić do wiosennego  

i jesiennego podniesienia wód podziemnych  aż do zalania z powstaniem rozlewisk. 

Gleby 

 Niewielkie ograniczenia – obszary z glebami położonymi w obrębach kompleksów: 

– pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego, zbożowo – 

pastewnego mocnego - Dobre gleby, mniej urodzajne, charakteryzujące się 

okresowym niedoborem wody lub nadmiernym uwilgoceniem; 

– 2z-użytki zielone średnie, 3z- użytki zielone słabe i bardzo słabe - Tereny te 

posiadają cenne walory ekologiczne, powinny być włączane w skład węzłowo – 

pasmowego systemu powiązań przyrodniczo – krajobrazowych. 

 Duże ograniczenia - obszary z glebami położonymi w obrębach kompleksów: pszennego 

bardzo dobrego, pszennego dobrego, zbożowo – pastewnego słabego na murszach - 
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Najlepsze gleby o dobrych parametrach, wymagają zgody ministra lub wojewody na 

wyłączenie z produkcji rolnej. 

Topoklimat 

 Niewielkie ograniczenia – powierzchnie użytkowane rolniczo - Negatywne zjawiska na 

tych obszarach związane są przede wszystkim z ekspozycją zboczy, a co za tym idzie 

zróżnicowaniem nagrzewania. W przypadku dużych nachyleń obserwuje się spływ 

chłodnego i wilgotnego powietrza ku dołowi., u podstawy stoku mogą pojawić się 

mgły radiacyjne. Obszary takie występują na: 

– jednostkach form wypukłych - zbocza o wystawie NW-SW i nachyleniu >6º; zbocza 

o wystawie NE-SE i nachyleniu >6º 

– jednostkach form płaskich poza dnami dolin - gleby nieporowate, zwarte, dobrze 

uwilgocone (iły, gliny); gleby śrdniozwarte (mułki, gliny piaszczyste, mułki ilaste) bez 

zwartej szaty roślinnej; gleby porowate i suche (lessy, piaski przesuszone, torfy) lub 

o zwartej szacie roślinnej  

– powierzchniach zadrzewione zbocza o wystawie NW-SW i nachyleniu >6º; zbocza 

o wystawie NE-SE i nachyleniu >6º; 

– powierzchniach zabudowanych tereny równinne o zabudowie zwartej i o zabudowie 

rozproszonej. 

 Duże ograniczenia – powierzchnie użytkowane rolniczo - Obszary o niekorzystnym 

topoklimacie ze względu na deformację kierunków nawietrzania lub jego utrudnieniu, 

a co za tym idzie stagnowaniem zimnego powietrza. W dnie dolin zaznacza się 

zwiększenie wilgotności powietrza, częste zamglenia. Obszary takie występują na: 

– Jednostki form wypukłych - zbocza o wystawie NW-NE i nachyleniu >6º; 

– Jednostki form wklęsłych - podmokłe dna dolin z roślinnością łąkową, dna dolin 

o niższym zwierciadle wody gruntowej, drobne formy wklęsłe: wąskie dna dolin, 

obniżenia bezodpływowe, wąwozy, wcięcia, polany śródleśne; 

– Powierzchnie zadrzewione - zbocza o wystawie NW-NE i nachyleniu >6º, zbocza 

o wystawie NE-SE i nachyleniu >6º; 

– Powierzchnie zabudowane – obniżenia - o zabudowie zwartej i o zabudowie 

rozproszonej. 

Przyroda ożywiona 
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 Niewielkie ograniczenia – łąki powyżej 1 ha; 

 Duże ograniczenia – obszary prawnie chronione, lasy, wartościowe zespoły bagienne, 

szuwarowe, łąkowe, rowy do bezwzględnego zachowania. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

36 

2. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych 

złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

2.1 Kopaliny 

 Na terenie gminy występują złoża surowców energetycznych (gaz ziemny) oraz 

kopalin pospolitych (piaski i żwiry).  

W zachodniej części gminy zlokalizowana są: 

- część udokumentowanego złoża gazu ziemnego Jankowice, dla którego utworzono 

obszar i teren górniczy „Jankowice” – koncesja nr 55/94 z dnia 19.04.1994 – 

ważna do 19.04.2019r,  

- część udokumentowanego złoża gazu ziemnego Młodasko, dla którego utworzono 

obszar i teren górniczy „Młodasko” – koncesja nr 53/94 z dnia 19.04.1994, ważna 

do 19.04.2019r.  

Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowany jest odwiert gazowy, czynny: Jankowice – 2. 

Pozostałe: Młodasko – 1, -4, -6, Jankowice -1, -3k, -4, Kalwy -1, -3k,  Lusówko – 1, Bytyń 

– 2 i Swadzim – 1 zostały zlikwidowane. 

Ponadto, w gminie zlokalizowanych jest kilka złóż kruszyw pospolitych w: Batorowie, 

Sierosławiu, Wysogotowie, Swadzimiu, Sadach, Lusowie, Lusówku, Rumianku, Górze, 

Jankowicach, Ceradzu Kościelnym, Zakrzewie I (złożami obejmujące teren gminy 

Tarnowo Podgórne) i Edmundowie. Wszystkie złoża są złożami czwartorzędowymi, 

pokładowymi a kopalinami są: piasek o zmiennej granulacji oraz piasek ze żwirem. 

Gmina Tarnowo Podgórne, głównie jest zachodnia część, znajduje się w granicach 

obszaru koncentracji występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego. Pas 

złoża ciągnie się od okolic Rawicza na południa do Obornik na północ od Poznania.  

2.2 Wody podziemne 

 Obszar gminy według podziału hydrogeologicznego Polski położony jest 

w obrębie regionu szczecińskiego. 
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Głównymi poziomami użytkowymi wód podziemnych na terenie gminy są wody 

w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. 

Obszar zlewni Samy to rejon wielkopolskiej doliny kopalnej w obrębie której znajduje się 

główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) nr 145 – Dolina kopalna Szamotuły – 

Duszniki, którego fragment położony jest w północno – zachodniej części gminy. Ze 

względu na potencjalne zagrożenia wód zasobowych zbiornik powinien być chroniony 

przed zanieczyszczeniami w szczególny sposób. 

Główny poziom użytkowy stanowią piaski oraz żwiry występujące na głębokości 20 - 60 

m. Są to utwory czwartorzędowe o wydajności przeciętnie 70 m3h-1. Poziom 

trzeciorzędowy reprezentowany jest przez utwory mioceńskie, które zalegają na 

głębokości 60 - 100 m. Wydajność eksploatacyjna poziomu użytkowego wahają się 

w przedziale 10 - 70 m3h-1. Jakość wód zbiornika jest wysoka, konieczne jest jednak ich 

uzdatnianie z powodu stężenia Fe i Mn. Zabezpieczenie wód podziemnych wymaga 

wprowadzenia specjalnych zasad gospodarowania. 

Zwierciadło pierwszego poziomu wód podziemnych zalega na głębokości około 2 m 

p.p.t. i położona jest w pasie od Koroszczyna do Wysogotowa. Wody na tym poziomie 

zalegają również na południe od jeziora Lusowskiego. Zwierciadło pierwszego poziomu 

wód podziemnych obniża się w okolicach Przeźmierowa, Baranowa i Chyb., gdzie wody 

zalegają na głębokości poniżej 2 m p.p.t. Sytuacja taka występuje na obszarze wąskiego 

pasa strefy wododziałowej między Przeźmierką a rynną jeziora Kierskiego. 

Zachodnia część gminy (Rumianek i Jankowice), obszar między doliną Samy a doliną 

Kanału Lusowskiego, okolice Ceradza Kościelnego oraz część południowo – zachodnia 

gminy charakteryzują się zaleganiem zwierciadła wód podziemnych na głębokości 2 – 5 m 

p.p.t.  

Roczne amplitudy wahań pierwszego poziomu wód podziemnych wynoszą od 

kilkudziesięciu centymetrów do prawie 2 m. Najwyższy poziom wody podziemne osiągają 

od marca do kwietnia oraz od kwietnia do maja. Od maja ich poziom zaczyna opadać 

i osiąga swoje minimum w październiku lub listopadzie. 

Ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w miejscowościach Lusowo, Wysogotowo, 

Sady i Swadzim, z czego dwa pierwsze to ujęcia komunlane. Bardzo istotnym problemem 

we właściwym gospodarowaniu zasobami eksploatacyjnymi wód podziemnych jest 

ochrona przed pogarszaniem się ich jakości fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
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Poważnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych jest infiltracja  do warstwy 

wodonośnej zanieczyszczeń ze skażonych wód powierzchniowych. Źródło 

zanieczyszczeń stanowić mogą ścieki bytowo –gospodarcze 

z zepsutych lub nieszczelnych kanałów ściekowych, powodujące uformowanie się strefy 

skażenia o szerokości kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów. W wodzie podziemnej 

następuje wtedy wyraźny wzrost koncentracji związków azotowych oraz chlorków.  

Szczególne zagrożenie na terenach wiejskich związane jest z infiltracją wód  

z obszarów rolniczych intensywnie nawożonych i gnojowicowanych. Niebezpieczeństwo 

stanowią również powszechnie stosowane środki ochrony roślin. 
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3. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów. 

Tabela 5 - Struktura własnościowa terenów gminy (stan na 2006) 

Lp. Formy własności Udział w % 

1. Grunty osób fizycznych 72,7 

2. Grunty Skarbu Państwa 15,5 

3. Grunty gmin 5,4 

4. Grunty spółdzielni 3,7 

5. Grunty kościołów 1,0 

6. Grunty pozostałych osób prawnych 1,7 

Razem 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie UG w Tarnowie Podgórnym 
 

Zdecydowana większość terenów w gminie należy do osób fizycznych (3/4 wszystkich 

gruntów). Należy zwrócić uwagę na stosunkowo mały udział gruntów gminy 

stanowiącego również mienie komunalne gminy. Grunty Skarbu Państwa to głównie 

grunty pod ciekami i zbiornikami wodnymi oraz grunty pod drogami. 

4. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego 

i zabytków dóbr kultury współczesnej 

 Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego w gminie Tarnowo 

Podgórne zawierają się w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 

2011 przyjętym stosowną Uchwała Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym. 

Celami opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami są: 

 wzmocnienie ochrony i opieki nad materialną części dziedzictwa kulturowego oraz 

poprawa stanu zabytków poprzez zahamowanie procesów ich degradacji, a w dalszej 

kolejności  poprawa stanu ich zachowania;  

 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy; 

 aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe poprzez 

kompleksową rewaloryzację zabytków i po wykonaniu analizy funkcjonalnej ich 

adaptację na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne; 
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projekty powinny posiadać wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny, w tym 

przyczyniać się do wzrostu dochodów i zwiększania ilość miejsc pracy; 

 określenie celów, kierunków działań oraz zadań, które powinny być podjęte przez 

organy i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków  i opieki nad 

zabytkami;  

 zapoznanie się z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytków gminy, 

z wykazem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wykaz obiektów 

typowanych do gminnej ewidencji zabytków - ocena stanu gminnego zasobu  

zabytków nieruchomych – określenie kategorii i stopnia zagrożeń;  

 podejmowanie i określanie warunków współpracy z właścicielami obiektów 

zabytkowych dla zapewnienia im należytej opieki oraz określenia sposobów 

udostępnienia dóbr kultury narodowej, będących ich własnością, a także wskazywanie 

potencjalnych źródeł finansowania; 

 inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, informacyjnych, turystycznych itp. 

mających na celu propagowanie znajomości zabytków i uświadamianie konieczności 

opieki nad zabytkami; 

 wspieranie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami. 

4.1 Obiekty wpisane do rejestru obiektów zabytkowych województwa 

wielkopolskiego 

Baranowo 
-zespół dworski, koniec XIX w., nr rej.: 2194/A z 30.08.1990: 
 - dwór 
 - park 
 
Ceradz Kościelny 
- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława, 1 poł. XVI-XIX w.: 
 - kościół, nr rej.: 2396/A z 21.12.1932 
 - dzwonnica cmentarna, drewniana, nr rej.: 1098/A z 29.04.1970 
 - kaplica grobowa Engeströmów, nr rej.: 1174/A z 23.07.1970 
 
Jankowice 
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX w.: 
 - pałac, nr rej.: 2492/A  z 31.01.1952 
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 - park, nr rej.: 161/A z 17.07.1968 
- oficyna, nr rej.: j.w. 
 - spichrz, nr rej.: j.w.    
 
Lusowo 
- kościół parafialny p.w. śś Jadwigi i Jakuba, XV w., 1916-18, nr rej.: 1176/A z 23.07.1970 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX w., nr rej.: 1530/A z 02.07.1974: 
 - pałac 
 - park 
 
Rumianek 
- park, ul. Parkowa 6, poł. XIX w., nr rej.: 1827/A z 05.02.1981 
 
Sierosław  
- park, koniec XIX w., nr rej.: 1843/A z 02.03.1981 
 
Swadzim 
- zespół pałacowy, XIX/XX w.: 
 - pałac, nr rej.: 2177/A z 16.08.1989 
 - park, nr rej.: 1784/A z 14.02.1979. 
 
Tarnowo Podgórne 

 kościół p.w. Wszystkich Świętych, 1464, XVIII w., nr rej.: 2411/A z 21.12.1932 

 kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, 
1901, nr rej.: 2621/A z 30.06.1997 

 dom celny, 1 poł. XIX w., nr rej.: 1194/A z 24.07.1970 r.  (skreślono z rejestru 
część naziemną, decyzją z 04.08.2003,  pozostają piwnice) 

4.2  Obiekty wpisane na listę gminnej ewidencji zabytków 

Baranowo 
 zespół dworsko-folwarczny (własność Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu): dwór, murowany, koniec XIX w. , restaurowany 1978 r.; park 
krajobrazowy, koniec XIX w. 

 folwark: rządówka - obecnie kancelaria – murowana, 1899r., obora, murowana, 
koniec XIX w., obora - obecnie magazyn – murowana, koniec XIX w., chlewnia 
murowana, 4 ćw. XIX w., stodoła murowana, koniec XIX w., spichlerz murowany, 
koniec XIX w., spichlerz murowany, koniec XIX w. 

 ośmiorak murowany, 1921 
 ul. Szamotulska: zagroda nr 11, murowana, ok. 1910 r.; zagroda nr 13, 

murowana, początek XX w.; szkoła - obecnie dom nr 61- murowany, koniec XIX 
w. 

 
 
Batorowo 
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 zespół szkoły: początek XX w. ul. Stefana Batorego: szkoła, obecnie dom nr 20; 
budynek gospodarczy murowany, drewniany; szalet szachulcowy  

 ul. Nad Stawem: dom bez nr (dawne 29), murowane ogrodzenie i brama zagrody, 
początek XX w.; dom nr 3 – ogrodzenie murowane, początek XX w. 

 ul. Stefana Batorego: dom nr 47, murowany, początek XX w.; dom nr 47 – 
brama murowana 

 ul. Widok: zespół domu nr 19: dom murowany, początek XX w., brama 
murowana; dom nr 21, murowany, początek XX w. 

Ceradz Kościelny 
 zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa: kościół 

murowany,  1 poł. XVI w. z późniejszymi rozbudowami; kaplica grobowa 
Engestrőmów, murowana, poł. XIX w.; dzwonnica drewniana 1758 r.; plebania ul. 
Bukowska, murowana, XIX /XX w.; kaplica cmentarna, murowana, 2 poł. XIX 
w.; figura Matki Boskiej 4 ćw. XIX w 

 ul. Jankowicka: młyn nr 24, murowany, początek XX w.; dom nr 10, murowany, 
początek XX w.; dom nr 14, murowany, początek XX w.; dom nr 17, murowany, 
początek XX w.  

 ul. Bukowska: dom nr 11, murowany 1927 r.; szkoła, murowana - obecnie Dom 
Rekolekcyjny - murowana 1882, 1912-1920. 

 ul. Kalwowska: dom nr 4, murowany 1900, własność prywatna. 
 
Chyby 

 ul. Szamotulska: dom nr 13, murowany, lata 20-30 XX w.; szkoła ul. Szamotulska 
22, murowana,1900-1910. 

 
Góra 

 ul. Długa: dom nr 1, murowany, początek XX w.; dom nr 6, murowany, 1900; 
dom nr 8, murowany, początek XX w. 

 ul. Poznańska: dom nr 9, murowany, początek XX w 
 ul. Szamotulska: dom nr 4 z częścią gospodarczą, murowany, koniec XIX w., 

(pozostałości zespołu folwarcznego); dom nr 8, murowany, początek XX w. 
dawny dom pracowników folwarcznych (pozostałości zespołu folwarcznego); dom 
nr 9, murowany, początek XX w.; dom nr 15, murowany, początek XX w., dawny 
dom dla ubogich (pozostałości zespołu folwarcznego) 

 ul. Szkolna: dom nr 5, murowany., początek XX w. (pozostałości zespołu 
folwarcznego); dom nr 6, murowany 1893,  dawna rządcówka (pozostałości 
zespołu folwarcznego); budynek gospodarczy przy domu nr 6 , koniec XIX w. 
(pozostałości zespołu folwarcznego) 

 
Jankowice 

 zespół pałacowo-folwarczny: pałac murowany, 1803-1807, rozbudowany 1912; 
oficyna ze stajnią i wozownią, murowana, poł. XIX w., przebudowana 1960; park 
krajobrazowy, 1 ćwierć XIX w, przekształcony początek XX w. 

 folwark: obora murowana, koniec XIX w.; stodoła murowana,1909; spichlerz 
murowany, 1810; ubojnia - obecnie magazyn - koniec XIX w. 

 Edmundowo, ul. Leśna: dom nr 2, murowany, 1900-1910 
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Kokoszczyn 
 ul. Dworcowa: dom nr 6, murowany, początek XX w. 
 ul. Lipowa: dom nr 1, murowany,1912; dom nr 2, murowany, początek XX w.; 

dom nr 2a, murowany, początek XX w.; dom nr 3, murowany, początek XX w.; 
dom nr 4, murowany, 1900  

 
Lusowo 

 zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Jadwigi: kościół murowany, 1913-1916; 
ogrodzenie z bramą murowane, 2 poł. XVIII w.; plebania murowana, początek 
XX w.; kaplica cmentarna, murowana, lata 30 XX w.; nagrobki Plucińskich na 
cmentarzu parafialnym 389/B. 

 zespół pałacowo-parkowy: pałac murowany, początek XIX w., z późniejszymi 
przebudowami; oficyna murowana, 2 poł. XIX w. ul. Poznańska 14; park 
krajobrazowy poł. XIX w. 

 ul. Lipowa: dom nr 16, murowany, pocz. XX w.; dom nr 38, murowany, pocz. 
XX w. 

 ul. Nowa: dom nr 15 - szkoła 
 ul. Ogrodowa: dom nr 5, murowany, początek XX w. 
 ul. Poznańska: dom nr 1, murowany, początek XX w.; dom nr 2, murowany, 

początek XX w.; dom nr 3, murowany, początek XX w.; dom nr 8, murowany, 
początek XX w. 

 ul. Słoneczna: dom nr 25, murowany, początek XX w. 
 
Lusówko 

 zespół dworsko – parkowy: dwór murowany, 1 poł. XIX w., z późniejszymi 
przebudowami; park krajobrazowy ,XIX w. 

 folwark: obora murowana, XIX/XX w. 
 ul. Niecała: budynek gospodarczy nr 4, murowany, początek XX w. 
 ul. Otowska: dom nr 3, murowany, początek XX w.; dom nr 8, murowany, 

początek XX w.; dom nr 9, murowany, początek XX w.; dom nr 12, murowany, 
początek XX w.; dom nr 15, murowany, początek XX w.; dom nr 23, murowany, 
początek XX w.; dom nr 24, murowany, początek XX w. 

 ul. Sierosławska: zespół zagrody przy domu nr 7; stodoła murowana, początek 
XX w.; obora murowana, początek XX w. 

 
Rumianek 

 ul. Parkowa: dom nr 6, dwór murowany, początek XX w.; dom nr 4, oficyna 
murowana, początek XX w. 

 ul. Szkolna: dom nr 5 - dawna szkoła - murowany, początek XX w.; dom bez nr, 
murowany, początek XX w. 

 
 
 
 
Sady 
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 ul. Szkolna: dom nr 1, murowany, początek XX w.; dom nr 2, murowany, 
początek XX w.; dom nr 8, murowany, początek XX w.; dom nr 10/12, 
murowany, początek XX w.; dom nr 14, murowany, początek XX w. 

 ul. Poznańska: dom nr 22, murowany, początek XX w.; szkoła nr 8, murowany, 
początek XX w. 

Sierosław 
 ul. Kręta: dwór murowany, koniec XIX w.; park krajobrazowy poł. XIX w.;  
 folwark; stodoła  szachulcowa, koniec XIX w 

Swadzim 
 zespół pałacowo – parkowy: pałac murowany, 1910, z późniejszymi 

rozbudowami; 
 park krajobrazowy poł. XIX w.;  
 folwark: rządówka murowana, 1915; stajnia murowana, 1915; obora murowana,  1 

ćw. XX w.; obora murowana, 1 ćw. XX w.; gorzelnia murowana, 1904; pralnia 
murowana, początek XX w.; strażnica pożarna - obecnie magazyn – murowana, 
1908 

 szkoła ul. Poznańska 36, murowana, początek XX w. 
 ul. Poznańska: dom nr 7, murowany, początek XX w.; dom nr 13, murowany, 

początek XX w.; dom nr 14; dom nr 20, murowany, początek XX w. 
przebudowany 1927; dom nr 28, murowany, początek XX w. 

 
Tarnowo Podgórne 

 zespół kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych: kościół murowany, 
1464 

 kaplica murowana, początek XX w.; plebania, ul. Poznańska 92, murowana, 
początek XX w. 

 zespół kościoła ewangelickiego – obecnie kościół rzymsko-katolicki filialny 
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – murowany, 1901 

 pastorówka - obecnie przedszkole - ul. Pocztowa 1, murowana, 1901 
 szkoła, ul. Poznańska nr 109, murowana, XIX/XX w. 
 szkoła, ul. Szkolna 1, murowana XIX/XX w.,   
 poczta, ul. Poznańska 105, murowana XIX/XX w. 
 komora celna, ul. Poznańska 82, murowana, 1 poł. XIX w. 
 ul. J. Bryzy: dom nr 7 murowany, początek XX w. 
 ul. Fabryczna: zespół młyna: młyn murowany, koniec XIX w.; magazyn 

zbożowy, murowany, koniec XIX w. 
 ul. Kręta: dom nr 12, murowany, początek XX w.; dom nr 14, murowany, 

początek XX w. 
 ul. Kwiatowa: dom nr 6, murowany, początek XX w. 
 ul. Ogrodowa: dom nr 3, murowany, 1919 r.; dom nr 5, murowany, 1910 r.; dom 

nr 9, murowany, 1 ćw. XX w.; dom nr 15, murowany, 1907 r. 
 ul. Pocztowa: dom nr 3, murowany, początek XX w.; dom nr 8, murowany, 

początek XX w. 
 ul. 23 Października: dom nr 6, murowany, początek XX w.; dom nr 7, 

murowany, 1926-1927 r.; dom nr 24, murowany, początek XX w.; dom nr 27, 
murowany,  1 ćw. XX w. 
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 ul. Poprzecznica: dom nr 2, murowany, początek XX w.; dom nr 5, murowany, 
początek XX w.; dom nr 7, murowany, początek XX w.; dom nr 10, murowany, 
początek XX w. 

 ul. Poznańska: dom nr 19, murowany, początek XX w.; dom nr 2, murowany, 
początek XX w.; dom nr 66, murowany, początek XX w.; dom nr 70, murowany, 
początek XX w.; dom nr 72, murowany, początek XX w.; dom nr 77, murowany, 
1912 r.;  dom nr 78 a, murowany, początek XX w.; dom nr 78 b, murowany, 
początek XX w.; dom nr 78 c, murowany, początek XX w.; dom nr 80, murowany, 
początek XX w.; dom nr 82, murowany, XIX/XX w.; dom nr 86, murowany, lata 
30 XX w.; dom nr 87, murowany, początek XX w.; dom nr 88, murowany, 
początek XX w.; dom nr 90, murowany, początek XX w.; dom nr 91, murowany, 
początek XX w.; dom nr 93, murowany, początek XX w.; dom nr 101, murowany, 
początek XX w.; dom nr 118, murowany, początek XX w.; dom nr 120, 
murowany, początek XX w.; dom nr 135, murowany, początek XX w. 

 ul. Rokietnicka: dom nr 7, murowany, początek XX w.; dom nr 9, murowany, 
początek XX w. 

 ul .Szkolna: dom nr 2 murowany, koniec XIX w ; dom nr 2a, murowany, koniec 
XIX w.; dom nr 4, murowany, początek XX w.; dom nr 10, murowany, lata 20 XX 
w.; dom bez numeru, murowany, 1935 

 ul. Wąska: dom nr  8 murowany, początek XX w. 
 ul. 25 stycznia: dom nr 1, murowany, początek XX w.; dom nr 7, murowany, 

początek XX w.; dom nr 7, zabudowa podwórza; dom nr 8, murowany, początek 
XX w.. 

 Szumin, ul. Pocztowa: dom nr 20, szachulcowy 1900 r.; dom nr 21 szachulcowy, 
początek XX w.; dom nr 23 murowany, początek XX w.; budynek gospodarczy 
przy domu nr 23, murowany, początek XX w. 

4.3 Strefy ochrony konserwatorskiej 

W gminie Tarnowo Podgórne strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczone zostały wokół 

obiektów i obszarów znajdujących się w rejestrze lub ewidencji zabytków. Należą do nich:  

– zespoły pałacowe w: Swadzimiu, Lusowie, Jankowicach; 

– zespoły dworskie w: Baranowie, Sierosławiu, Lusówku, Baranowie; 

– parki w: Lusowie, Sierosławiu, Lusówku, Jankowicach, Ceradzu Kościelnym, 

Tarnowie Podgórnym, Baranowie; 

– folwark w Sadach. 

–  

 4.4 Stanowiska archeologiczne 
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Na terenie gminy Tarnowo Podgórne zlokalizowanych jest ponad 400 stanowisk 

archeologicznych, z których 2 wpisane zostały do rejestru zabytków:  

 Lusowo, stanowisko 5, AZP 52-25/94, cmentarzysko płaskie, nr rejestru 1486/A; 

 Swadzim, stanowisko 9, AZP 52-26/32, cmentarzysko płaskie, nr rejestru 1646/A. 

 

Stanowiska archeologiczne ujęte zostały w strefy ochrony stanowisk archeologicznych, 

które obejmują obszary występowania materiałów archeologicznych. Strefy ochrony 

stanowisk zostały określone na rysunku części B Studium pt. Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. 

4.5 Dziedzictwo kulturowe 

 Przez teren gminy przebiega szlak cysterski. Gmina leży w głównym obszarze 

promocji dziedzictwa kulturowego obejmującego Poznań wraz z okolicami. Teren gminy 

to ponadto obszar istnienia  kultury regionalnej, której niektóre elementy zachowały się 

do dziś. Głównym wyznacznikiem tej kultury jest budownictwo wiejskie 

charakterystyczne dla osadnictwa olęderskiego. Teren gminy to również obszar 

występowania grup etnicznych zamieszkujących Poznań i okolice – Bambrów.  

Na terenie gminy znajdują się również cenne pod względem historycznym 

i kulturowym cmentarze. Do najstarszych należą te w Ceradzu Kościelnym i Lusowie. 

Ewidencja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazuje pięć 

cmentarzy, których zabytki materialne (kaplice, nagrobki) lub zachowana zieleń każe je 

uznać za wyróżniające się spośród innych tego typu miejsc w gminie. Do obiektów tych 

należą następujące cmentarze: 

– w Ceradzu Kościelnym, założony w XIV w., pow. 1,44 ha, czynny. Położony 

w centrum wsi, w pobliżu kościoła parafialnego. Od północy i zachodu otaczają go 

pola uprawne, a od wschodu – teren kościelny. Na cmentarzu znajdują się nagrobki 

powstańców wielkopolskich. Drzewostan jest ubogi, zachowały się fragmenty 

nasadzeń alejowych, lipowych; jedna z lip została uznana jako pomnik przyrody.  

– w Lusowie, cmentarz przy ulicy Ogrodowej, założony w XIX w., o pow. 0,51 ha, 

czynny. Znajdują się na nim groby Dowbór – Muśnickich, właścicieli Lusowa oraz 

okazała kaplica nagrobna Plucińskich.  
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– w Lusowo, przy ul. Poznańskiej, założony w XVI w., nieczynny. Położony 

w centrum Lusowa, w pobliżu kościoła. Zachowały się pojedyncze drzewa: brzozy 

i lipy. 

– w Tarnowo Podgórnym, ul. Poznańska 86, cmentarz założony ok. 1900 r., pow. 0,49 

ha, nieczynny, poewangelicki. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1901 r. w dość 

dobrym stanie zachował się drzewostan, złożony głównie z lip i klonów 

o znacznych rozmiarach.  

– w Tarnowo Podgórne, ul. Cmentarna, założony w XIX w., pow. 0,52 ha. Położony 

na lekkim wzniesieniu. Liczny mieszany drzewostan, złożony z dębów 9 w tym jeden 

okazały, o obwodzie ok. 100 cm), lip, kasztanowców, jesionów, żywotników, brzóz 

i robinii. 

 Wyróżnikiem krajobrazu okolic Poznania są niewątpliwie przydrożne krzyże 

i figury. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 18 krzyży i 8 figur. Najstarsze pochodzą 

z początków XX w. Znajdują się głównie przy trasach, na rozwidleniach i skrzyżowaniach 

dróg.  
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5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia 

mieszkańców 

5.1 Demografia 

5.1.1 Struktura ludności 

 Liczba ludności (zameldowania) gminy Tarnowo Podgórne według danych GUS 

(31.12.2008r.) wynosiła 20 141 mieszkańców, co stanowiło 0,59% ludności województwa 

wielkopolskiego oraz 6,51% powiatu poznańskiego i jest jedną z gmin wiejskich 

z największa liczbą ludności w  województwie wielkopolskim. 

 

Tabela 6 - Sytuacja demograficzna gminy Tarnowo Podgórne, powiatu poznańskiego oraz województwa 

wielkopolskiego w 2000 r. oraz 2008 r. 

Wyszczególnienie Lata 

Liczba ludności 
Współczynnik 

feminizacji 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ludność 
na km2 

województwo 
wielkopolskie 

2000 3339935 1621342 1718593 111,98 106,00 

2008 3393914 1645834 1748080 113,79 106,21 

powiat poznański 

2000 258731 126659 132072 136,17 104,27 

2008 309538 150801 158737 162,83 105,26 

gmina Tarnowo 
Podgórne 

2000 16062 7919 8143 159,03 102,83 

2008 20141 9824 10317 197,46 105,02 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Współczynnik feminizacji w gminie jest porównywalny do współczynnika dla 

powiatu i województwa. Jedynym wyróżnikiem gminy na tle regionu jest gęstość 

zaludnienia, która znacznie przewyższa średnią nie tylko dla powiatu, ale i województwa. 

Na koniec 2008 roku, w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne, kobiety 

stanowiły 51,22%. Na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet. W latach 2000-2008 liczba 

mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne z roku na rok rosła. W każdym roku badanego 

okresu liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn (wyk. 1, wyk. 2).  

 

Wykres 1 - Liczba mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne  w latach 2000-2008 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 2 - Współczynnik feminizacji w latach 2000 - 2008 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 3 - Gęstość zaludnienia w Gminie Tarnowo Podgórne w latach 2000-2008 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W latach 2000-2008 gęstość zaludnienia gminy z roku na rok rosła. Wskaźnik gęstości 

zaludnienia wzrósł o 24% (z 159,03 (2000 r.) do 197,46 (2008 r.).  

 

Tabela 7 - Liczba ludności poszczególnych miejscowości w latach 1998 - 2007 

L.p. Miejscowość, sołectwo 
Ludność w latach 

Dynamika przyrostu 
ludności w latach 
1998-2007  
(rok 2002 = 100) 

1998 2002 2007 

  1. Baranowo 1844 2008 2290 124,2 

  2. Batorowo 195 211 275 141,0 

  3. Ceradz Kościelny 395 411 465 117,7 

  4. Chyby 293 422 653 222,9 

  5.  Góra 237 257 283 119,4 

  6. Jankowice 466 492 523 112,2 

  7. Kokoszczyn 179 180 185 103,4 

  8. Lusowo 730 845 1155 158,2 

  9. Lusówko, Otowo, Rozalin 656 732 940 143,3 

10.  Przeźmierowo 4851 5178 5965 123,0 

11. Rumianek 246 234 259 105,3 

12. Sady 599 720 891 148,7 

13. Sierosław 133 184 364 273,7 

14. Swadzim 415 418 439 105,8 

15.  Tarnowo Podgórne 3165 3430 4095 129,4 

16. Wysogotowo 307 378 431 140,4 

Ogółem gmina 14711 16100 19213 130,6 
źródło: Strategia Rozwoju Gminy, 2009 
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7.1.2. Ruch naturalny, migracje i przyrost rzeczywisty 

Tabela 8 - Ruch naturalny ludności w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2000 - 2008 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Urodzenia 156 166 153 170 185 192 206 210 248 

Zgony 123 136 129 128 110 121 120 115 135 

Przyrost naturalny 33 30 24 42 75 71 86 95 113 

Urodzenia 
9,67 10,1 9,11 9,88 10,43 10,41 10,86 10,66 12,19 na 1000 

mieszkańców 

Zgony 
7,62 8,28 7,68 7,44 6,2 6,56 6,33 5,83 6,63 na 1000 

mieszkańców 

Przyrost naturalny 
2,05 1,82 1,43 2,44 4,23 3,85 4,53 4,83 5,56 na 1000 

mieszkańców 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W latach 2000– 2008 liczba urodzeń przewyższała liczbę zgonów. Najwyższy przyrost 

naturalny w analizowanym okresie wystąpił w 2008 roku. Natomiast rok 2002 cechował 

się najniższym przyrostem. 

 

Wykres 4 - Urodzenia i zgony w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie Tarnowo Podgórne w latach 
2000 – 2007 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 9 - Ruch migracyjny ludności w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2000 - 2008 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zameldowania 447 452 493 612 657 699 691 891 718 

Wymeldowania 185 145 144 186 195 238 251 291 220 

Saldo migracji 262 307 349 426 462 461 440 600 498 

Zameldowania 
1000 mieszkańców 

27,7 27,51 29,36 35,56 37,03 37,9 36,43 45,21 35,28 

Wymeldowania 
1000 mieszkańców 

11,46 8,82 8,57 10,81 10,99 12,91 13,23 14,76 10,81 

Saldo migracyjne 
na 1000 
mieszkańców 

16,24 18,69 20,79 24,75 26,04 24,99 23,2 30,45 24,47 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 5 - Zameldowania, wymeldowania i saldo migracji w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2000 - 2008 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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27,7 27,51 29,36

35,56 37,03 37,9 36,43

45,21

35,28

11,46
8,82 8,57

10,81 10,99
12,91 13,23 14,76

10,81

16,24
18,69

20,79
24,75 26,04 24,99 23,2

30,45

24,47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Zameldowania na 1000 mieszkaoców Wymeldowania na 1000 mieszkaoców

Saldo migracji na 1000 mieszkaoców



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

53 

 

Tabela 10 - Zestawienie ruchu naturalnego oraz ruchu migracyjnego w gminie Tarnowo Podgórne w latach 
2000 - 2008 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

przyrost naturalny na 

1000 mieszkańców 
2,05 1,82 1,43 2,44 4,23 3,85 4,53 4,83 5,56 

saldo migracji na 

1000 mieszkańców 
16,24 18,69 20,79 24,75 26,04 24,99 23,2 30,45 24,47 

przyrost rzeczywisty na 

1000 mieszkańców 
18,29 20,51 22,22 27,19 30,27 28,84 27,73 35,28 30,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Przyrost rzeczywisty daje pełny obraz zmiany liczby mieszkańców gminy Tarnowo 

Podgórne. Jest wyliczany poprzez zestawienie przyrostu naturalnego ze współczynnikami 

migracji. Stanowi sumę wielkości przyrostu naturalnego i salda migracji. Gmina Tarnowo 

Podgórne przez cały analizowany okres charakteryzowała się dodatnim przyrostem 

rzeczywistym co było zjawiskiem pozytywnym. 

 

Wykres 6 - Przyrost naturalny, saldo migracji oraz rzeczywisty przyrost liczby mieszkańców w gminie Tarnowo 
Podgórne w latach 2000 – 2008 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 7 - Liczba pracujących z podziałem na płeć w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2000 – 2008 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Liczba pracujących w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2000 – 2008 

wykazywała tendencję rosnącą. Po roku 2002 zauważalny jest wyraźny wzrost liczby 

pracujących. W 2000 roku w gminie pracowało 9591 mieszkańców gminy (60% - 

mężczyźni, 40% - kobiety). Po ośmiu latach w 2008 roku w gminie Tarnowo Podgórne 

zatrudnionych było 17496 osób, z czego 65,07% stanowili mężczyźni, natomiast 34,93% 

kobiety. Najniższą liczbę pracujących w gminie Tarnowo Podgórne odnotowano w 2001 

roku. W roku tym w głównym miejscu pracy zatrudnionych było 9314 osób (5537 

mężczyzn, 3777 kobiet). Liczba pracujących w gminie znacznie przewyższa ludność 

w wieku produkcyjnym mieszkającą na terenie gminy, co oznacza, że część osób 

zatrudnionych w zakładach zlokalizowanych na terenie gminy pochodzi spoza jej granic.  

Gmina, na tle województwa, wyróżnia się wysokim odsetkiem pracujących w produkcji, 

przemyśle i usługach, i najniższym odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie. Jest to typowe 

dla obszarów sąsiadujących z dużymi ośrodkami miejskimi (Poznań) i dobrą dostępnością 

komunikacyjną. 

 

5.1.2 Prognoza demograficzna 

 Prognozowaną liczbę ludności dla gminy Tarnowo Podgórne określono w oparciu 

o  prognozę Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzoną na bazie Narodowego Spisu 
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Powszechnego 2002 r., stąd też dane początkowe stanowiące podstawę analizy pochodzą 

również z tego roku. 

W tym celu posłużono się przewidywaną liczbą ludności wiejskiej dla powiatu 

poznańskiego, którą przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela  11 - Prognoza demograficzna ludności wiejskiej powiatu poznańskiego 

Wiek 
2002 2010 2020 

osoby % osoby % osoby % 

  0 – 2 
  3 – 6 
  7 – 12 
13 – 15  
  0 – 17 
(grupa przedprodukcyjna) 

  4 915 
  7 296 
13 037 
  7 313 
38 021 

  3,3 
  4,8 
  8,6 
  4,8 
25,3 

  4 977 
  6 874 
11 360 
  6 283 
33 925 

  2,9 
  4,0 
  6,6 
  3,6 
19,7 

  5 344 
  7 619 
11 564 
  5 746 
34 071 

  2,7 
  3,8 
  5,8 
  2,9 
17,2 

16 – 18 
19 – 24 
18 – 59/64 
(grupa produkcyjna)  

  8 419 
15 818 
95 818 
 

  5,6 
10,5 
63,6 

   6 802 
  15 736 
117 171 

  3,9 
  9,1 
67,9 

   5 669 
 12 895 
127 093 

  2,9 
  6,5 
64,1 

60/65 
(grupa poprodukcyjna) 

16 786 11,1 21 306 12,4 37 041 18,7 

Ogółem ludność wiejska powiatu 
poznańskiego 

150 625 100,0 172 402 100,0 198 205 100,0 

 

 Ludność wiejska powiatu poznańskiego do 2020 r. wzrośnie o ok. 48 tys. osób, tj. 

o około 32%. Przewidywana dynamika przyrostów ludności w dziesięcioleciach: do 

2010 r. i 2010-2020 jest prawie identyczna i wynosi odpowiednio 14,4% i 14,9%. 

Natomiast nastąpią znaczne zmiany w strukturze wieku ludności wiejskiej. 

Nadal zmniejszać się będzie udział grupy przedprodukcyjnej do ok. 20% w 2010 r. i 17% 

w 2020 r. na rzecz wyraźnego wzrostu grupy produkcyjnej do ok. 68% w 2010 r. i dużego 

udziału grupy poprodukcyjnej do ok. 19% w 2020 r. Są to tendencje ogólnopolskie 

wyrażające się w: 

– spadku współczynnika dzietności, 

– spadku umieralności,  

– wzroście przeciętnej długości życia. 

Przekładając powyższe, ogólnopolskie zmiany demograficzne na układ gminy Tarnowo 

Podgórne (na podstawie modeli GUS) przewiduje się perspektywiczny stan ludności 

gminy, który przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 12 - Prognoza demograficzna ludności gminy 
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Wiek 
2002 2010 2020 

osób % osób % osób % 

  0 – 2 
  3 – 6 
  7 – 12 
13 – 15 
16 – 17 
  0 – 17 
(grupa przedprodukcyjna) 

  514 
  765 
1 397 
  749 
   593 
4 018 

  3,1 
  4,6 
  8,3 
  4,4 
  3,5 
23,9 

  551 
  760 
1254 
  684 
  494 
3 743 

  2,9 
  4,0 
  6,6 
  3,6 
  2,6 
19,7 

  594 
  836 
1 276 
  638 
  440 
3 784 

  2,7 
  3,8 
  5,8 
  2,9 
  2,0 
17,2 

16 – 18 
19 – 24 
18 – 59/64 
(grupa produkcyjna) 

   936 
 1 782 
10 872 

 
 
64,7 

 
 
12 901 

 
 
67,9 

 
 
14 102 

 
 
64,1 

60/65 
(grupa poprodukcyjna) 

1 904 11,4 2 356 12,4 4 114 18,7 

Ogółem ludność gminy 16 794 100,0 19 145 
ok. 19 000 

100,0 21 997 
ok. 22 000 

100,0 

 

 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności gminy wzrośnie z 16,8 tys. 

osób w 2002 r. do 19,0 tys. w 2010 r. oraz do 22 tys. osób w 2020 r. Jest to zgodne z ok. 

31% wskaźnikiem wzrostu dla ludności powiatu poznańskiego. 

 

 Również w strukturze wieku ludności gminy wystąpią podobne tendencje: 

zmniejszy się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym o ok. 250 osób, tym samym 

wskaźnik udziału tej grupy wiekowej zmniejszy się z ok. 24% w 2002 r. do ok. 20% 

w 2010 r. i 17% w 2020 roku, zdecydowanie wzrośnie liczba ludności w wieku 

produkcyjnym o ok. 2000 osób w okresie 2002-2010 r. i o dalsze 1200 osób w następnym 

dziesięcioleciu, nadal wzrastać będzie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, 

szczególnie w dziesięcioleciu 2010-2020 o ok. 1700 osób. 

Zmiany w strukturze wieku ludności gminy, z którymi trzeba się będzie liczyć, spowodują 

przekształcenia w sferze społeczno-gospodarczej. 

Ze znacznym przyrostem ludności w wieku produkcyjnym wiąże się utworzenie nowych 

miejsc pracy. 

Zwiększenie ludności w wieku poprodukcyjnym wymagać będzie powstania 

kompleksowego systemu opieki społecznej w gminie. 

Przewidywaną ogólną liczbę ludności gminy w 2010 r. i 2020 r. przedstawiono w układzie 

przestrzennym, zgodnie z dotychczasowymi tendencjami przyrostu ludności 

w poszczególnych wsiach oraz uwzględnieniem terenów rozwojowych pod budownictwo 

mieszkaniowe. 
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Rozwój ludności gminy Tarnowo Podgórne wg wsi w latach 2002 – 2020 

Wariant I - dotychczasowych trendów demograficznych oparty na analizie 

dotychczasowych zmian liczby ludności. 

 
Tabela  13 - Perspektywiczny stan ludności poszczególnych miejscowości gminy (wariant I) 

L.p. Miejscowość, sołectwo 
Ludność w latach 

Dynamika przyrostu 
ludności w latach 
2002-2020  
(rok 2002 = 100) 

2002 2010 2020 

  1. Baranowo 2120 2370 2500 117,9 

  2. Batorowo   254   300   350 137,8 

  3. Ceradz Kościelny   418   470   600 143,5 

  4. Chyby   467   700 1000 214,1 

  5.  Góra   257   280   370 143,9 

  6. Jankowice   505   530   650 128,7 

  7. Kokoszczyn   179   190   230 128,5 

  8. Lusowo   912 1100 1400 153,5 

  9. Lusówko, Otowo, Rozalin   763 1000 1300 170,4 

10.  Przeźmierowo 5304 5800 6100 115,0 

11. Rumianek   244   260   300 122,9 

12. Sady   753   800   950 126,2 

13. Sierosław   207   270   400 193,2 

14. Swadzim   417   430   450 107,9 

15.  Tarnowo Podgórne 3596 4000 4800 133,5 

16. Wysogotowo   398   500   600 150,7 

Ogółem gmina 16794 19000 22000 131,0 

 

 Z perspektywicznego rozwoju demograficznego w układzie przestrzennym wynika, 

że najintensywniejszy rozwój przewiduje się w Chybach. Wysoką dynamiką powyżej 50% 

charakteryzować się będą w przyszłości następujące wsie: Lusówko, Lusowo, 

Wysogotowo i Sierosław. 

W dalszym ciągu największymi wsiami pod względem liczby mieszkańców będą: 

Przeźmierowo 6,1 tys. osób, Tarnowo Podgórne 4,8 tys. osób i Baranowo 2,5 tys. osób. 

Ważną rolę odgrywać będą także wsie zaliczane do dużych (około 1 tys. mieszkańców): 

Lusowo, Lusówko i Sady. 

 

 

Wariant II – rozwoju demograficznego gminy opartego na aktywizacji terenów 

mieszkaniowych.  
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Gmina Tarnowo Podgórne charakteryzuje się wysoka dynamika ruchu budowlanego, 

która jest efektem udostępniania terenów mieszkaniowych. Procesom tym sprzyja 

bliskość położenia m. Poznania, korzystny układ komunikacyjny oraz bogata 

i zróżnicowana oferta terenów budowlanych. Oferta ta nie tylko zabezpiecza potrzeby 

mieszkańców gminy w zakresie  budownictwa mieszkaniowego, ale przede wszystkim 

skierowana jest do mieszkańców aglomeracji poznańskiej a zwłaszcza do mieszkańców 

Poznania. 

W związku z dużymi możliwościami rozwoju przestrzennego gminy, kontynuacją 

wysokiej dynamiki ruchu budowlanego oraz otwartą polityką samorządu gminnego – 

proponuje się wariant II rozwoju demograficznego. 

Wariant II oparty jest przede wszystkim na wzrastającym trendzie przyrostów 

migracyjnych ludności, która zasiedlać będzie nowo udostępniane, znaczne tereny 

mieszkaniowe. 

Perspektywiczny stan ludności gminy – wariant II na lata 2010 i 2020 przedstawiono 

w układzie przestrzennym w tabeli nr 14. 

 

Tabela  14 - Perspektywiczny stan ludności poszczególnych miejscowości gminy (wariant II) 

Lp. Miejscowość, sołectwo 

Ludność w latach Dynamika 
przyrostu ludności 
w latach 2002-2020  
(rok 2002 = 100) 

2002 r. 2010 r. 2020 r. 

1 Baranowo 2120 2500 3000 141,5 

2 Batorowo 254 300 350 137,8 

3 Ceradz Kościelny 418 470 600 143,5 

4 Chyby 467 900 1500 221,2 

5 Góra 257 350 600 133,5 

6 Jankowice 505 530 650 128,7 

7 Kokoszczyn 179 190 250 139,7 

8 Lusowo 912 1600 2500 174,1 

9 Lusówko, Otowo, Rozalin 763 1800 3500 358,7 

10 Przeźmierowo 5304 5800 6400 120,7 

11 Rumianek 244 260 300 123,0 

12 Sady 753 800 950 126,2 

13 Sierosław 207 400 800 286,5 

14 Swadzim 417 600 1200 187,8 

15 Tarnowo Podgórne 3596 4000 4800 133,5 

16 Wysogotowo 398 500 600 150,8 

Ogółem gmina 16794 21000 28000 166,7 
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 Z prognozy demograficznej wg wariantu II wynika, że liczba ludności gminy 

wzrośnie z 16,8 tys. osób w 2002 r. do 21 tys. osób w 2010 r. oraz do 28 tys. osób 

w 2020 r. Oznacza to bardzo wysoka dynamikę wzrostu na poziomie ok. 67% w roku 

2020.  

Porównując obydwa warianty okazuje się, że przewidywana liczba ludności w wariancie II 

– 28 tys. mieszkańców w 2020 r., jest zdecydowanie większa niż w wariancie I – 22 tys. 

mieszkańców, co można uzasadnić aktywną polityką mieszkaniową gminy. 

Analiza rozwoju ludności w układzie przestrzennym wykazuje, że nadal największymi 

jednostkami osadniczymi będą: Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne i Baranowo. Wysoką 

dynamikę rozwoju ludności przewiduje się we wsiach Lusowo, Lusówko, Chyby, 

Swadzim. 

Perspektywiczną strukturę wieku ludności gminy dla wariantu II przedstawiono w tabeli 

15. 

 

Tabela  15 - Struktura wieku ludności gminy Tarnowo Podgórne dla wariantu II 

Wiek 
2002 r. 2010 r. 2020 r. 

osób % osób % osób % 

0-2 
3-6 
7-12 
13-15 
16-17 
0-17 
grupa przedprodukcyjna 

514 
765 
1397 
749 
593 
 
4018 

3,1 
4,6 
8,3 
4,4 
3,5 
 
23,9 

609 
840 
1386 
756 
546 
 
4137 

2,9 
4,0 
6,6 
3,6 
2,6 
 
19,7 

756 
1064 
1624 
812 
560 
 
4816 

2,7 
3,8 
5,8 
2,9 
2,0 
 
17,2 

18-59/64 
grupa produkcyjna 

 
10872 

 
64,7 

 
14259 

 
67,9 

 
17948 

 
64,1 

60/65 
grupa poprodukcyjna 

 
1904 

 
11,4 

 
2604 

 
12,4 

 
5236 

 
18,7 

Ogółem ludność gminy 16794 100,0 21000 100,0 28000 100,0 

 

5.1.3 Wykształcenie i źródła utrzymania ludności 

Tabela  166 - Struktura wykształcenia mieszkańców gminy 

Wykształcenie 
Odsetek (w %) 

ogółem mężczyźni kobiety 

wyższe 11,4 5,4 6,0 

policealne 2,6 0,6 2,0 

średnie razem 23,7 10,8 12,9 

zasadnicze zawodowe 22,6 13,9 8,7 

podstawowe ukończone 21,9 9,3 12,6 

podstawowe  1,5 0,6 0,9 
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i bez wykształcenia 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (NSP 2002) 

 

 Z powyższych danych wynika, że największą część społeczeństwa stanowią osoby 

z wykształceniem średnim oraz zasadniczym zawodowym (łącznie 56,3%). W porównaniu 

z województwem wielkopolskim w gminie Tarnowo Podgórne więcej osób ma 

wykształcenie wyższe (11,4% w gminie wobec 7,8% w województwie). Na terenie gminy, 

w porównaniu do średniej dla województwa było również stosunkowo mniej osób 

z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia (odpowiednio 1,5% i 2,4%). 

Pozostałe wskaźniki są porównywalne.  

 Z poziomem wykształcenia ludności powiązane są ich źródła utrzymania. 

 
Wykres 8 - Główne źródła utrzymania mieszkańców gminy 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 W roku 2002 większość mieszkańców posiadających własne źródło utrzymania 

pracowało najemnie poza rolnictwem (ok.56% pracujących), co jest porównywalne 

w stosunku do województwa wielkopolskiego (ok. 55%). Drugą najliczniejszą grupą byli 

zatrudnieni na własny rachunek (ok. 25%), co znacznie przewyższało średnią dla 

województwa (ok.10%). Ok. 12% mieszkańców posiadało niezarobkowe źródła 

utrzymania (w woj. wielkopolskim – 20%). Pozostali mieszkańcy utrzymywali się z pracy 

w rolnictwie. Na tej podstawie należy uznać, że rynek pracy w gminie należy do dużo 

bardziej rozwiniętych i nastawionych na własną działalność gospodarczą, z dużym 

udziałem pozarolniczych źródeł dochodu.  

56%
25%

7%

12%

praca poza rolnictwem, najemna

praca poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu

praca w rolnictwie

niezarobkowe
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5.2 Sfera gospodarcza 

5.2.1 Działalność gospodarcza 

 W gminie w roku 2008 zarejestrowanych było ponad 3500 podmiotów 

gospodarczych, z czego 23 należały do sektora publicznego (0,65% wszystkich 

podmiotów). Wśród podmiotów z sektora prywatnego większość to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (71%) oraz spółki handlowe (23%). 37% wszystkich 

spółek handlowych zarejestrowanych w gminie należała do obcego kapitału. 

W porównaniu do powiatu poznańskiego należy stwierdzić, że gmina Tarnowo Podgórne 

wyróżnia się pod względem liczby spółek handlowych (w powiecie jest ich 9%, z czego te 

z kapitałem zagranicznym stanowią 28%). W gminie nieco mniejsza jest liczba osób 

prowadzących działalność gospodarczą (71%, w powiecie 82%). W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców, w roku 2008, w gminie Tarnowo Podgórne przypadało 176 podmiotów 

gospodarczych, a w powiecie 135. Jest to więc wynik znacznie wyższy niż średnia dla 

okolicy, co potwierdza wysoki status rozwoju gospodarczego gminy. 

 

5.2.2 Bezrobocie 

 
Wykres 9 - Liczba pracujących w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2003 – 2008 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Powyższy wykres pokazuje liczbę pracujących w gminie. Liczba ta znacznie 

przewyższa liczbę osób aktywnych zawodowo w gminie. Oznacza to, że część 
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pracujących na terenie gminy pochodzi spoza niej. Z obecnie utrzymujących się tendencji 

należy stwierdzić, że liczba ta w przypadku gminy Tarnowo Podgórne będzie rosła dalej. 

 
Wykres 10 - Stopa bezrobocia w gminie Tarnowo Pomorskie  w latach 2003 – 2008 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 W latach 2000-2008 stopa bezrobocia w gminie Tarnowo Podgórne malała z roku 

na rok. Średnia stopa bezrobocia w gminie z tego okresu wynosiła około 3%. Najwyższą 

stopę bezrobocia odnotowano w 2004 roku i wynosiła ona 5,3%.  Spadek bezrobocia 

w gminie  jest zgodny z obserwowaną od 2002 roku tendencją spadku osób pozostających 

bez pracy, nie tylko w regionie, ale i całym kraju. Cechą mającą istotny wpływ na 

zróżnicowanie zagrożenia bezrobociem jest wiek ludności aktywnej zawodowo. W roku 

2009 stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła o 1,5%. 

 

5.2.1 Rolnictwo 

 Dobra jakość gleb oraz bliskość miasta Poznania, które z jednej strony zgłaszało 

zapotrzebowanie na produkty wiejskie, a z drugiej strony stwarzało perspektywy dla 

mieszkańców gminy do alternatywnych form zatrudnienia poza rolnictwem, pozwoliło 

rolnictwu gminy przyjąć stosunkowo dobre formy rozwoju. Szanse te w połączeniu 

z gospodarnością mieszkańców, pozwoliły na wykształcenie się dwóch modeli rolnictwa 
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na terenie gminy: rolnictwa rynkowego i rolnictwa pomocniczego. Współistnienie takiego 

typu rolnictwa i innych funkcji na terenie gminy, wskazuje na wielofunkcyjne 

zagospodarowanie obszarów wiejskich. 

Aktualnie, w strukturze użytkowania gruntów, 73% zajmują użytki rolne. Ich 

powierzchnia ulega sukcesywnemu zmniejszaniu ze względu na postępujący rozwój gminy 

i zwiększoną aktywność gospodarczą podmiotów działających na terenie gminy, a także 

z powodu nieopłacalności produkcji rolnej. 

W gminie Tranowo Podgórne średnia wielkość gospodarstwa wynosi 9,12 ha, co jest 

powierzchnią mniejszą niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w województwie. 

Według danych powszechnego spisu rolnego strukturze gospodarstw rolnych przeważają 

gospodarstwa o powierzchni do 1 ha (35% wszystkich gospodarstw), nieco mniejsza jest 

liczba gospodarstw od 1 do mniej niż 5 ha, która stanowi 31% liczby gospodarstw gminy. 

Liczba gospodarstw małych (poniżej 5 ha) stanowi większość gospodarstw gminy, co 

świadczy o dużym rozdrobnieniu produkcji rolnej. Gospodarstwa duże (powyżej 5 ha) 

zajmują 33% liczby gospodarstw, lecz to one stanowią podstawę rolnictwa rynkowego. 

Gospodarstwa małe pełnią rolę samozaopatrzeniową. 

 

Wykres 11 – Struktura użytkowania gruntów w gminie 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne” 

 

 Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7 492 ha, co stanowi 73% 

powierzchni gminy. Grunty orne stanowią 92% wszystkich użytków rolnych (pow. 6 870 

ha), powierzchnia sadów wynosi 139 ha, łąk trwałych 365 ha, a pastwisk trwałych 118 ha. 

74,9%

7,2%

1,4%

1,3% 15,1%

użytki rolne lasy i zadrzewienia

wody nieużytki



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

64 

Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy wskazuje, iż zdecydowana większość 

terenów stanowią użytki rolne. 

Rozwojowi rolnictwa na terenie gminy potencjalnie sprzyjać może duży udział gleb 

wysokich klas (21,8% - gleby klasy I – III, 46,2% - gleby klasy IV). Jednak z uwagi na 

występująco okresowo susze (uniemożliwiające osiąganie regularnych i optymalnych 

plonów) oraz z uwagi na położenie gminy na obszarze aglomeracji poznańskiej, coraz 

więcej obszarów wykorzystywanych rolniczo zmienia swoje przeznaczenie. Najczęściej 

zmiana ta polega na przekwalifikowaniu gruntów rolnych na tereny pod budownictwo 

bądź działalność gospodarczą. Duża liczba rolników poza działalnością rolniczą prowadzi 

również działalność pozarolniczą. Gospodarstwa utrzymujące się tylko i wyłącznie 

z działalności rolniczej to gospodarstwa powyżej 10 ha i stanowią one największy odsetek 

pośród wszystkich gospodarstw gminy. 

 
Tabela  17 – Liczba gospodarstw w gminie z podziałem naprowadzoną przez nie działalność  

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw 
Powierzchnia 

[ha] 

Ogółem 794 7283,5 

Prowadzące wyłącznie działalność rolniczą 396 4186,2 

Prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą 62 138,3 

Prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą 134 2130,5 

Nieprowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej 202 828,5 

źródło: opracowane na podstawie „Strategii Rozwoju Gminy” 

 

5.2.2 Turystyka 

 Dynamiczny rozwój i bliskość aglomeracji poznańskiej, sprawiło, iż na przestrzeni 

ostatnich lat wzrosła liczba obiektów oferujących noclegi dla przyjezdnych. Obecnie 

gmina dysponuje dwunastoma całorocznymi obiektami turystycznymi, które łącznie 

posiadają 820 miejsc noclegowych. 

Oprócz obiektów całorocznych, na terenie gminy zlokalizowane są również obiekty 

sezonowe, a typowo sezonową funkcję turystyczno - wypoczynkową pełnią miejscowości 

Lusowo, Lusówko, Sierosław oraz w niewielkim stopniu Baranowo. W rejonie jeziora 

Lusowkiego (jezioro położone pomiędzy Lusowem a Lusówkiem) nastąpił 

najintensywniejszy rozwój turystyki sezonowej. Obszar ten posiada dobrą infrastrukturę 

turystyczną, na którą składają się sezonowe ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe oraz 

działki rekreacyjne. 
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Do najciekawszych atrakcji turystycznych na terenie gminy należą: 

– szlak turystyczny, jeden z najciekawszych na terenie gminy, biegnący wzdłuż 

jeziora Lusowskiego. Nadaje się on do wycieczek rowerowych i pieszych i jest 

w pełni oznakowany. Szlak rozpoczyna się w Lusowie (na uwagę zasługują tu 

neogotycki pałac z II połowy XIX wieku oraz neogotycki kościół z początku XX 

wieku). Następnie szlak prowadzi do cmentarza, gdzie znajduje się grób J. 

Dowbora – Muśnickiego, przywódcy powstania wielkopolskiego. Szlak wiedzie 

brzegiem jeziora Lusowkiego do Lusówka, gdzie przecina wypływającą z jeziora 

rzekę Samę. Docelowo szlak prowadzi do Otowa. 

– okolice jeziora Lusowkiego, zlokalizowane w atrakcyjnym pod względem 

przyrodniczym i historycznym krajobrazie. Stwarza to doskonałe możliwości do 

rozwoju rekreacji i aktywnego wypoczynku, przy wykorzystaniu bogatego zaplecza 

turystycznego w postaci ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych i działek 

rekreacyjnych. 

– cenny przyrodniczo obszar chronionego krajobrazu zlokalizowany w rejonie 

jeziora Lusowkiego i doliny rzeki Samy, pozwalający na rozwój turystyki 

ekologicznej. 

– zabytkowe parki dworskie z cennymi gatunkami drzew (Jankowice, Swadzim, 

Chyby, Lusowo). 

– bardzo dobrze rozwinięty system gminnych szlaków rowerowych, który umożliwia 

dotarcie do wszystkich części gminy. 

– ośrodki jazdy konnej w Lusowie i Swadzimiu. 

– korty tenisowe w Tarnowie Podgórnym, Przeźmierowie i Sierosławiu. 

Wspomniane obszary rekreacyjne, w większości wykorzystywane są przez mieszkańców 

Poznania, a w mniejszym stopniu przez mieszkańców gminy. 

5.3 Sytuacja finansowa gminy 

Budżet 

Budżet gminy należy do bardzo ważnych instrumentów kreowania jej polityki 

rozwoju, ponieważ jest głównym źródłem finansowania usług publicznych oraz inwestycji 

infrastrukturalnych, należących do ustawowych zadań własnych gminy. Są to bowiem 
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działania tworzące warunki do inwestowania dla podmiotów gospodarczych i funkcji 

wytwórczych w gminie oraz poprawiające standardy obsługi ludności. Dlatego analiza 

strukturalna budżetu w istotny sposób dopełnia analitykę struktury gospodarczej gminy 

Tarnowo Podgórne. 

 

Tabela  18 - Tempo zmian dochodów budżetowych gminy w latach: 2002, 2005, 2008 

Rok 
Dochody  
w PLN 

Zmiana  
w % 

Dochód na 1 
mieszk.  
w PLN* 

Dochód na 1 mieszk. 
w województwie w PLN 

2002 47 898 033 - 2 885,2 1 579,3 

2005 76 309 356 59.3 4 231,4 2 073,9 

2008 106 943 290 40,1 5 347,2 2 822,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, * - liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania 
 

Jak wynika z powyższej tabeli tempo wzrostu dochodów budżetowych gminy jest wysokie 

i odznacza się przyrostem w okresie 3-letnim o 40-50%. Na bardzo wysokim poziomie są 

dochody na 1 mieszkańca, które prawie dwukrotnie przewyższają średnią dla 

województwa wielkopolskiego. 

 
Tabela  19 - Struktura dochodów budżetowych gminy na tle województwa 

Wyszczególnienie 

Tarnowo Podgórne 
Gminy województwa 

wielkopolskiego 

Rok Rok 

2005 2008 2005 2008 

% % % % 

Dochody ogółem, w tym: 100 100 100 100 

Dochody własne bez 
udziału w podatkach 
budżetu państwa 

49,9 49,2 32,0 33,1 

Udział w podatkach 
budżetu państwa 

31,3 35,1 20,7 23,9 

Dotacje 5,7 4,3 16,4 15,6 

Subwencje 13,1 11,4 12,1 14.8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

 Jednym ze wskaźników pokazujących potencjał oraz poziom rozwoju 

gospodarczego gminy jest udział dochodów własnych oraz dotacji w dochodach gminy. 

W przypadku gminy Tarnowo Podgórne udział ten stanowi połowę dochodów gminy, 

a dla województwa jedynie 1/3. Niemal czterokrotnie niższy niż dla gmin województwa 

jest udział dotacji w ogólnej strukturze dochodów.  

 

Tabela  20 - Tempo zmian wydatków budżetowych gminy w latach: 2002, 2005, 2008 

Rok Wydatki  Zmiana  Wydatki na 1 Wydatki na 1 mieszk. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

67 

w PLN w % mieszk.  
w PLN 

w gminach województwa 
w PLN 

2002 43 584 393 - 2 625,4 1 661,7 

2005 76 410 070 75,3 4 237,0 2 061,7 

2008 123 910 909 62,2 6 195,6 2 837,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, * - liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania 

 

 Poziom wydatków w gminie wzrastał jeszcze w większym tempie niż dochody. 

W latach 2002 – 2008 wydatki budżetowe wzrosły o ponad 180%. Podobną wielkość 

osiągnął wzrost wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca i jest prawie trzykrotnie wyższy 

niż średnia dla województwa. 

 

 

 

Tabela  21 - Struktura wydatków budżetowych inwestycyjnych gminy na tle województwa 

Wyszczególnienie 

Tarnowo Podgórne 
Gminy miejskie 
województwa 

wielkopolskiego 

Rok Rok 

2005 2008 2005 2008 

% % % % 

Inwestycje 42,6 43,6 17,7 22,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 Wysoki poziom wydatków w gminie może oznaczać duże nakłady inwestycyjne. 

I tak jest w przypadku gminy Tarnowo Podgórne, której wydatki na inwestycje wynoszą 

ponad 40% wszystkich wydatków budżetowych. Prężny rozwój gospodarczy gminy, 

wysoki stopień urbanizacji, w tym wysokie saldo dodatnie migracji powoduje konieczność 

ciągłych inwestycji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną. 

W porównaniu do gmin województwa wielkopolskiego W Tarnowie Podgórnym wydatki 

inwestycyjne pochłaniają dwukrotnie więcej struktury wydatków budżetowych. 

5.5 Sfera społeczna 

5.5.1 Mieszkalnictwo 

Tabela 22 - Sytuacja mieszkaniowa Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002-2008 

Rok Mieszkania Izby 
Powierzchnia użytkowa 

mieszkań 

2002 4 431 21 272 512 261 
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2005 5 350 26 108 644 161 

2008 5 945 29 272 733 309 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Na sytuację mieszkaniową oddziałuje wiele czynników, wśród których do 

najważniejszych zalicza się zasoby mieszkaniowe, powierzchnię użytkową, tempo rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego itp. 

Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Tarnowo Podgórne  w 2008 r. wynosiły 5 945 

mieszkań, w których znajdowało się 29 272 izb, o łącznej powierzchni 733 309 m². 

Przeciętna powierzchnia jednego mieszkania wynosiła 123,3 m². W latach 2002-2008 

zasoby mieszkaniowe w gminie zwiększyły się o 1 514 mieszkań. Natomiast w ciągu 6 lat 

łączna ilość izb wzrosła w sumie o 8 000. 

W całym analizowanym okresie najwięcej mieszkań należało do osób fizycznych.  Zasoby 

te wykazywały tendencje wzrostową. Zasoby osób fizycznych stanowiły średnio 93,79% 

wszystkich mieszkań, 2,86% - stanowiły zasoby gminne, 1,43% - zasoby spółdzielni 

mieszkaniowych, a 1,29% - zasoby zakładów pracy. Pozostałą część stanowiły zasoby 

pozostałych podmiotów. 

 

Tabela  23 - Ilość mieszkań wg form własności w latach 2002 - 2007 r. 

Rok 
Zasoby gmin 
-komunalne 

Zasoby spółdzielni 
mieszkaniowych 

Zasoby 
zakładów 

pracy 

Zasoby osób 
fizycznych 

Zasoby 
pozostałych 
podmiotów 

2002 156 81 78 4 540 13 

2005 146 81 58 5 029 36 

2007 145 47 58 5 344 55 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

5.5.2 Ochrona zdrowia 

 Na terenie gminy działają, trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Usługi 

medyczne finansowane są w większości z budżetu NFZ na podstawie umów zawartych 

pomiędzy NZOZ a NFZ. 

W ośrodkach tych wykonuje się zadania podstawowej opieki zdrowotnej (w tym 

laboratorium analiz medycznych, poradnie specjalistyczne: stomatologiczna, dla kobiet, 

fizykoterapii. Publiczną służbę zdrowia uzupełniają prywatne gabinety lekarskie 

i dentystyczne rozproszone w gabinetach lekarskich w Przeźmierowie, Baranowie 

i Tarnowie Podgórnym. Dodatkowe źródła finansowania umożliwiające większą 

dostępność i szerszy zakres świadczonych usług to : 
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– zakup usług medycznych dla mieszkańców finansowanych przez Gminę Tarnowo 

Podgórne; 

– realizacja programu profilaktycznego finansowanego przez Starostwo Powiatowe; 

– realizacja usług medycznych profilaktycznych finansowanych przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne korzystają z wysoko specjalistycznych usług 

medycznych w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Poznania (w tym usług 

pogotowia ratunkowego). Na terenie gminy znajduje się 8 aptek: 2 w Tarnowie 

Podgórnym, w Przeźmierowie – 4, w Lusowie -1; w Swadzimiu – 1. 

5.5.3 Oświata 

Przedszkola 

 Na terenie gminy Tarnowo Podgórne znajduje się 5 (2009r.) placówek 

przedszkolnych, zlokalizowanych w: Przeźmierowie, Tarnowie Podgórnym, Lusowie, 

Lusówku i Branowie, do których uczęszcza ok. 400 dzieci oraz 5 oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Przeźmierowie, Tarnowie Podgórnym, 

Ceradzu Kościelnym, Lusowie, Lusówku (łącznie 205 dzieci). Uzupełnieniem placówek 

samorządowych są przedszkola prywatne działające w kilku miejscowościach gminy.  

 

Szkoły podstawowe 

 Na terenie gminy Tarnowo Podgórne działa 5 szkół podstawowych podlegających 

samorządowi gminnemu. Placówki są zlokalizowane w: Przeźmierowie, Tarnowie 

Podgórnym, Ceradzu Kościelnym, Lusowie, Lusówku. W 2008 r. do ww. szkół 

uczęszczało 1321  uczniów, z czego 218 uzyskało status absolwenta.  

 

Tabela  274 - Szkoły podstawowe w mieście i gminie Tarnowo Podgórne, lata 2000 i 2008 

Rok Liczba placówek 
Liczba 
uczniów 

Liczba absolwentów 
Liczba uczniów na 
jedno pomieszczenie 

2001 5 1431 250 20 

2008 5 1321 218 11 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

70 

 Na przełomie 7 lat liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych uległa 

znacznemu zmniejszeniu. Co za tym idzie zmniejszyła się również liczba absolwentów. 

W przeciągu 7 lat nie zmieniła się ilość szkół. 

 

Gimnazja 

 Na terenie gminy Tarnowo Podgórne  działają dwa gimnazja podporządkowane 

samorządowi gminnemu. Uczyło się tam w 2008 r. 698 uczniów, z czego 252  uzyskało 

status absolwenta.  

Tabela  25 - Gimnazja w  gminie Tarnowo Podgórne, lata 2002 i 2008 

Rok 
Liczba 

placówek 
Liczba 

uczniów 
Liczba absolwentów 

Liczba uczniów na 
jedno pomieszczenie 

2002 2 773 271 22 

2008 2 698 252 18 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych liczba uczniów uczęszczających 

do gimnazjum uległa zmniejszeniu. Znacznie zmniejszyła się również liczba uczniów na 

jedno pomieszczenie z 22 w 2002 r. do 18  w 2008 r. oraz liczba absolwentów z 271 

w 2002 r. do 252 w 2008 r. Na terenie gminy Tarnowo Podgórne funkcjonują  dwa  

gimnazja: w Tarnowie Podgórnym oraz w Baranowie. Przewiduje się, że liczba uczniów 

gimnazjum będzie nieznacznie spadać. 

 

Szkoły średnie i ponadginazjalne 

 Na terenie gminy działa Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym, do 

którego w 2008 roku uczęszczało 158 uczniów, z czego 48 uzyskało status absolwenta.  

 

Uczelnie wyższe 

 Na terenie gminy brak jest uczelni wyższych. Najbliższą miejscowością, w której 

mieszkańcy mogą zdobyć wyższe wykształcenie jest Poznań, gdzie funkcjonują zarówno 

publiczne jak i niepubliczne uczelnie wyższe, szkoły policealne. 

 

5.5.4 Kultura i sport 

 Na terenie gminy funkcjonują 4 placówki biblioteczne (w tym filie). Na 1 placówkę 

w gminie przypada 5 088 osób, co stanowi niższy wskaźnik niż średnia dla województwa 
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wielkopolskiego – 3607 osób. Dla osiągnięcia tego celu gmina powinna zwiększyć liczbę 

bibliotek o 2. 

Sfera kulturowa jest silnie reprezentowana w gminie. Działają ośrodki kultury  - 

w Tarnowie Podgórnym i w Przeźmierowie, a w większości pozostałych miejscowości - 

świetlice wiejskie.  Tam też znajduje się kino. W Lusowie znajduje się Muzeum 

Powstańców Wielkopolskich.  

Baza sportowa gminy jest dość dobrze rozwinięta. W większych miejscowościach gminy 

zlokalizowane są boiska (w tym boisko ORLIK) i sale sportowe z zapleczem sanitarnym.  
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6. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności 

i jej mienia, w tym wymagań przeciwpowodziowych i występowania 

obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

 Gmina Tarnowo Podgórne leży poza zasięgiem obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią i osuwania się mas ziemnych, a także poza granicami obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych. 

Na terenie gminy nie zlokalizowano obiektów przemysłowych stwarzających zagrożenie 

wystąpieniem awarii, wybuchem, skażeniem środowiska lub inną katastrofą. Jednak należy 

ocenić, że ryzyko awarii dotyczy wszystkich przedsiębiorstw na terenie których 

wykorzystuje się niebezpieczne substancje chemiczne (amoniak, kwasy, chlor).   

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia awarii na sieciach i liniach 

infrastruktury technicznej. Należy do nich rurociąg „Przyjaźń”, gazociągi wysokiego 

ciśnienia, linie elektroenergetyczne wysokich napięć. Dla tych urządzeń wyznaczone są 

specjalne strefy, w których obowiązują szczególne zasady zagospodarowania 

i ograniczenia. 

7. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemu komunikacji 

i infrastruktury technicznej 

7.1 Transport drogowy i kolejowy 

7.1.1 Sieć drogowa 

Przez teren gminy Tarnowo Podgórne przebiegają następujące drogi: 

o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym: 

 droga krajowa nr 92 relacji Łowicz – Pniewy (na odcinku Świecko – Pniewy, Łowicz – 

Terespol jako droga krajowa nr 92); 

 droga wojewódzka nr 184 relacji Wronki – Ostroróg - Szamotuły – Przeźmierowo, dł. 

w gminie 3,9 km, kl. tech. G; 
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 droga wojewódzka nr 307 Poznań – Buk -Opalenica – Bukowiec dł. w gminie 4,9 km, 

kl. tech. G 

o znaczeniu regionalnym: 

 drogi powiatowe: 1872P Tarnowo P. - Kaźmierz dł. 3,920, kl. tech. Z;  

1890P Grzebienisko - Jankowice dł. 3,445 kl. tech. Z; 

2392P Tarnowo P. - Dopiewo dł. 7,585 kl. tech. Z;  

2404P Złotkowo - Tarnowo P. dł. 3,130 kl. tech. G;  

2405P Przeźmierowo - Poznań dł. 3,985 kl. tech. G;  

2417P Lusowo - Dąbrówka dł. 3,340 kl. tech. Z;  

2418P Batorowo - Wysogotowo dł. 4,392 kl. tech. L;  

2419P Sady - Lusówko dł. 6,950 kl. tech. L;  

2420P Tarnowo P. - Lusowo dł. 4,620 kl. tech. Z;  

2421P Sady-Kiekrz dł. 1,405 kl. tech. L;  

2422P Przybroda - Góra dł. 2,830 kl. tech. L;  

 drogi gminne. 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 45,6 km, a gminnych 

119,2 km. 

Gmina Tarnowo Podgórne leży przy drodze krajowej nr 92 łączącej wschodnią część 

kraju i Europy (Terespol – granica z Białorusią) z zachodem (Świecko – granica 

z Niemcami). Trasa przebiega ponadto przez Warszawę, Konin i Poznań. W związku 

z realizacją autostrady A2 będącej równoległą do drogi krajowej nr 92, trasa ta traci na 

znaczeniu jako międzynarodowego korytarza transportowego. Jednak dalej duże 

znaczenie droga ta będzie miała w ruchu krajowym, a w związku z dobrym 

skomunikowaniem jej z autostradą A2 gmina nie straci dogodnego i łatwego połączenia 

z międzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi. Potencjalnie może zmniejszyć to jednak 

atrakcyjność inwestycyjną gminy. 

Ponadto przez teren gminy przebiegać będzie zachodnia obwodnica Poznania, jako 

fragment drogi ekspresowej S11 łączącej Bytom, Kalisz, Poznań z Koszalinem. Tarnowo 

Podgórne będzie zatem istotnym węzłem komunikacyjnym, który będzie w dalszym ciągu 

stymulował rozwój gminy. 
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Droga ekspresowa S11, droga krajowa nr 92, drogi wojewódzkie nr 184 i 307 mają 

połączenia lub stanowią elementy tzw. Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego 

Zasięgu Poznania. 

 

7.1.2 Sieć kolejowa 

 Gmina leży poza zasięgiem obsługi przez linie kolejowe. Najbliższym ważnym 

węzłem kolejowym jest Poznań. 

 

7.1.3 Komunikacja zbiorowa 

 Na terenie gminy działa komunikacja zbiorowa (w 2009r. 5 linii), łącząca 

poszczególne miejscowości gminy ze sobą oraz z Poznaniem. Obsługą linii zajmuje się 

powołana do tego celu spółka.  

 

7.1.4 Komunikacja lotnicza 

 Na granicy gminy i miasta Poznania zlokalizowane jest lotnisko Ławica 

obsługujące loty krajowe i międzynarodowe. Lotnisko jest dobrze skomunikowane 

z obszarem gminy. 

7.2 Zaopatrzenie w wodę  

Gmina Tarnowo Podgórne jest zaopatrywana w wodę przez system wodociągowy 

aglomeracji poznańskiej, który dostarcza wodę prawie 800 tys. mieszkańców. Dodatkowo 

gmina dysponuje własnymi ujęciami wody oraz korzysta z ujęć zlokalizowanych w gminie 

sąsiedniej – Kaźmierz. Długość sieci wodociągowej w 2008r. wynosiła ponad 227 km (dla 

porównania w 2002r. – 206 km, w 2005r. – 215 km). Gmina jest w niemal 100% 

zwodociągowania. Do sieci nie są podłączone pojedyncze zabudowania oddalone od 

zwartej zabudowy. 

Ujęcia wody: 
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- Kiączyn, gm. Kaźmierz o wydajności 200 m3/h. Ujęcie zasila poprzez 

przepompownię wody w Tarnowie Podgórnym miejscowości: Tarnowo Podgórne, 

Rumianek, Jankowice, Lusówko, Górę, Koroszczyn, Ceradz Kościelny; 

- SUW Lusowo, o wydajności 65 m3/h. Ujęcie zasila Lusowo;  

- SUW Wysogotowo o wydajności 160 m3/h.. Ujęcie zasila: Wysogotowo, 

Przeźmierowo, Baranowo, Swadzim, Chyby, Sady, Batorowo. 

- dodatkowo podłączenie do sieci wodociągowej miasta Poznania (z ujęcia 

w Mosinie) i pobór z Poznania 1800 m3/h 

 

Tabela  268 - Szacunkowy Bilans zapotrzebowania w wodę gminy wraz z prognozą na lata 2020 i 2030 

Lp. 

 
Miejscowość 

 
Wskaźnik Ludność i zapotrzebowanie na wodę 

 

2010 r. 2020 r. Chłonność 
2030 r. 

1. Baranowo mieszkańców 2370 2500 2300 

    Qdś [m3/d] 355,50 375,00 345,00 

2. Batorowo mieszkańców 300 350 450 

    Qdś [m3/d] 45,00 52,50 67,50 

3. Ceradz Kościelny mieszkańców 470 600 1280 

    Qdś [m3/d] 70,50 90,00 192,00 

4.  Chyby mieszkańców 700 1000 1500 

    Qdś [m3/d] 105,00 150,00 225,00 

5. Góra mieszkańców 280 370 510 

    Qdś [m3/d] 42,00 55,50 76,50 

6. Jankowice mieszkańców 530 650 920 

    Qdś [m3/d] 79,50 97,50 138,00 

7. Kokoszczyn mieszkańców 190 230 250 

    Qdś [m3/d] 28,50 34,50 37,50 

8. Lusowo mieszkańców 1100 1400 3560 

    Qdś [m3/d] 165,00 210,00 534,00 

9. Lusówko mieszkańców 1000 1300 3110 

    Qdś [m3/d] 150,00 195,00 466,50 

10. Przeźmierowo mieszkańców 5800 6100 7040 

    Qdś [m3/d] 870,00 915,00 1056,00 

11. Rumianek mieszkańców 260 300 390 

    Qdś [m3/d] 39,00 45,00 58,50 

12. Sady mieszkańców 800 950 950 

    Qdś [m3/d] 120,00 142,50 142,50 

13. Sierosław mieszkańców 270 400 1310 

    Qdś [m3/d] 40,50 60,00 196,50 

14. Swadzim mieszkańców 430 450   

    Qdś [m3/d] 64,50 67,50 0,00 

15. Tarnowo Podgórne mieszkańców 4000 4800 7810 

    Qdś [m3/d] 600,00 720,00 1171,50 

16. Wysogotowo mieszkańców 500 600 620 

    Qdś [m3/d] 75,00 90,00 93,00 

  Gmina mieszkańców 19000 22000 32000 
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  razem Qdś [m3/d] 2850,00 3300,00 4800,00 

 
 
Przy założeniu, że zapotrzebowanie na wodę będzie wynosiło 6,6 m3/d na 1 mieszkańca 

(z szacowanym uwzględnieniem poboru wody dla działalności gospodarczych) należy 

stwierdzić, że zapotrzebowanie całej gminy na wodę wzrośnie do roku 2030 o ok. 90%. 

Pociąga to za sobą konieczność realizacji nowych inwestycji w zakresie zaopatrzenia 

w wodę. Może to wymagać współpracy międzygminnej, tak jak dotąd. Przewiduje się, że 

w przypadku braku mocy ujęcia w Kiączynie, gmina będzie zasilana z Poznania 

i alternatywnie z Joanki.  

Dla ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy wyznaczone zostały strefy ochrony 

bezpośredniej, których granice pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych, na 

których są zlokalizowane. 

Ujęcie wody w Wysogotowie posiada ponadto teren ochrony pośredniej zawierający strefę 

wewnętrzną jako obszar w formie elipsy o średnicy dłuższej 220 m i krótszej 110 m licząc 

od studni oraz strefę zewnętrzną. Strefy zostały wyznaczone na podstawie decyzji 

Wojewody Poznańskiego i obowiązują w nich zasady gospodarowania określone w ww. 

decyzji.   

7.3 Odprowadzanie ścieków komunalnych 

 Gmina posiada oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym. Do niej trafia 

większość ścieków z terenu gminy. Ścieki ze wschodniej części gminy trafiają do 

oczyszczalni ścieków w Koziegłowach.  

Tarnowo Podgórne leży w strefie wododziałowej zlewni Samy Szamotulskiej i Samicy 

Kierskiej, co uniemożliwia grawitacyjne odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 

z terenów położonych na obrzeżach gminy (wschodnia część).  

Lokalizacja oczyszczalni na wododziale ułatwia zrzut wód pościekowych i ich ewentualny 

rozrząd w celu ponownego wykorzystania. 

Zasadniczą rolę w programie kanalizacji sanitarnej gminy Tarnowo Podgórne spełnia 

system rurociągów tłocznych i przepompowni, do których grawitacyjnie doprowadzane są 

ścieki z poszczególnych miejscowości. 

System ten obejmuje następujące zasadnicze ciągi funkcjonalne: 
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1) Chyby – Baranowo – Swadzim – Sady – Tarnowo Podgórne („północna nitka” 

rurociągu tłocznego), 

- przepompownia w Chybach i rurociąg tłoczny do kolektora w Baranowie, 

- przepompownia w Baranowie (północ – Sady) i rurociąg tłoczny biegnący wzdłuż 

drogi krajowej nr 92 po jej północnej stronie i dalej do przepompowni w Swadzimiu, 

do tego kolektora następuje włączenie rurociągu tłocznego z przepompowni 

Zielonego Osiedla w Chybach oraz włączenie lokalnej kanalizacji sanitarnej Baranowa, 

- przepompownia w Swadzimiu oraz rurociąg tłoczny do przepompowni w Sadach, 

- przepompownia w Sadach z rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi nr 92 i dalej do 

oczyszczalni, 

- na trasie rurociągu, bocznikowe włączenia podmiotów gospodarczych. 

 

2) Przeźmierowo (Baranowo–południe) – Swadzim – Sady –Tarnowo Podgórne 

(„południowa nitka” rurociągu tłocznego), 

- przepompownia w Przeźmierowie przy ul. Leśnej z rurociągiem tłocznym do 

kolektora grawitacyjnego w ul. Kościelnej i dalej do przepompownie głównej, 

- przepompownia w rejonie ul. Olszynowej (obsługuje również Wysogotowo) 

z rurociągiem tłocznym do kolektora grawitacyjnego w ul. Południowej, 

- przepompownia przy ul. Południowej z rurociągiem tłocznym do kolektora 

grawitacyjnego w ul. Kościelnej, 

- przepompownia główna dla Przeźmierowa i południowej części Baranowa, 

zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, przewidzianej do likwidacji, 

z rurociągiem tłocznym biegnącym do przepompowni w Swadzimiu, 

- z przepompowni w Swadzimiu do przepompowni w Sadach i dalej do oczyszczalni 

ścieków w Tarnowie Podgórnym, 

- w rejonie drogi z Lusowa następuje włączenie rurociągu tłocznego z ciągu Batorowo – 

Lusowo – Tarnowo Podgórne. 

3) Batorowo – Lusowo – Tarnowo Podgórne 

- przepompownia główna w Batorowie z rurociągiem tłoczny do przepompowni 

w Lusowie, 
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- przepompownia w Lusowie z rurociągiem tłocznym do kolektora grawitacyjnego 

odprowadzającego ścieki do przepompowni głównej przy ul. Lipowej, 

- przepompownia główna w Lusowie z rurociągiem tłocznym do Tarnowa Podgórnego, 

włączonym do „południowej nitki” rurociągu tłocznego. 

4) Sierosław – Lusówko – Tarnowo Podgórne 

- przepompownia w Sierosławiu z rurociągiem tłocznym do kolektora grawitacyjnego 

w Lusówku, 

- przepompownia pośrednia, 

- przepompownia główna w Lusówku z rurociągiem tłocznym do Tarnowa 

Podgórnego, 

- na trasie rurociągu tłocznego bocznikowe włączenia podmiotów gospodarczych. 

5) Ceradz Kościelny – Jankowice – Rumianek – Tarnowo Podgórne 

- przepompownia główna w Ceradzu Kościelnym z rurociągiem tłocznym do Jankowic, 

- przepompownia główna w Jankowicach z rurociągiem tłocznym do Rumianka, 

- przepompownia główna w Rumianku z rurociągiem tłocznym do kolektora 

grawitacyjnego odprowadzającego ścieki do przepompowni głównej. 

6) Kokoszczym –Góra – Tarnowo Podgórne 

- Kokoszczyn – 3 przepompownie szeregowe z rurociągiem do sieci grawitacyjnej 

odprowadzającej ścieki do przepompowni w Górze, 

- przepompownia główna w Górze z rurociągiem tłocznym do zachodniej końcówki 

kolektora grawitacyjnego prowadzącego ścieki do przepompowni i dalej do 

oczyszczalni. 

7) Przeźmierowo – Baranowo – Chyby - Wysogotowo 

- Przeźmierowo i Wysogotowo – sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do 

przepompowni w Przeźmierowie i dalej kolektorem tłocznym do studni rozprężnej 

i kolektorem grawitacyjnym (Smochowickim) do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

w Koziegłowach, 

- Chyby i Baranowo – sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do przepompowni 

w Baranowie i dalej kolektorem tłocznym do studni rozprężnej i kolektorem 

grawitacyjnym (Smochowickim) do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

w Koziegłowach. 
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7.4 Odprowadzanie wód opadowych 

 Wody opadowe z terenu gminy odprowadzane są w większości do rzeki Samy 

wpływającej do J. Lusowskiego. Wschodnio-północna część gminy odwadniana jest do 

Samicy Kierskiej i dalej do J. Kierskiego. Południowe fragmenty gminy należą do zlewni 

potoku Junkiowskiego, zlewni Wirynki oraz zlewni Samicy Stęszewskiej. 

Kanalizacja deszczowa w gminie Tarnowo Podgórne obejmuje następujące miejscowości: 

Baranowo (Kanał Swadzimski), Przeźmierowo (Kanał Swadzimski), Sady, Lusowo, 

Tarnowo Podgórne, Góra (Kanał Przybrodzki). 

W pozostałych miejscowościach są fragmenty kanalizacji w powiązaniu z rowami 

melioracyjnymi. 

 W projekcie kanalizacji deszczowej przewidziany jest zbiornik retencyjny 

o powierzchni około 6 ha na przetrzymanie wód opadowych do 48 godzin przed zrzutem 

do j. Kierskiego, zbiornik ten przewiduje się w okolicach Baranówka na rz. Przeźmierce. 

7.5 Gospodarka odpadami  

Odpady komunalne z terenu gminy trafiają na składowisko w Rumianku. 

Składowisko ma powierzchnię 23 ha, a jego pojemność docelowa wynosi ponad 

160 000 m3. Obecnie wykorzystane jest w ok. 30%. Planowany termin zamknięcia 

składowiska – 2040r. Na terenie składowisko działa sortownia odpadów z selektywnej 

zbiórki. Docelowo odpady z terenu gminy będą trafiały do centrum zagospodarowania 

odpadów w Piotrowie k/Stęszewa. Składowisko w Rumianku przewidziane jest jako stacja 

przeładunkowa oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 

W Rumianku funkcjonuje ponadto kompostowania odpadów biodegradowalnych 

i osadów pościekowych. Zakład wytwarza substrat humusowy stanowiący środek 

wzbogacający glebę. Podobny zakład działa w Sierosławiu – jest to kompostownia polowa 

pryzmowa (stanowi prywatną działalność gospodarczą). 

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w tym odpadów 

biodegradowalnych. Ich odbiór odbywa się bezpośrednio z posesji. Zrezygnowano ze 

zbiorczych kontenerów na poszczególne rodzaje odpadów.  
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7.6 Gazownictwo 

 Przez teren gminy przebiegają sieci gazowe wysokiego ciśnienia, będące elementem 

krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego podgrupy E (gaz wysokometanowy): 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN350 Pn=6,3 relacji Złotniki – Konarzewo, 

wybudowany w roku 1995, o długości w granicach gminy 7,18 km; 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN100 Pn=6,3 jest to odgałęzienie do Przeźmierowa, 

wybudowany w roku 1996, o długości w granicach gminy 0,02 km. 

W Przeźmierowie znajduje się stacja gazowa wysokiego ciśnienia (stacja redukcyjna Io), 

wybudowana w roku 1995, o przepustowości 12 000 m3/h; 

Ponadto przez teren gminy przebiegają gazociągi zasilane gazem grupy Lw (gaz 

zaazotowany), ze złóż lokalnych: 

 kopalniany gazociąg ekspedycyjny wysokiego ciśnienia DN 133x5,6 mm, Pn=6,3, 

łączący kopalnię gazu ziemnego Młodasko z kopalnią Ceradz Dolny, 

 kopalniany gazociąg technologiczny wysokiego ciśnienia DN 57x8,8 mm łączący 

odwiert Jankowice 2 z kopalnią Ceradz Dolny (w części równoległe do gazociągu 

ekspedycyjnego) i posiadające metanolociąg DN 33x3,2 mm,  

 gazociąg śr/c DN  273x5,6 mm łączący OG Młodasko w m. Rumianek. 

Gazociągi od odwiertów Jankowice 3K i Jankowice 4 są już nieczynne.  

Gmina posiada sieć dystrybucyjną gazu ziemnego, zarządzaną przez spółki: G.EN.Gaz 

Energia oraz Wielkopolską Spółkę Gazownictwa (WSG). Miejscowości wyposażone 

w sieć gazową na terenie gminy: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, 

Wysogotowo, Tarnowo Podgórne, Góra, Lusówko, Lusowo, Jankowice, Swadzim, Sady, 

Kokoszczyn, Sierosław, Ceradz Kościelny. 

Gaz do odbiorców trafia za pośrednictwem gazociągów średniego i niskiego ciśnienia 

o łącznej długości 182, 8 km (gazociągi niskiego ciśnienia 30,8 km) oraz stacji redukcyjno 

- pomiarowych IIo zlokalizowanych w: 

 Poznaniu, wybudowanej w 1994r., o przepustowości 600 m3/h; 

 Przeźmierowie, wybudowanej w 1991r., o przepustowości 1500 m3/h. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

81 

Większość sieci gazowych dystrybucyjnych została wybudowana głównie na początku lat 

90-tych XX w. Tylko nieliczne wybudowane zostały poza tym okresem (np. sieć niskiego 

ciśnienia w części Baranowa – 1984r., sieć średniego ciśnienia w Batorowie – 1999r.). 

Zasilanie gminy w gaz odbywa się za pomocą: 

 gazociągu średniego ciśnienia DN300 (od Swadzimia); 

 gazociągu średniego ciśnienia DN200 (od Poznania); 

 gazociągu średniego ciśnienia DN250 (od Skórzewa); 

 gazociągu od Młodaska 

 gazociągu od Ceradza Dolnego. 

Liczba odbiorców gazu (przyłączy) na terenie gminy wynosi ponad 5300, z czego ponad 

połowa przypada na spółkę G.EN. Gaz Energia. Liczba ludności korzystającej z sieci 

gazowej wynosiła w 2008r. 13 300 osób. Stopień zgazyfikowania gminy wynosił zatem ok. 

65%. 

Realizacja nowych inwestycji polegających na rozbudowie sieci dystrybucyjnej gazu jest 

uzależniona od czynników ekonomicznych i opłacalności dla spółek gazowych.  

Proponowane odległości podstawowe, zgodne z istniejącymi warunkami technicznymi 

i normami prawa, od istniejących odwiertów, rurociągów zostaną określone w części B 

Studium pn. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

7.7 System elektroenergetyczny 

Przez teren gminy przebiegają sieci elektroenergetyczne wysokich napięć WN. Są to: 

 linia 400 kV relacji Plewiska – Krajnik; 

 linia 220 kV relacji Plewiska – Czerwonak, 

 linia 220 kV relacji Plewiska – Piła Krzewina, 

 linia 110 kV relacji GPZ Sady – GPZ Tarnowo Podgórne, 

 linia 110 kV relacji GPZ Tarnowo Podgórne – Szamotuły, 

 linia 110 kV relacji Plewiska – Pniewy, 

 linia 110 kV relacji Plewiska – Kiekrz, 

 linia 110 kV relacji Kiekrz – GPZ Sady. 
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Linie 220 kV i 400 kV są liniami przesyłowymi, a linie 110 kV i niższych napięć to linie 

dystrybucyjne (rozdzielcze). Na terenie gminy zlokalizowane są dwa Główne Punkty 

Zasilania GPZ: 

 GPZ Tarnowo Podgórne, zlokalizowany w Górze, 

 GPZ Sady w Sadach. 

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są ponadto sieciami elektroenergetycznymi 

prowadzącymi z GPZ Kiekrz (Chyby, Baranowo, Przeźmierowo) i GPZ Poznań – 

Pogodno. 

 

 Największe zapotrzebowanie na energię elektryczną w gminie występuje 

w miejscowościach: Jankowice i Swadzim, czyli tam, gdzie zlokalizowane są duże zakłady 

produkcyjne. 

 Dla zaspokojenia zwiększających się potrzeb na energię elektryczną, głównie we 

wschodniej części gminy (Przeźmierowo) niezbędne jest wykonanie nowych linii 

średniego napięcia lub modernizacja istniejących sieci. Wzrost zużycia energii w tym 

rejonie pokrywany jest z rezerw. Gęsta zabudowa oraz aspekty właścicielko - prawne 

utrudniają realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej.  

Gmina posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe”, które zawierają prognozy i wytyczne zaspokojenia potrzeb energetycznych 

gminy. 

Dla linii elektroenergetycznych wyznaczone są pasy technologiczne, w których 

obowiązują ograniczenia w lokalizowaniu zabudowy. Szerokości pasów technologicznych 

dla poszczególnych rodzajów sieci zostaną określone w części B Studium Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego. 

7.8 Pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej 

System nadajników 

  

Na terenie gminy znajduje się obszar ograniczonego użytkowania związany 

z lokalizacją w Wysogotowie stacji radiolokacyjnych: 

- radaru wtórnego MSSR na działce nr 56/27; 
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- radaru meteorologicznego na działce 6AL/9; 

- zespołu radarów PSR/MSSR na działce 294 

Dla systemu radarów meteorologicznych– systemu monitoringu i osłony kraju 

obowiązuje strefa ochrony, w której zaleca się ograniczenie lokalizacji siłowni wiatrowych: 

dla pojedynczych - w odległości 5 km od radaru, dla „ferm wiatrowych” – w odległości 

min. 20 km. 

 

Przez teren gminy przebiega pas teletransmisji (pas łączności radiowo – 

telewizyjnej) o szerokości 100 m, łączący Stację Linii Radiowych Poznań – Piątkowo 

z Radiowo – Telewizyjnym Centrum Nadawczym Jemiołów (woj. lubuskie).  W pasie tym 

obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy. 

  

 Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilkadziesiąt stacji telefonii komórkowej, 

przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr 92 (Rumianek, Tarnowo Podgórne, Sady, 

Swadzim, Baranowo, Przeźmierowo) i dróg wojewódzkich: nr 184 (Chyby) i nr 307 

(Sierosław i  Wysogotowo). Południowo – zachodnia część nie posiada takich obiektów. 

 

Transport paliw 

 Przez teren gminy, na północ od Góry i Tarnowa Podgórnego przebiega ropociąg 

„Przyjaźń” – odcinek zachodni (dwie nitki 600mm i 800mm), łączący bazę surowcową 

w Płocku z bazą w niemieckim Schwedt. W Górze zlokalizowana jest stacja pomp nr 5. 

Dla ropociągu wyznaczone zostały strefy bezpieczeństwa o szerokości po 20 m od osi 

rurociągu. 

8. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia,  

zagospodarowania  i uzbrojenia terenu 

8.1 Bilans terenów 

 Na podstawie obowiązujących dokumentów planistycznych gminy (studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany 
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zagospodarowania przestrzennego) na terenie gminy wyznaczonych jest około 900 ha pod 

działalność gospodarczą. Pod zabudowę mieszkaniową przeznaczonych jest ok. 2000 ha. 

Jak wynika z powyższych opracowań ok. 8000 działek budowlanych niezabudowanych 

jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z czego ok. 3000 

działek jest zlokalizowana w Tarnowie Podgórnym, ok. 1700 w Lusówku, ok. 600 

w Lusowie, prawie 500 w Baranowie i ok. 400 w Chybach. Dodatkowo ok. 2800 działek 

jest przeznaczona pod zabudowę ale nie ma dla nich sporządzonych planów miejscowych 

– po 400 w Lusowie i Lusówku, po ok. 300 w Jankowicach i Wysogotowie. Brak działek 

w Tarnowie Podgórnym oznacza, że cała miejscowość objęta jest planami miejscowymi 

(obowiązującymi lub sporządzonymi). 

Dodatkowo wzdłuż drogi krajowej nr 92 oraz w Wysogotowie ok. 460 ha przeznaczonych 

jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 

produkcyjno – składową i usługową, z czego najwięcej w Tarnowie Podgórnym (ok. 130 

ha), Swadzimiu (ok. 120 ha) i Wysogotowie (ok. 90 ha). 

Uwzględniając powyższe dane, których źródło stanowi Strategia Rozwoju Gminy, 

dotyczące działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową należy uznać, że gmina 

ma rezerwę na ok. 25 000 osób. 

 

8.2 Rozwój przestrzenny gminy 

 Dynamiczny rozwój gospodarczy i wynikający z niego rozwój przestrzenny gminy 

Tarnowo Podgórne rozpoczął się niedługo po przemianach społeczno – gospodarczych 

w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Rozwój ten uwarunkowany był głównie 

poprzez położenie geograficzne (komunikacyjne, sąsiedztwo Poznania, bliskość granicy 

niemieckiej) oraz poprzez potencjał społeczny, w tym zaangażowanie władz lokalnych. Te 

dwa uzupełniające się czynniki doprowadziły do dynamicznego rozwoju gospodarczego 

gminy, czego efektem był również rozwój przestrzenny. Powierzchnia terenów 

zurbanizowanych w gminie wzrosła w latach 1990 – 2007 o ok. 20%, przy dynamice 

wzrostu powyżej 60%. 

Dzięki sprawnemu systemowi powiązań komunikacyjnych łączących nie tylko różne 

regiony kraju, ale i Europę Zachodnią i Wschodnią, na zachód od Poznania, w tym na 
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terenie gminy Tarnowo Podgórne zauważalny jest zintensyfikowany proces rozwoju 

gospodarki i urbanizacji. Proces ten będzie się intensyfikował nadal, ale już nie z taką siłą, 

jak dotąd. Zmniejszająca się powierzchnia terenów przydatnych do zagospodarowania, 

rosnąca powierzchnia obszarów chronionych oraz konieczność racjonalnego, 

zrównoważonego rozwoju przestrzennego, w tym ograniczenie łączenia funkcji 

produkcyjnych i przemysłowych (terenochłonnych) z funkcją mieszkaniową będzie 

decydowała o dalszym rozwoju przestrzennym gminy, a przez to i gospodarczym. 

Przeobrażenia sieci osadniczej wykazują, że największe zmiany zachodzą w sąsiedztwie 

dużych miast, w przypadku województwa wielkopolskiego, wokół Poznania. Duży wzrost 

zaludnienia i wysoki stopień urbanizacji i rozwoju gospodarczego nie spowodował jednak 

zmian w hierarchii sieci osadniczej. Tarnowo Podgórne zawsze ciążyło do Poznania, 

a proces ten jest obecnie jeszcze bardziej zauważalny. Powiązania funkcjonalno – 

przestrzenne są bardzo silne, co uwidacznia się m.in. w zakresie infrastruktury 

technicznej, wskaźników zatrudnienia i mieszkalnictwa. Efektem tego jest również 

tworzenie się obszaru metropolitalnego Poznania, w skład którego wchodzą gminy 

o największych związkach z Poznaniem i najbardziej do niego ciążących, w tym 

oczywiście gmina Tarnowo Podgórne. 

Gmina charakteryzuje się zróżnicowaniem funkcjonalnym i przestrzennym mimo, że 

w zasadzie, pod względem fizjograficznym jest dość jednorodna. Wyraźnie zaznaczają się 

strefy o różnym sposobie i intensywności zagospodarowania. Na tej podstawie można 

wyróżnić kilka obszarów charakteryzujących się dominacją różnych form 

zagospodarowania: mieszkaniowej, działalności gospodarczych, ekologiczną, rolniczą. 

W ramach tych obszarów funkcjonalnych uwidacznia się kolejny, bardziej szczegółowy 

podział na konkretne jednostki, których funkcje mieszają się. Na tej podstawie 

wyróżniono 10 stref, które powinny stanowić podstawę do wskazania konkretnych 

działań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Strefa A – rolnicza. Pow. ok. 1790 ha. W strefie dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz 

rolnictwo. Strefa charakteryzuje się dość wolnym tempem rozwoju. W strefie znajdują się 

miejscowości: Kokoszczyn, Góra, Rumianek i Sady z dominującą zabudową zagrodową 

oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną tworzącą niewielkie osiedla (W Górze, 

Sadach, Marianowie). Strefa posiada niską lesistość. 
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Strefa B – administracyjna. Pow. ok. 570 ha. Strefa obejmuje główną miejscowość gminy 

Tarnowo Podgórne – drugie co do wielkości w gminie, w którym oprócz funkcji 

mieszkaniowych i administracyjnych rozwija się funkcja usługowa i produkcyjna. 

Miejscowość charakteryzuje się dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców oraz 

zainwestowanych przestrzeni, w tym co ważne przestrzeni publicznych o dobrej jakości, 

usług o znaczeniu ponadlokalnym. Wieś Tarnowo Podgórne pod względem potencjału 

społeczno – gospodarczego posiada charakter wykształconej jednostki miejskiej. 

Strefa C – działalności gospodarczych. Pow. ok. 1150 ha. Strefa obejmuje tereny 

aktywizacji gospodarczej, w części zainwestowane wzdłuż drogi krajowej nr 92, po obu jej 

stronach. Teren jest dobrze skomunikowany, wyposażony w infrastrukturę techniczną, co 

powoduje wysoką atrakcyjność tych terenów jako inwestycyjnych. Uzupełnieniem funkcji 

produkcyjnych, przemysłowych i składowych jest funkcja usług handlu 

wielkopowierzchniowego zlokalizowana w Sawdzimiu.  

Strefa D – mieszkaniowa. Pow. ok. 550 ha. Obejmuje Chyby i Baranowo położone 

w północno – wschodniej części gminy, przy granicy z Poznaniem. Baranowo jest 

intensywnie zabudowane, natomiast Chyby posiadają jeszcze perspektywiczne tereny 

rozwojowe. Rozwój przestrzenny tych jednostek wynikał z uwarunkowań fizjograficznych 

(brzegi jez. Kierskiego) oraz z bezpośredniego sąsiedztwa Poznania. Rozwój przestrzenny 

jest tu intensywny, ale zbliża się do granic możliwości przestrzennych. Na terenie 

jednostki znajdują się ponadto tereny zieleni oraz zbiornik retencyjny. 

Strefa E – mieszkaniowo – rolnicza. Pow. ok. 470 ha. Strefa obejmuje Przeźmierowo 

i południową część Baranowa. Funkcjonalnie jest zbliżona do strefy D. Uwarunkownaia 

fizjograficzne są jednak mniej atrakcyjne. Zabudowa jest bardzo intensywna 

(Przeźmierowo jest największą miejscowością gminy). Uzupełnieniem zabudowy 

mieszkaniowej jest zabudowa usługowa (w tym usług o znaczeniu ponadlokalnym, 

głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 184), oraz zabudowa produkcyjno – składowa, 

zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej nr 92. Struktura przestrzenna miejscowości nie 

posiada wyraźnego centrum. Należy podjąć działania do wykreowania przestrzeni 

stanowiącej funkcjonalne centrum Przeźmierowa. 

Strefa F – gospodarczo – mieszkaniowa. Pow. ok.. 405 ha. Obejmuje Wysogotowo 

i okolice. Dominuje zabudowa mieszkaniowa i szybko wykształcająca się zabudowa 

działalności gospodarczych. W związku z tym dochodzi do konfliktów przestrzennych na 
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styku zabudowy mieszkaniowej i tej związanej z działalnością gospodarczą. Należy 

ograniczyć współistnienie tych funkcji oraz dążyć do wzrostu jakości zabudowy 

produkcyjno – usługowej. 

Strefa G – mieszkaniowo – rolnicza. Pow. ok. 2130 ha. Jest to największa strefa 

funkcjonalna w gminie o zróżnicowanym poziomie intensywności procesów 

przestrzennych. W skład strefy wchodzą miejscowości: Batorowo, Lusowo, Lusówko, 

Swadzim, Jankowice. Część północna charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa 

w strukturze przestrzeni, część środkowa i południowa to zabudowa mieszkaniowa 

i usługowa Lusowa, Lusówka, Jankowic i Batorowa. Strefa posiada zdecydowanie 

najwięcej wolnej, niezagospodarowanej przestrzeni. Bardziej intensywne procesy 

zachodzą w obrębie jednostek osadniczych i wokół nich (osiedla w Lusowie i Lusówku – 

łącznie ok. 240 ha). Poszczególne miejscowości ulegają poważnym zmianom, a zabudowa 

związana z obiektami byłych PGR-ów jest wypierana zabudową mieszkaniową i usługową 

o wyższym standardzie. 

Strefa H – ekologiczna. Pow. ok. 1260 ha. Obejmuje swoim zasięgiem teren leżący 

w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Strefa jest objęta ochroną na podstawie 

właściwych przepisów o ochronie przyrody i stosownej uchwały Rady Gminy 

W Tarnowie Podgórnym. Jest to miejsca występowania kompleksów leśnych. Zabudowa 

zlokalizowana jest głównie na obrzeżach strefy i stanowi zabudowę rekreacji 

indywidualnej. Wskazuje się dalsze ograniczanie zainwestowania terenu w kierunku innym 

niż rekreacja i wypoczynek. 

Strefa I – mieszkaniowo – rekreacyjna. Pow. ok. 1320 ha. W skład strefy wchodzą 

południowe fragmenty gminy z częścią Lusowa, Lusówka i Sierosławiem. Na południu 

strefy charakterystyczny jest lokalizacja dużego kompleksu ogrodów działkowych. 

W sąsiedztwie, przy drodze wojewódzkiej nr 307 zlokalizowana jest funkcja działalności 

gospodarczych. Ponad drogą wojewódzką, w kierunku jez. Lusowskiego zaznacza się 

intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej (np. os. Rozalin). Strefa wymaga inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. 

Strefa J – rolniczo – rekreacyjna. Pow. ok. 510 ha. Obejmuje wieś Ceradz Kościelny 

i okolice. Podobnie jak w całej gminie uwidacznia się wzrost intensywności zabudowy 

w miejscowości i wokół niej. Mimo to rolniczy charakter strefy jest jeszcze zauważalny. 
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Proponuje się pozostawienie strefy J dla rozwoju agroturystyki, turystyki kwalifikowanej, 

zespołów zabudowy siedliskowej. 

 

Przez zróżnicowane i intensywne zagospodarowanie obszarów gminy mogą występować 

konflikty przestrzenne, głównie pomiędzy ochroną środowiska a procesami 

urbanizacyjnymi. Z tego względu podjęto działania na rzecz utworzenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy. Właściwe kreowanie 

polityki przestrzennej powinno polegać nie tylko na tworzeniu nowych obszarów 

inwestycyjnych, ale również na ochronie środowiska oraz poprawie standardów terenów 

już zabudowanych. Taki proces skutkuje zwiększeniem atrakcyjności gminy dla 

mieszkańców i inwestorów, co przekłada się na rozwój gospodarczy obszaru. Taki rozwój 

powinien za sobą nieść również inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, 

komunikacji oraz usług społecznych takich jak szkoły, centra sportu i kultury. 

W miejscach atrakcyjnych pod względem turystycznym (głównie w okolicach jez. 

Lusowskiego) widoczna jest presja pod budownictwo rekreacyjne i letniskowe. Tereny 

wokół tego zbiornika wodnego są już w dużym stopniu zabudowane – głównie po stronie  

północnej i zachodniej, co wymusza konieczność ochrony terenów jeszcze nie 

zagospodarowanych.  

Dalszy rozwój przestrzenny gminy nie zmieni zasadniczo już wykształconej struktury, 

która została zaproponowana we wcześniejszych opracowaniach i jest zgodna z polityką 

przestrzenną gminy. Analizując dotychczasowe procesy należy szczególną uwagę zwrócić 

na tereny zieleni, których rozwój powinien być priorytetem w rozwoju gminy, a także na 

rozwój jakości przestrzeni i podnoszenie standardów życia i obsługi mieszkańców.  

W strukturze regionalnej i aglomeracji poznańskiej Tarnowo Podgórne stanowi również 

przymiejską strefę wypoczynku dla Poznania, która charakteryzuje się świątecznym 

(krótkoterminowy i całodzienny) charakterem wypoczynku. 

9. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

 Jednym z najlepszych sposobów określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

jest analiza SWOT, która pozwala na wygenerowanie z otoczenia szans rozwoju oraz 
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zagrożeń hamujących ten rozwój. Wyróżnienie słabych stron określa przede wszystkim 

potrzeby gminy, które następnie w powiązaniu z mocnymi stronami daje obraz 

możliwości pobudzania impulsów rozwojowych.  

Poniższa analiza SWOT pochodzi ze Strategii Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne 

opracowanej w 2009r. 

 

Tabela  27 - Analiza SWOT gminy Tarnowo Podgórne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Rozwój gospodarczy 

- potencjał gospodarczy; 
- bezpośrednie sąsiedztwo z dużym 

ośrodkiem miejskim; 
- znaczna powierzchnia terenów 

przeznaczono w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod 
aktywizację gospodarczą; 

- znaczna powierzchnia terenów 
przeznaczonych w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod 
budownictwo mieszkaniowe; 

- dostęp wysoko wyspecjalizowanej kadry 
pracowniczej; 

- prorozwojowa polityka samorządu; 
- kadry Urzędu Gminy – ich 

zaangażowanie; 
- droga krajowa nr 92; 
- bliskość lotniska; 
- infrastruktura komunalna –TP BUS, TP 

KOM, 
- dywersyfikacja branżowa miejsc pracy; 
- dywersyfikacja źródeł dochodów budżetu 

gminy; 
- duża liczba firm z kapitałem krajowym 

i zagranicznym; 
- zróżnicowana struktura działalności 

gospodarczej; 
 

- rozproszone budownictwo mieszkaniowe; 
- wysokie ceny gruntów i nieruchomości; 
- brak pełnego pokrycia planami 

zagospodarowania przestrzennego całych 
miejscowości; 

- niezadowalający stan techniczny dróg 
w stosunku do ich obciążenia; 

- niedostateczna ilość połączeń drogowych 
między miejscowościami gminy; 

- brak obwodnic miejscowości; 
- brak ofert dla budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego; 
- niedostateczna ilość własnych ujęć wody; 
- niedostateczna ilość parkingów w centrach 
miejscowości; 

Jakość życia w gminie 

- dobrze rozwinięta infrastruktura 
oświatowa; 

- bogata oferta kulturalna; 
- dobrze rozwinięta infrastruktura 

sportowa; 
- niski poziom bezrobocia; 

- brak urządzonych terenów rekreacyjnych 
wokół Jeziora Lusowskiego i Kierskiego; 

- mało ogólnodostępnych terenów 
zielonych; 

- brak bezpiecznych połączeń pieszo-
rowerowych między poszczególnymi 
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- duża ilość miejsc pracy; 
- bliskość ośrodków akademickich; 
- silny budżet gminy z wysokim udziałem 

dochodów własnych; 
- dostęp do infrastruktury technicznej ; 
- dobre połączenia drogowe z Poznaniem; 
- dobra komunikacja podmiejska; 
- wysokie poczucie bezpieczeństwa; 

miejscowościami gminy; 
- niekonsekwencja w planowaniu 

przestrzennym i mieszanie funkcji; 
- mała aktywność mieszkańców; 
- niewystarczająca ilość miejsc 

w przedszkolach; 
- brak pływalni; 

Środowisko przyrodnicze 

- utworzenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i użytków ekologicznych; 

- tworzenie nowych terenów zielonych; 
- gospodarka wodami opadowymi, zbiornik 

retencyjny; 
- wysoki stopień skanalizowania i  

zwodociągowania gminy; 
- nowoczesna oczyszczalnie ścieków; 
- segregacja odpadów stałych 

- niezadowalający stan cieków wodnych; 
- odprowadzanie wód gruntowych poza 

teren gminy-niedostatecznie 
rozbudowana mała retencja ; 

- „dzikie” wysypiska śmieci; 
- mała lesistość gminy – stepowienie 

terenu; 
- niewystarczająca rekultywacja terenów po 

wyrobiskowych; 
- brak pełnego monitoringu zagrożeń 

środowiska; 

Szanse Zagrożenia 

- aglomeracja; 
- rozwój lotniska; 
- integracja z Unią Europejską; 
- przyszła obwodnica miasta Poznania – 

S11; 
- połączenie z autostradą A 2; 
- autostrada do granicy z Niemcami; 
- napływ ludzi młodych, przedsiębiorczych; 
- organizacja EURO 2012 
- pozyskanie wód geotermalnych; 

- recesja gospodarcza; 
- degradacja środowiska związana 

z dynamicznym rozwojem; 
- uciążliwości związane z komunikacją – 

mała przepustowość dróg; 
- niestabilna polityka Państwa; 
- niedostatek energii, jej wysoka cena; 
- brak szybkiego połączenia 

komunikacyjnego z Poznaniem, np. 
metro, szybki tramwaj; 

- klimat akustyczny- hałas od lotniska, 
Toru Poznań, z dróg; 

- ograniczone rozpoznane zasoby wody; 
- presja na przekształcanie terenów 

cennych przyrodniczo na obszary 
inwestycyjne; 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne, 2009 
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10. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego 

i wymogów jego ochrony 

 Zasady ładu przestrzennego określają przede wszystkim miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego tworzone dla poszczególnych fragmentów gminy. 

Gmina Tarnowo Podgórne pokryta jest w pond 30% planami zagospodarowania, których 

treść wynika z przesłanek zawartych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z potrzeb inwestycyjnych bądź też 

ochronnych.  

Przy ich sporządzaniu należy wziąć pod uwagę, że ochrona ładu przestrzennego gminy 

warunkowana jest między innymi wyeksponowaniem najbardziej wartościowych układów 

urbanistyczno-architektonicznych, eliminacją dysharmonizujących elementów 

zagospodarowania z wartościami krajobrazowymi gminy, przeprowadzeniem rewitalizacji 

obszarów o niskiej atrakcyjności i walorach architektonicznych i funkcjonalnych. 

Ład przestrzenny gminy opierać się będzie głównie na racjonalnym dysponowaniu 

przestrzenią, harmonijnym planowaniu inwestycji, wyraźnym rozdzieleniu zabudowy 

o różnym przeznaczaniu, a także na kształtowaniu obszarów na których powinno się 

ograniczać zabudowę, unikaniu rozlewania się zabudowy, intensyfikacji zabudowy 

w jednostkach już zabudowanych. Ład przestrzenny można osiągnąć również poprzez 

wyznaczenia wskaźników zabudowy, w tym jej wysokości, kształtu i formy, wielkości 

działek z ustalonymi wskaźnikami dotyczącymi powierzchni zabudowy oraz linii 

zabudowy. 

Ład przestrzenny gminy Tarnowo Podgórne ulega ciągłym przekształceniom. Nowa  

różnorodna zabudowa, intensywne procesy urbanizacji zachwiały tradycyjne układy 

ruralistyczne poszczególnych miejscowości, do tego stopnia, że trudno obecnie 

zidentyfikować pierwotny charakterystyczny układ urbanistyczny. 

Krajobraz gminy kształtuje między innymi słabe urozmaicenie rzeźby terenu i niewielka 

lesistość. W części południowej i północnej rozciągają się tereny rolne wolne od 

zabudowy lub zabudowane niewielkimi ośrodkami osadniczymi. Te pasy rozdzielone są 

przez intensywną zabudowę, w której dominują obiekty wielkopowierzchniowe – 

produkcyjne, składowe i handlowe. Pomiędzy nimi zlokalizowana jest zabudowa 
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mieszkaniowa o różnym charakterze. Duży kontrast zauważalny jest na obrzeżach tych 

miejscowości, gdzie wyrastają osiedla deweloperskie zbudowane w jednym stylu, co 

w stosunku do indywidualnej zabudowy wewnątrz miejscowości jest w pewnym stopniu 

dysharmonizujące. Kontrast pomiędzy zabudową a terenami będącymi w użytkowaniu 

rolniczym potęguje wspomniany wyżej monotonny krajobraz. 

11. Uwarunkowania służące realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych 

 Uwarunkowania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych wynikających 

z realizacji ponadregionalnych celów publicznych na poziomie województwa i kraju 

określają między innymi koncepcja zagospodarowania kraju i plan zagospodarowania 

województwa wielkopolskiego. Tarnowo Podgórne leży w paśmie dynamicznego rozwoju 

społeczno – gospodarczego ukształtowanego powiązaniami komunikacyjnym (strefa 

oddziaływania autostrady A2) i przewidziany jest do dalszego rozwoju charakteryzującego 

się dużą intensywnością. Z związku z tym wyszczególniono również obszary problemowe 

występujące na terenie gminy, związane głównie ze skutkami dynamicznego rozwoju. Do 

najważniejszych należą: 

 położenie w granicach obszarów z widocznymi konfliktami w zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

 położenie w strefie predysponowanej do szybkich procesów urbanizacji; 

 położenie w granicach obszarów występowania zabarwionych wód podziemnych 

(zanieczyszczenia geogeniczne). 

Ponadlokalne zadania służące realizacji celów publicznych zapisane w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego: 

– budowa nowego przebiegu drogi ekspresowej S-11 na odcinku węzeł Głuchowo 

(A-2) Złotkowo (gm. Suchy Las); 

– dostosowanie do klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP) drogi krajowej 

nr 92 Świecko – Pniewy - Poznań – Września – Konin - Koło – Warszawa; 
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– budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz Bydgoszcz Piła Poznań 

Plewiska (w tym przebudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina polegająca na 

przystosowaniu jej do przyjęcia napięć 400 kV); 

– przygotowanie budowy GPZ Sady 110/15 kV; 

– przygotowanie budowy GPZ 110/15 kV Tarnowo Podgórne 2; 

– modernizację linii 110 kV Tarnowo Podgórne Szamotuły; 

– realizacja zewnętrznej obwodnicy drogowej Poznania w formie pierścienia, która 

zapewni połączenie pomiędzy gminami położonymi wokół miasta oraz przejmie 

ruch tranzytowy; część zachodnią obwodnicy (gmina Tarnowo Podgórne) planuje 

się jako drogę ekspresową (S), pozostałą część jako drogę główną (G); 

– zgodnie z programem retencji wód powierzchniowych Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przewiduje się piętrzenie jeziora 

Lusowkiego na rzece Samie – nie jest to zadanie o znaczeniu ponadlokalnych, ale 

stanowi ono inwestycję o istotnym znaczeniu dla całego regionu; 

– w zakresie ochrony wód i obszarów przyrodniczo cennych na terenie 

województwa wielkopolskiego w ramach porozumień międzygminnych 

przewidziano do realizacji przedsięwzięcie „Rozbudowa systemu głównych 

kolektorów doprowadzających ścieki do poznańskich oczyszczalni z modernizacją 

oczyszczalni i rozbudową kanalizacji na terenie gminy Tarnowo Podgórne”; 

obejmuje tę gminę i miasto Poznań; 

– obejmuje się ochroną szczególnie cenne czwartorzędowe zbiorniki wodonośne 

o największej zasobności m.in. GZWP nr 145 Dolina Kopalna Szamotuły 

Duszniki. 

 

12. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i obszarów 

chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 

górniczych 

Strefy ochronne ujęć wody 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
ANALIZA W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ 
 

94 

Lokalizacja komunalnych ujęć wody na terenie gminy Tarnowo Podgórne ustalona została 

na podstawie decyzji wodno – prawnych wydanych przez właściwe organy administracji. 

Dla ujęcia wody w Wysogotowie została utworzona strefa ochrony pośredniej, o czym 

mowa w pkt. 7.2,  oznaczona odpowiednio na rysunku studium.  

 

Strefy zagrożenia powodziowego 

 

Uwarunkowania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej określa rozdział 6.    
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Załączniki: 

Załącznik nr 1a – plansza „Gmina Tarnowo Podgórne. Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. UWARUNKOWANIA 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” w skali 1: 10 000.  


