
Załącznik do
Uchwały Nr LI/483/2009
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
Z dnia 30 czerwca 2009 r.

STRATEGIA ROZWOJU

GMINY

Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, 2009 rok



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
2

Strategię Rozwoju Gminy zatwierdzoną
uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne
nr LI/483/2009  z dnia 30 czerwca 2009 r.
przygotowała „Komisja ds. Opracowania
Strategii Rozwoju Gminy”
powołana przez Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne Zarządzeniem nr 56/2008 z dnia 9
czerwca 2008 r.
Skład komisji
Teresa Domagalska
Tadeusz Zimny
Jacek Kowalak
Ewa Jurasz
Krzysztof Bartosik
Jacek Stypiński
Elżbieta Szymkowiak
Juliusz Gustowski
Dorota Błoch
Natalia Piechota
Krzysztof Przybylski



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
3

Spis zawartości opracowania

I. DIAGNOZA  STANU  ISTNIEJĄCEGO   5

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NA TLE REGIONU I KRAJU   6
1.1 Ogólna charakterystyka dotychczasowych tendencji rozwojowych 6
1.2 Tarnowo Podgórne na tle wybranych  gmin wiejskich kraju i województwa

wielkopolskiego.   7
1.3       Analiza porównawcza – Tarnowo Podgórne na tle miast i gmin wiejskich
            Powiatu Poznańskiego 10

2. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 28
2.1 Położenie geograficzne 28
2.2 Rzeźba terenu

29
2.3 Klimat lokalny                                     30
2.4 Wody powierzchniowe 35
2.5 Wody podziemne 43
2.6 Gleby 46
2.7 Surowce mineralne 46
2.8 Szata roślinna. Świat zwierzęcy 47
2.9 Obszary i obiekty prawnie chronione 48
2.10 Stan czystości wód, zagrożenia 48
2.11 Podsumowanie 49

3. WARTOŚCI KULTUROWE 50
3.1 Wykształcenie się układu osadniczego 50
3.2 Charakterystyka krajobrazu gminy

51

4. PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE. JAKOŚĆ ŻYCIA
W GMINIE 54

4.1 Tarnowo Podgórne na tle województwa i wybranych gmin
55

4.2 Przemiany demograficzne 57
4.3 Rynek pracy  -  ogólna charakterystyka 62
4.4 Mieszkalnictwo 63
4.5 Infrastruktura społeczna 64

5. ROZWÓJ GOSPODARCZY 76
5.1 Diagnoza stanu zagospodarowania rolnictwa
5.2       Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych

- poza rolnictwem prowadzonych na terenie gminy
77

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 79
6.1 Uwarunkowania komunikacyjne 79
6.2 Elektroenergetyczne systemy przesyłowe                                                            81
6.3 Pasy łączności teleradiowej 84



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
4

6.4 Urządzenia wodociągowe 84
6.5 Odprowadzenie ścieków sanitarnych

85
6.6       Gospodarka odpadami 87

7. STAN PRZESTRZENI GMINY 88
7.1 Charakterystyka wyróżnionych jednostek przestrzennych

88
7.2 Konflikty przestrzenne na obszarze gminy

92
7.3       Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tereny inwestycyjne. 94
7.4       Wnioski 96

II. SYNTEZA  ROZWOJU  GMINY 97

1. SYTUACJE PROBLEMOWE I CZYNNIKI ROZWOJU 98

2. MISJA 100

3. WIZJE 101

4. OCENA OPINII SPOŁECZNEJ 102

5. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY 107

   PODSUMOWANIE 111



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
5

I. Diagnoza stanu
istniejącego.
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1. Ogólna charakterystyka gminy na tle regionu i kraju.

1.1 Ogólna charakterystyka dotychczasowych tendencji rozwojowych.

Gmina Tarnowo Podgórne jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, które w okresie przeobrażeń
systemowych jakie nastąpiły na przełomie lat 80-90 wykorzystała swój potencjał i dokonała zmian na
wielu płaszczyznach sfery gospodarczej, urbanistycznej i społecznej. Należy obecnie do grona
najbardziej rozwiniętych gmin województwa wielkopolskiego i wraz z dziesięcioma innymi gminami
wchodzi w skład Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Są to tereny położone w bezpośrednim
sąsiedztwie Miasta Poznania, poddane dynamicznym przeobrażeniom ekonomicznym i społecznym,
które spowodowały transpozycje w sferze gospodarczej, mieszkalnictwa, produkcji i rekreacji.

Położenie w sąsiedztwie Miasta Poznania było jednym z elementów intensywnego rozwoju ale nie
jedynym. Znaczącym stała się także lokalizacja na trasie europejskiej osi rozwojowej wschód-zachód
poddanej szczególnemu oddziaływaniu wpływom Unii Europejskiej w zakresie transkrybowania
sprawdzonych rozwiązań cywilizacyjnych na grunty państw postkomunistycznych.

To szczególne położenie gminy a także dbałość jej pierwszych  włodarzy o stworzenie atrakcyjnych
rozwiązań urbanistycznych – głównie tereny AG- stało się atutem w pozyskiwaniu zachodnich firm
inwestujących na jej terenie. Zdobyty tą drogą  kapitał zasilił gminny budżet, który następnie został
pieczołowicie zainwestowany w infrastrukturę techniczną, drogową oraz rozwój oświaty i kultury.

Gmina Tarnowo Podgórne stopniowo zatracała swą rolniczą osobowość na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości. Zachowana sfera rolna uległa także zmianom wymuszonym przez zobowiązania
związane z dopłatami unijnymi i obowiązkiem kontraktacji upraw. Te czynniki wymuszają większą
specjalizację oraz zmianę struktur gospodarstw rolnych.

Bliskie sąsiedztwo dużego miasta oraz powstanie kilkunastu tysięcy miejsc pracy spowodowało
dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rozwój mieszkalnictwa podyktowany został także
zmieniającymi się trendami zamieszkiwania zamożniejszej części społeczeństwa na obszarach
wiejskich oferujących wyższy komfort życia pod względem ekologicznym i nie tylko.

Wraz z rozwojem  gospodarki mieszkaniowej intensywnie wzrosło zaludnienie gminy wymuszając
potrzebę budowy nowych obiektów oświatowych, sportowych i handlowych. Powstały nowe szkoły,
pomieszczenia przedszkolne i hale sportowe zaspakajające potrzeby mieszkańców w zakresie
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rekreacji. Potrzeby bytowe mieszkańców zaspakajają liczne obiekty handlowe i usługowe oferujące
bogatą gamę usług. Wzrosła także baza usług hotelowych i gastronomicznych.

W trosce o jakość życia w gminie opracowano i wdrożono następujące dokumenty : Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne, Program Bezpieczna Gmina, Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Tarnowo Podgórne, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne, Program
Usuwania Azbestu.

Wzrost zamożności społeczeństwa znalazł swoje przełożenie w zmniejszającej się ilości
świadczeniobiorców środków opieki społecznej. Nadal pozostaje niska stopa bezrobocia – znacznie
niższa aniżeli średnia krajowa.
1.2. Tarnowo Podgórne na tle wybranych gmin wiejskich kraju i Województwa

Wielkopolskiego.

Celem analizy była ocena Tarnowa Podgórnego w porównaniu do wybranych gmin wiejskich.
Badanie przeprowadzono w dwóch ujęciach. W pierwszym Tarnowo Podgórne było porównywane do 8
wybranych gmin z obszaru Polski (w tym 4 położonych na obszarze województwa wielkopolskiego).
Przy wyborze tych gmin kierowano się zasadą ciągłości. Do analiz wzięto te same gminy, które
porównywano  przy poprzednich pracach nad strategią.

W ujęciu drugim odniesiono się do gmin wiejskich położonych w najbliższej strefie oddziaływania
miasta Poznania  tj.   Powiatu Poznańskiego. Celem tej ostatniej analizy było pokazanie gminy na tle
gmin podlegających podobnym procesom oraz gmin powszechnie znanych odbiorcom analizy.

Analiza obejmuje porównanie dwóch lat  1997 i 2006 r.  Podobnie jak w dokumencie z 2001 r.
porównano Gminę Tarnowo Podgórne do tych samych wybranych gmin wiejskich.

W analizie porównawczej prowadzonej w roku 1997 zasadniczym kryterium doboru gmin była
ogólnie korzystna ocena ich aktualnej kondycji i tendencji rozwojowych. W analizie uwzględniono
następujące gminy: Kobierzyce (woj. dolnośląskie), Niepołomnice (woj. małopolskie), Przykona (woj.
wielkopolskie), Raszyn (woj. mazowieckie), Tuszyn (woj. łódzkie) oraz z obszaru Powiatu Poznańskiego
gminy : Czerwonak, Komorniki i Suchy Las.

Analizowane gminy zostały scharakteryzowane za pomocą wskaźników dotyczących. sytuacji :
ـ demograficznej,
ـ zasobów pracy,
ـ mieszkaniowej,
ـ podmiotów gospodarczych
ـ oraz finansów.

W  2001r.  do gmin silnie rozwiniętych zaliczono Tarnowo Podgórne, Kobierzyce i Raszyn.   Do gmin
średnio  rozwiniętych zaliczono: Suchy Las, Czerwonak oraz Niepołomice, a do gmin słabo rozwiniętych
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: Komorniki, Przykonę oraz Tuszyn.  W 2006r. niewątpliwie do gmin silnie rozwiniętych należałoby
dołączyć – Suchy Las i  Czerwonak . Na podstawie zestawionych danych można stwierdzić, że
pozostałe gminy również odnotowały znaczny postęp.

Dane charakteryzujące budżet gminy Tabela Nr 1

Dochody własne budżetu gminy na
1 mieszkańca % doch własnych w doch. ogółem Wydatki budżetu gminy na 1

mieszkańca.

Miejscowość 1997 2006 Dynamika 1997 2006 Dynamika 1997 2006 Dynamika

Czerwonak 337 1 591 472,5 35,6 71,3 200,5 916 2 292 250,2

Kobierzyce 946 2 746 290,3 60,8 77,6 127,7 2 873 4 430 154,2

Komorniki 479 1 782 372,1 47,7 76,5 160,4 955 2 311 242,1

Niepołomice 587 1 626 277,1 33,8 49 144,9 2 150 3 477 161,7

Przykona 1 221 3 082 252,4 67,4 69,8 103,5 1 700 4 597 270,4

Raszyn 517 1 945 376,1 45,0 73,8 164,2 1 095 2 463 225,0

Suchy Las 669 4 475 668,9 53,9 85,1 157,9 1 260 5 753 456,6

Tarnowo
Podgórne 1 065 3 516 330,1 61,1 82,5 134,9 1 755 4 064 231,6

Tuszyn 2 400 1 774 73,9 61,0 67,6 110,9 4 905 2 817 57,4

Razem 10 217 24 543 240,2 51,8 72,6 145,0 19 606 34 210 174,5

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Dane charakteryzujące zjawiska demograficzne. Tabela nr 2

Liczba mieszkańców
% ludności w wieku

produk. w liczbie
ludności ogółem

Przyrost naturalny
na 10000

mieszkańców
Saldo migracji na 1000 mk

Miejscowość 1997 2006 Dynamika 1997 2006 1997 2006 1997 2006

Czerwonak 20 309 23 908 117,7 61,64 57,7 4,97 5,9 0,05 11,45

Kobierzyce 11 503 13 695 119,1 58,62 66,1 2,43 2,7 0,35 0

Komorniki 10 647 14 765 138,7 59,35 49,8 1,96 6,2 -0,19 47,51

Niepołomice 18 408 22 339 121,4 55,19 64 2,76 1,1 0,38 0

Przykona 4 237 4 171 98,4 54,18 59,4 1,18 0 0 5,73

Raszyn 17 864 19 843 111,1 61,17 0 2,64 0,7 0,22 0

Suchy Las 8 455 13 461 159,2 61,35 55,2 2,47 6,1 0,24 36,2

Tarnowo
Podgórne 14 258 18 967 133,0 61,29 49,5 2,52 4,6 0,07 23,71
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Tuszyn 5 238 11 675 222,9 55,72 63,2 -2,59 -4,1 0 0

Razem 110 919 142 824 128,8 528,51 464,9 18,34 23,2 1,12 124,6

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Dane charakteryzujące  rozwój podmiotów gospodarczych. Tabela Nr 3

Liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych  w REGON w tym spółki handlowe  z udziałem kapitału  zagranicznego

Miejscowość 1997 2006 Dynamika Udział w
2006 1997 2006 Dynamika Udział w 2006

Czerwonak 1 449 2 671 184,3 14,5 29 34 117,2 3,9

Kobierzyce 728 1 283 176,2 7,0 23 48 208,7 5,5

Komorniki 930 1 870 201,1 10,1 23 39 169,6 4,5

Niepołomice 795 1 886 237,2 10,2 6 19 316,7 2,2

Przykona 108 156 144,4 0,8 0 1 0,0 0,1

Raszyn 2 708 3 789 139,9 20,6 84 419 498,8 48,3

Suchy Las 1 085 2 280 210,1 12,4 20 53 265,0 6,1

Tarnowo Podgórne 2 025 3 151 155,6 17,1 68 222 326,5 25,6

Tuszyn 287 1 340 466,9 7,3 0 32 0,0 3,7

Razem 10 115 18 426 182,2 100,0 253 867 342,7 100,0

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

  Analiza danych zestawionych w tabelach 1, 2 i 3   pokazuje, że gmina Tarnowo Podgórne w dalszym
ciągu zalicza się do gmin silnie rozwiniętych i wyróżnia się spośród porównywanych gmin  przede
wszystkim ze względu na :

ـ wzrost liczby podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego,
ـ liczbę podmiotów gospodarczych sektora prywatnego na 1000 mieszkańców,
ـ  procent ludności w wieku produkcyjnym w liczbie ludności ogółem,
ـ powierzchni użytkowej mieszkań na 1 mieszkańca ( patrz tabela 19 ),
ـ dochodów własnych budżetu gminy
ـ oraz  wydatki  inwestycyjne  na 1 mieszkańca.

W kontekście analizowanych gmin w zakresie dochodów własnych na 1 mieszkańca gmina Tarnowo
Podgórne zajmuje drugie miejsce, natomiast w zakresie wydatków na 1 mieszkańca – czwarte.
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1.3 Analiza porównawcza Tarnowo  Podgórne na tle miast i  gmin Powiatu Poznańskiego.

Analiza porównawcza podstawowych wskaźników na tle wybranych gmin kraju daje pewien obraz
zmian jakie dokonały się w ostatnich 10-ciu latach.  Dla planowania strategicznego równie ważne są
odniesienia do reprezentatywnej zbiorowości podlegającej podobnym zmianom i procesom, jak gmina
Tarnowo Podgórne.
W tym kontekście szczególnie interesujące i ważne  jest porównanie na tle gmin Powiatu Poznańskiego.
Dla celów porównawczych wyodrębniono wskaźniki i dane obrazujące:

1. Podstawowe informacje o gminach.
2. Rozwój gospodarczy gminy i przedsiębiorczość.
3. Sytuację budżetową  gmin.
4. Rozwój  infrastruktury komunalnej gmin.
5. Sytuację   oświaty.
6. Sytuację bytową  na podstawie danych o mieszkalnictwie.

Dane dla celów analizy zebrano z roczników i informacji statystycznych. Dla każdej cechy skorzystano z
tego samego źródła co pozytywnie wpływa na porównywalność między poszczególnymi elementami
zbiorowości, w tym przypadku gmin.
Tam gdzie to było możliwe  dokonano  analizy dynamicznej zmian poszczególnych wielkości  między
rokiem 2006 a 1994r. (nie wszystkie interesujące dane dla 1994r. były dostępne).
Wszelkie dane dotyczące Powiatu Poznańskiego przedstawiają sumę danej wielkości w
poszczególnych gminach  lub średnią wartość. Stąd np. przy analizowaniu dochodów budżetowych
podawanych wielkości nie można odnosić do budżetu Powiatu Poznańskiego.
Analiza porównawcza danej gminy na tle gmin Powiatu Poznańskiego ma o tyle istotne znaczenie, że w
analizach porównawczych poszczególnych powiatów w Polsce gminy tworzące Powiat Poznański
należą do najbardziej dynamicznie  rozwijających się. Tak wyodrębniona zbiorowość stanowi pożądany
punkt odniesienia, dzięki któremu łatwiej można zaobserwować, czy w rozwoju gminy występują
dysproporcje rozwojowe, na które w dalszej części analiz należy zwrócić szczególną uwagę.
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Podstawowe informacje o gminach  - Tarnowo  Podgórne na tle gmin powiatu.

Podstawowe dane o gminach  Powiatu Poznańskiego Tabela nr 4

Powierzchnia w km2 Ludność gmin

Gmina 2006 Udział
% 1994 2001 2006 Dynamika

2006/1994

Udział %
ludności w

2006r.

Liczba
mieszkańców
na 1 km2 w

2006r.

Buk 90,3 4,8 11 432 11 800 11 921 104,3 4,0 132,0

Czerwonak 82,2 4,3 19 056 21 579 23 908 125,5 8,1 290,9

Dopiewo 108,1 5,7 8 946 10 297 14 351 160,4 4,9 132,8

Kleszczewo 74,8 3,9 4 175 4 761 5 517 132,1 1,9 73,8

Komorniki 66,5 3,5 10 363 11 489 14 765 142,5 5,0 222,0

Kostrzyn 154,2 8,1 14 691 14 648 15 557 105,9 5,3 100,9

Kórnik 186,6 9,8 14 138 15 133 18 017 127,4 6,1 96,6

Luboń 13,5 0,7 20 671 23 642 27 142 131,3 9,2 2010,5

Mosina 170,9 9,0 22 779 23 968 25 287 111,0 8,6 148,0

Murowana
Goślina 172,1 9,1 14 618 15 301 15 777 107,9 5,3 91,7

Pobiedziska 189,3 10,0 14 037 15 279 16 464 117,3 5,6 87,0

Powiat
Poznański 1899,6 100,0 238 337 259 418 295 039 123,8 100,0 155,3

Puszczykowo 16,7 0,9 8 175 8 747 9 349 114,4 3,2 559,8

Rokietnica 79,3 4,2 6 808 7 606 9 681 142,2 3,3 122,1

Stęszew 175,2 9,2 12 825 13 401 13 984 109,0 4,7 79,8

Suchy Las 116,5 6,1 8 040 9 728 13 461 167,4 4,6 115,5

Swarzędz 102 5,4 34 122 37 440 40 891 119,8 13,9 400,9

Tarnowo
Podgórne 101,8 5,4 13 461 14 599 18 967 140,9 6,4 186,3

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Pod względem liczby mieszkańców  w powiecie poznańskim w 2006r. Tarnowo Podgórne
zajmowało 6 miejsce.   Mieszkańcy gminy w liczbie 18,9 tys.  stanowili 6,4 %  mieszkańców powiatu.
Powierzchnia gminy – 101,8 km2  stanowiła 5,4 % powierzchni  całego powiatu.  W latach 1994 –
2006  ludność powiatu zwiększyła się o  57 tys. tj. o  23,8 %.  Następstwa procesu przenoszenia się
mieszkańców Poznania poza granice miasta nie ominęły również gminy Tarnowo Podgórne. W
analizowanym okresie liczba mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne zwiększyła się  o  40,9%, tj.
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szybciej niż średnia w powiecie – 23,8%. Wyższe tempo wzrostu liczby ludności odnotowały:
Dopiewo – 60,4%, Komorniki – 42,5%, Rokietnica – 42,3%  i Suchy Las –  67,4% ( tabela nr 4).

Pracujący w roku 1994, 2001  i 2006r.  w gminach Powiatu Poznańskiego

Tabela nr 5

Pracujący ogółem
Udział procentowy .
Powiat Poznański  =

100%

Udział %
ludności

Gmina 1994 2001 2006

Dynami
ka

1994 =
100

Dynami
ka

2001 =
100

1994 2001 2006 2006

Buk 2 567 2 159 2 156 84,0 99,9 5,0 3,6 2,8 4,0

Czerwonak 4 935 5 673 5 330 108,0 94,0 9,7 9,5 6,9 8,1

Dopiewo 1 948 2 676 3 505 179,9 131,0 3,8 4,5 4,5 4,9

Kleszczewo 655 467 689 105,2 147,5 1,3 0,8 0,9 1,9

Komorniki 2 117 3 931 5 934 280,3 151,0 4,2 6,6 7,7 5,0

Kostrzyn 2 744 2 296 3 984 145,2 173,5 5,4 3,9 5,2 5,3

Kórnik 2 592 3 643 5 264 203,1 144,5 5,1 6,1 6,8 6,1

Luboń 3 528 3 394 3 522 99,8 103,8 6,9 5,7 4,6 9,2

Mosina 4 137 3 874 4 405 106,5 113,7 8,1 6,5 5,7 8,6

Murowana
Goślina 4 096 1 922 2 636 64,4 137,1 8,1 3,2 3,4 5,3

Pobiedziska 1 748 1 786 1 951 111,6 109,2 3,4 3,0 2,5 5,6

Powiat Poznański 50 867 59 411 77 268 151,9 130,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 2 446 2 147 2 116 86,5 98,6 4,8 3,6 2,7 3,2

Rokietnica 939 1 229 1 537 163,7 125,1 1,8 2,1 2,0 3,3

Stęszew 2 163 2 767 3 251 150,3 117,5 4,3 4,7 4,2 4,7

Suchy Las 2 753 3 147 4 426 160,8 140,6 5,4 5,3 5,7 4,6

Swarzędz 7 307 8 986 12 217 167,2 136,0 14,4 15,1 15,8 13,9

Tarnowo
Podgórne 4 192 9 314 14 345 342,2 154,0 8,2 15,7 18,6 6,4

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Atrakcyjność zamieszkania w gminie Tarnowo Podgórne wynikała z wielu czynników, o których
będzie mowa w dalszej części analizy.  Jednak najbardziej charakterystycznym wskaźnikiem
wyróżniającym gminę w powiecie, ale również na tle kraju jest liczba pracujących w gminie w
stosunku do liczby mieszkańców. Liczba miejsc pracy jest jednym  z podstawowych czynników
dużej  atrakcyjności  gminy dla potencjalnych mieszkańców.
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Ważnym elementem obrazującym skalę zmian w gminie Tarnowo Podgórne w ostatnich latach
jest wskaźnik wzrostu liczby  pracujących (tabela nr 5).   W  roku 2006  w Tarnowie Podgórnym
pracowało 14 345 osób.   W stosunku do 2001r. liczba pracujących zwiększyła się o 54 %, przy
wzroście w całym Powiecie Poznańskim  o 30,1 %.   W stosunku do 1994r. wzrosła ona blisko 3,5
–krotnie, przy średnim wzroście w całym powiecie o 51,9%. Na uwagę zasługuje również fakt, że w
2006r.  udział gminy Tarnowo Podgórne w  pracujących ogółem w powiecie wynosił aż 18,6%.
Następną  gminą w tej kategorii  był  Swarzędz z udziałem na poziomie 15,8%.    Dopiero
porównanie zmian jakie dokonały się w stosunku   do 1994r.  pokazuje jakie przeobrażenia musiały
zajść w gminie na przestrzeni ostatniego 15-lecia.  W 1994r. udział Tarnowa Podgórnego w liczbie
pracujących wynosił 8,2%,  w 2001r.  – 15,7 i w 2006r.  – 18,6%.   W tabeli nr 6 zestawiono liczbę
pracujących przypadających na jednego mieszkańca.

Tabela nr 6
Pracujący  w stosunku do liczby mieszkańców  w 2001 i 2006r.

Udział %
powierzchni

Udział %
ludności Liczba pracujących do liczby mieszkańców

Miejscowość 2006 2006 1994 2001 2006

Buk 4,8 4,0 0,22 0,18 0,18

Czerwonak 4,3 8,1 0,26 0,26 0,22

Dopiewo 5,7 4,9 0,22 0,26 0,24

Kleszczewo 3,9 1,9 0,16 0,10 0,12

Komorniki 3,5 5,0 0,20 0,34 0,40

Kostrzyn 8,1 5,3 0,19 0,16 0,26

Kórnik 9,8 6,1 0,18 0,24 0,29

Luboń 0,7 9,2 0,17 0,14 0,13

Mosina 9,0 8,6 0,18 0,16 0,17

Murowana Goślina 9,1 5,3 0,28 0,13 0,17

Pobiedziska 10,0 5,6 0,12 0,12 0,12

Powiat Poznański 100,0 100,0 0,21 0,23 0,26

Puszczykowo 0,9 3,2 0,30 0,25 0,23

Rokietnica 4,2 3,3 0,14 0,16 0,16

Stęszew 9,2 4,7 0,17 0,21 0,23

Suchy Las 6,1 4,6 0,34 0,32 0,33

Swarzędz 5,4 13,9 0,21 0,24 0,30

Tarnowo Podgórne 5,3 6,4 0,31 0,64 0,76

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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W 2006r. w powiecie na 1 mieszkańca przypadało średnio 0,26 miejsca pracy.  Natomiast w
Tarnowie Podgórnym wskaźnik liczby miejsc pracy do liczby mieszkańców wynosił  0,76  i  jest to
jeden z najbardziej charakterystycznych wskaźników oddających charakter gminy.

     Tak  znaczna  ilość miejsc pracy w stosunku do liczby mieszkańców  może rodzić pytanie o wpływ
rozwoju gospodarczego na obciążenie układu komunikacyjnego oraz uciążliwości dla   mieszkańców.

Dane charakteryzujące rozwój gospodarczy gminy i przedsiębiorczość.

     Wysoki wskaźnik liczby pracujących do liczby mieszkańców  wynika z wyjątkowo korzystnych na tle
powiatu wskaźników charakteryzujących rozwój podmiotów gospodarczych i przedsiębiorczość. Gmina
od  wielu  lat znana była z przedsiębiorczości jej mieszkańców. W  1980r.  liczba podmiotów prywatnych
odprowadzających podatek od działalności gospodarczej w gminie Tarnowo Podgórne   stanowiła  30%
liczby   działających wówczas i odprowadzających podatek  firm, zlokalizowanych na terenie  obecnego
Powiatu  Poznańskiego.

Tabela nr 7 odpowiada nam na pytanie jak prezentują się w 2006r. podstawowe liczby obrazujące
miejsce Tarnowa Podgórnego na mapie przedsiębiorczości powiatu.

W  2006r. w  gminie funkcjonowało 3151 podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON. Z tej
liczby 2195  stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 522 spółek prawa
handlowego, wśród których aż 222  to spółki z udziałem kapitału zagranicznego.  Dopiero porównanie
udziału liczby firm działających na terenie gminy w liczbie firm w powiecie obrazują  osiągnięty poziom
rozwoju. Przedstawia to poniższa tabela nr 7.
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Tabela nr 7
Podmioty gospodarcze  w  2006r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon 2006

Gminy Ogółem Sektor
prywatny

Osoby
fizyczne

prowadzące
działalność

Z ogółem
spółki

handlowe
razem

Z ogółem
spółki

handlowe z
udziałem
kapitału

zagranicznego

Pracujący w
sektorze

prywatnym

Buk 1 445 1 426 1 179 61 18 1 802

Czerwonak 2 671 2 623 2 217 127 35 4 026

Dopiewo 1 618 1 595 1 337 123 38 3 112

Kleszczewo 417 402 324 19 3 404

Komorniki 1 870 1 851 1 489 169 39 4 775

Kostrzyn 1 509 1 477 1 228 68 17 3 310

Kórnik 2 170 2 147 1 797 92 27 4 375

Luboń 3 556 3 535 2 922 195 39 2 891

Mosina 3 094 3 048 2 650 125 33 3 211
Murowana
Goślina 2 042 2 023 1 781 53 10 2 140

Pobiedziska 1 830 1 800 1 531 64 17 1 345
Powiat
Poznański 37 501 37 021 30 330 2 470 733 64 795

Puszczykowo 1 577 1 561 1 273 91 22 1 427

Rokietnica 1 132 1 110 883 68 21 963

Stęszew 1 326 1 297 1 038 91 29 2 763

Suchy Las 2 280 2 244 1 758 196 53 3 944

Swarzędz 5 813 5 754 4 728 406 110 10 785
Tarnowo
Podgórne 3 151 3 128 2 195 522 222 13 522

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

W gminie, w której mieszka 6,4% ludności, która zajmuje 5,4% powierzchni działa 8,4% ogółu
firm w powiecie, z tego 7,2% firm osób fizycznych oraz aż 30,3% firm z udziałem kapitału
zagranicznego. Szczególnie ten ostatni wskaźnik osiągnięty przez gminę może skłaniać do
wnioskowania o  skali zmian jakościowych,  jakie musiały zajść w gminie i w firmach działających na
jej terenie. Bowiem w ostatniej dekadzie w Polsce to firmy z udziałem kapitału zagranicznego były
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najbardziej znaczącym nośnikiem   nowoczesnych technologii  i technik zarządzania.   Udział
następnej z kolei gminy w tej klasyfikacji (udziału firm z kapitałem zagranicznym) – Swarzędza
wynosił 15,0%.

Tabela nr  8

Udział procentowy gmin w poszczególnych kategoriach podmiotów gospodarczych

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon 2006 - Powiat = 100
Udział

%
ludności

Gminy Ogółem Sektor
prywatny

Osoby
fizyczne

prowadzące
działalność

spółki
handlowe

razem

spółki
handlowe z
udziałem
kapitału

zagranicznego

Pracujący w
sektorze

prywatnym
2006

Buk 3,9 3,9 3,9 2,5 2,5 2,8 4,0

Czerwonak 7,1 7,1 7,3 5,1 4,8 6,2 8,1

Dopiewo 4,3 4,3 4,4 5,0 5,2 4,8 4,9

Kleszczewo 1,1 1,1 1,1 0,8 0,4 0,6 1,9

Komorniki 5,0 5,0 4,9 6,8 5,3 7,4 5,0

Kostrzyn 4,0 4,0 4,0 2,8 2,3 5,1 5,3

Kórnik 5,8 5,8 5,9 3,7 3,7 6,8 6,1

Luboń 9,5 9,5 9,6 7,9 5,3 4,5 9,2

Mosina 8,3 8,2 8,7 5,1 4,5 5,0 8,6

Murowana Goślina 5,4 5,5 5,9 2,1 1,4 3,3 5,3

Pobiedziska 4,9 4,9 5,0 2,6 2,3 2,1 5,6

Powiat Poznański 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 4,2 4,2 4,2 3,7 3,0 2,2 3,2

Rokietnica 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 1,5 3,3

Stęszew 3,5 3,5 3,4 3,7 4,0 4,3 4,7

Suchy Las 6,1 6,1 5,8 7,9 7,2 6,1 4,6

Swarzędz 15,5 15,5 15,6 16,4 15,0 16,6 13,9
Tarnowo

Podgórne 8,4 8,4 7,2 21,1 30,3 20,9 6,4

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Wśród wskaźników przedstawionych w tabeli nr 8 na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik
udziału liczby pracujących w sektorze prywatnym. Jest on zdecydowanie najwyższy w powiecie i
pokazuje, że gmina jest najbardziej zaawansowana w procesie budowy nowoczesnego
społeczeństwa opartego na gospodarce rynkowej.
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Dane charakteryzujące sytuację budżetu poszczególnych gmin.

Rozwój gospodarczy firm działających na terenie gmin nie pozostaje bez wpływu na sytuację
finansową gminy.  W  2006r. dochody gminy przekroczyły 79 mln PLN i były ponad  10-krotnie wyższe
niż w 1994r.  i ponad 3-krotnie wyższe niż w 2001r.   Osiągnięta przez gminę skala wzrostu była jedną z
wyższych na tle powiatu. Średni wskaźnik tempa wzrostu dla całego powiatu to odpowiednio: 722 i
212%. Jak wynika z załączonej tabeli wyższe wskaźniki wzrostu w stosunku do 1994r. odnotowały:
Dopiewo  ponad 12-krotny wzrost oraz Kleszczewo i Rokietnica z wzrostem 11-krotnym wzrostem.
Można więc powiedzieć, że wszystkie gminy Powiatu Poznańskiego odnotowały znaczny wzrost
dochodów.  W latach 2001 – 2006  na uwagę zasługuje wynik osiągnięty przez Suchy Las – ponad 5-
krotny wzrost dochodów w tym okresie ( tabela nr 9 ).

Dochody budżetów gmin Powiatu Poznańskiego w 1994, 2001 i 2006r. Tabela nr 9

Dochody budżetów gmin ogółem w
tys. pln

Udziały % gmin w sumie
dochodów gmin Powiatu
Poznańskiego

Dynamika

Gmina 1994 2001 2006 1994 2001 2006 2001/1994 2006/2001

Buk 4 831 14 049 22 069 5,2 4,4 3,3 456,8 157,1

Czerwonak 9 138 27 334 52 913 9,9 8,5 7,8 579,0 193,6

Dopiewo 2 516 13 081 32 418 2,7 4,1 4,8 1 288,5 247,8

Kleszczewo 1 271 5 303 14 176 1,4 1,7 2,1 1 115,8 267,3

Komorniki 3 653 15 487 33 414 4,0 4,8 4,9 914,8 215,8

Kostrzyn 4 429 17 098 27 150 4,8 5,3 4,0 613,0 158,8

Kórnik 5 243 18 963 42 183 5,7 5,9 6,2 804,5 222,5

Luboń 5 277 27 050 40 937 5,7 8,4 6,0 775,8 151,3

Mosina 9 448 28 013 47 002 10,2 8,7 6,9 497,5 167,8

Murowana
Goślina 3 218 17 395 32 055 3,5 5,4 4,7 996,3 184,3

Pobiedziska 4 996 17 254 33 575 5,4 5,4 5,0 672,0 194,6

Powiat
Poznański 92 395 320 729 677 082 100,0 100,0 100,0 732,8 211,1

Puszczykowo 3 139 10 911 20 484 3,4 3,4 3,0 652,6 187,7

Rokietnica 1 746 8 914 18 877 1,9 2,8 2,8 1 081,4 211,8

Stęszew 3 388 16 343 26 157 3,7 5,1 3,9 772,1 160,0
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Suchy Las 10 204 12 992 69 445 11,0 4,1 10,3 680,5 534,5

Swarzędz 12 268 46 528 84 578 13,3 14,5 12,5 689,4 181,8

Tarnowo
 Podgórne 7 631 24 014 79 651 8,3 7,5 11,8 1 043,8 331,7

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Oczywiście zawsze pozostanie pytanie czy osiągane dochody budżetowe w relacji na 1 mieszkańca
są współmierne do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, mierzonego ilością i jakością
działających na terenie gminy firm (udział gminy w ogólnej liczbie  pracujących w gminach Powiatu
Poznańskiego wynosi  18,6%). Podstawowe dane i wskaźniki struktury dochodów budżetowych gmin
Powiatu Poznańskiego przedstawia poniższa tabela nr 10.

Tabela nr 10
       Wybrane wskaźniki dotyczące dochodów budżetowych gmin  Powiatu Poznańskiego  w 2006r.

Wybrane wskaźniki charakteryzujące budżet w 2006r.

    Gmina
Udział
%
ludności

Udział w
sumie
dochodów
ogółem
gmin

Dochody
własne

Udział
dochodów
własnych
w
dochodach
ogółem

Udział  %
dochodów
własnych
w sumie
doch.
własnych
gmin

Dochody
budżetu na
mieszkańca

Dochody
budżetu
własne na
mieszkańca

Buk 4,0 3,3 13 206 59,8 2,8 1 851 1 108
Czerwonak 8,1 7,8 37 705 71,3 8,0 2 213 1 577
Dopiewo 4,9 4,8 20 435 63,0 4,4 2 259 1 424
Kleszczewo 1,9 2,1 6 847 48,3 1,5 2 570 1 241
Komorniki 5,0 4,9 25 571 76,5 5,4 2 263 1 732
Kostrzyn 5,3 4,0 12 997 47,9 2,8 1 745 835
Kórnik 6,1 6,2 30 036 71,2 6,4 2 341 1 667
Luboń 9,2 6,0 27 468 67,1 5,9 1 508 1 012
Mosina 8,6 6,9 29 723 63,2 6,3 1 859 1 175
Murowana
 Goślina 5,3 4,7 18 342 57,2 3,9 2 032 1 163

Pobiedziska 5,6 5,0 17 703 52,7 3,8 2 039 1 075
Powiat
Poznański 100,0 100,0 469 225 69,3 100,0 2 295 1 590

Puszczykowo 3,2 3,0 15 232 74,4 3,2 2 191 1 629
Rokietnica 3,3 2,8 12 214 64,7 2,6 1 950 1 262
Stęszew 4,7 3,9 15 173 58,0 3,2 1 870 1 085
Suchy Las 4,6 10,3 59 157 85,2 12,6 5 159 4 395
Swarzędz 13,9 12,5 61 697 72,9 13,1 2 068 1 509
Tarnowo
Podgórne 6,4 11,8 65 719 82,5 14,0 4 199 3 465
Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Zawarte dane wskazują, że :
ـ udział dochodu gminy Tarnowo Podgórne w całej analizowanej zbiorowości wynosił w 2006r.

14,0%   i wskaźnik ten  był blisko 2-krotnie wyższy niż wskaźnik udział liczby mieszkańców gminy
w powiecie.  Był to najwyższy wskaźnik w powiecie. Dochody własne stanowiły 82,5%  dochodów
ogółem i był to jeden z najwyższych wskaźników  w powiecie. Średni udział  w powiecie wynosił
69,3%, a najwyższą wartość tego wskaźnika osiągnął Suchy Las – 85,2%.

ـ wartości dochodów budżetu w przeliczeniu na mieszkańca – 4,2 tys. PLN była blisko 2-krotnie
wyższa niż średnia w powiecie -  2,3 tys. PLN . Wyższą wartość osiągnął Suchy Las -  5,2 tys.
PLN.

ـ podobnie korzystnie przedstawia się wskaźnik wielkości dochodów własnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca – 3,5 tys. PLN, przy średniej w powiecie – 1,6 tys. PLN.

    Rozwój  infrastruktury komunalnej gmin.

Sieć wodociągowa w gminach w roku 1994 i 2006. Tabela nr 11

Miejscowość
Sieć

wodociągowa w
km

Sieć
wodociągowa

na km2
Dynamika Udział % w

powiecie

1994 2006 1994 2006 2006/1994 1994 2006

Udział %pow.
gminy

powiat=100

Buk 73,6 92 0,82 1,01 125,0 4,9 4,2 4,8
Czerwonak 89,4 112,7 1,09 1,36 126,1 5,9 5,1 4,3
Dopiewo 74,3 130,8 0,69 1,21 176,0 4,9 5,9 5,7
Kleszczewo 76,2 81,7 1,02 1,10 107,2 5,1 3,7 3,9
Komorniki 96,4 129,4 1,45 1,96 134,2 6,4 5,9 3,5
Kostrzyn 117,7 140,7 0,76 0,91 119,5 7,8 6,4 8,1
Kórnik 49 209,3 0,26 1,13 427,1 3,3 9,5 9,8
Luboń 44,5 64 3,30 4,57 143,8 3,0 2,9 0,7
Mosina 102,9 157,6 0,60 0,92 153,2 6,8 7,1 9,0
Murowana
Goślina 74,3 79,4 0,43 0,46 106,9 4,9 3,6 9,1

Pobiedziska 117,7 221,1 0,62 1,17 187,9 7,8 10,0 10,0
Powiat
Poznański 1506,4 2204,3 0,79 1,16 146,3 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 14,1 55,1 0,84 3,44 390,8 0,9 2,5 0,9
Rokietnica 78,4 125,3 0,99 1,59 159,8 5,2 5,7 4,2
Stęszew 107,8 127,2 0,62 0,73 118,0 7,2 5,8 9,2
Suchy Las 69,7 94,3 0,60 0,81 135,3 4,6 4,3 6,1
Swarzędz 153,6 167,7 1,51 1,64 109,2 10,2 7,6 5,4
Tarnowo
Podgórne 166,8 216 1,64 2,12 129,5 11,1 9,8 5,3
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Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

  Również w zakresie wyposażenia w urządzenia infrastruktury komunalnej gmina wyróżnia się na tle
powiatu.  Charakterystyczne jest to, że już w 1994r. gmina miała jedną z najdłuższych sieci
wodociągowych w powiecie – 166,7 km tj., 1,64 km na km2 powierzchni, przy średniej w powiecie 0,79.
W  analizowanym okresie dynamika rozwoju sieci wodociągowej była niższa w porównaniu do średniej
powiatowej. W gminie powstało ponad 50 km sieci wodociągowej.  Niższa dynamika wynika ze znacznie
większego zaspokojenia potrzeb w 1994  i braku konieczności bardziej dynamicznego rozwoju.

Świadczy o tym liczba przyłączy wodociągowych w 1994 i 2006r. w gminie i powiecie.
W 1994r. i 2006r.  udział liczby przyłączy wodociągowych w łącznej liczbie w powiecie wynosił
odpowiednio  11,0%  i  10,0% ( tabela nr 12).

Tabela nr 12
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w gminach w roku 1994 i 2006.

Miejscowość

Przyłącza
wodociągowe

prowadzące do
budynków

mieszkalnych

Udział % w
powiecie

Przyłącza
kanalizacyjne

prowadzące do
budynków

mieszkalnych

Udział % w
powiecie

1994 2006 1994 2006 1994 2006 1994 2006
Buk 1273 1480 4,6 3,42 77 244 3,7 1,16
Czerwonak 977 2339 3,51 5,41 362 727 17,23 3,46
Dopiewo 1527 2814 5,48 6,50 0 1908 0,00 9,07
Kleszczewo 725 770 2,60 1,78 45 249 2,14 1,18
Komorniki 2329 2960 8,36 6,84 0 2500 0,00 11,89
Kostrzyn 1945 2406 6,98 5,56 434 1254 20,66 5,96
Kórnik 921 2909 3,31 6,72 153 905 7,28 4,30
Luboń 1184 3866 4,25 8,94 290 2133 13,80 10,14
Mosina 1967 4401 7,06 10,17 122 860 5,81 4,09

Murowana Goślina 1017 918 3,65 2,12 108 153 5,14 0,73

Pobiedziska 2629 2621 9,44 6,06 101 912 4,81 4,34

Powiat Poznański 27847 43268 100,00 100,00 2101 21026 100,00 100,00

Puszczykowo 92 1940 0,33 4,48 0 1714 0,00 8,15
Rokietnica 1079 2104 3,87 4,86 23 1315 1,09 6,25
Stęszew 2520 2551 9,05 5,90 121 1448 5,76 6,89
Suchy Las 2254 2060 8,09 4,76 0 760 0,00 3,61
Swarzędz 2343 2802 8,41 6,48 230 1356 10,95 6,45

Tarnowo Podgórne 3065 4327 11,01 10,00 35 2588 1,67 12,31

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Znaczny postęp w analizowanym okresie odnotowano w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Pod względem liczby przyłączy kanalizacyjnych udział gminy w powiecie wzrósł z 1,67 % do  12,31%.
W okresie tym wykonano ponad 2,5 tys.   przyłączy  oraz  rozbudowywano sieć kanalizacyjną.   Udział
pod względem długości sieci wzrósł z 8,0% do 16,2%.  Długość sieci wzrosła ponad 18-krotnie. W
tym samym okresie w powiecie długość sieci zwiększyła się 9-krotnie ( tabela nr 13).

Tabela nr 13
Sieć  kanalizacyjna  w gminach w 1994 i 2006r.

Miejscowość
Siec
kanalizacyjna  w
km

Sieć
kanalizacyjna  na
km2

Dynamika Udział % w
powiecie

1994 2006 1994 2006 2006/1994 1994 2006

Udział
%pow.
gminy
powiat=100

Buk 2,1 11,1 2,33 0,12 528,6 2,1 1,2 4,8
Czerwonak 13,4 67 16,30 0,82 500,0 13,4 7,3 4,3
Dopiewo 0 57,7 0,00 0,53 * 0,0 6,3 5,7
Kleszczewo 5,9 15,2 7,89 0,20 257,6 5,9 1,7 3,9
Komorniki 0 78,6 0,00 1,18 * 0,0 8,6 3,5
Kostrzyn 18,6 49,5 12,06 0,32 266,1 18,7 5,4 8,1
Kórnik 4,5 32,6 2,41 0,17 724,4 4,5 3,6 9,8
Luboń 6,6 36,9 48,89 2,73 559,1 6,6 4,0 0,7
Mosina 6,4 91,3 3,74 0,53 1426,6 6,4 10,0 9,0
Murowana
Goślina 11,5 23,3 6,68 0,14 202,6 11,5 2,5 9,1

Pobiedziska 4,8 23,6 2,54 0,12 491,7 4,8 2,6 10,0
Powiat
Poznański 99,7 914,1 5,25 0,48 916,9 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 0 61 0,00 3,65 * 0,0 6,7 0,9
Rokietnica 1 90,7 1,26 1,14 9070,0 1,0 9,9 4,2
Stęszew 4 33,7 2,28 0,19 842,5 4,0 3,7 9,2
Suchy Las 0 40,7 0,00 0,35 * 0,0 4,5 6,1
Swarzędz 12,9 53,5 12,65 0,52 414,7 12,9 5,9 5,4

Tarnowo
 Podgórne 8 147,7 7,89 1,46 1846,3 8,0 16,2 5,3

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

Sytuacja  w zakresie wychowania przedszkolnego i oświaty.
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Jednym z najważniejszych zadań samorządu gminnego jest opieka przedszkolna  i szkolnictwo
podstawowe i gimnazjalne.
Poniższe zestawienia obrazują  wybrane dane dotyczące opieki przedszkolnej i oświaty w gminach
Powiatu  Poznańskiego.

Dzieci i wychowanie przedszkolne w 1994r. I 2006r.
 Tabela  nr  14

Gmina Dzieci w wieku
przedszkolnym

Dzieci w
przedszkolach

Współczynnik
scolaryzacji w

%

Udział % w
liczbie dzieci

ogółem

Udział % w liczbie
dzieci w

przedszkolach
powiat = 100

1994 2006 1994 2006 1994 2006 1994 2006 1994 2006
Buk 345 367 229 253 66 69 5,0 4,9 5,6 4,5
Czerwonak 519 511 315 383 61 75 7,5 6,8 7,7 6,9
Dopiewo 175 258 26 109 15 42 2,5 3,4 0,6 2,0
Kleszczewo 116 180 120 185 103 100 1,7 2,4 2,9 3,2
Komorniki 225 359 195 281 87 78 3,3 4,8 4,7 5,0
Kostrzyn 439 314 110 241 25 77 6,4 4,2 2,7 4,3
Kórnik 394 440 149 370 38 84 5,7 5,9 3,6 6,6
Luboń 566 794 365 616 64 78 8,2 10,6 8,9 11,1
Mosina 600 583 292 308 49 53 8,7 7,8 7,1 5,5
Murowana
Goślina 607 407 401 344 66 85 8,8 5,4 9,8 6,2

Pobiedziska 368 417 300 281 82 67 5,3 5,6 7,3 5,0
Powiat
Poznański 6889 7480 4108 5574 60 75 100,0 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 267 292 188 236 70 81 3,9 3,9 4,6 4,2
Rokietnica 152 256 132 204 87 80 2,2 3,4 3,2 3,7
Stęszew 473 338 347 313 73 93 6,9 4,5 8,4 5,6
Suchy Las 319 456 239 394 75 86 4,6 6,1 5,8 7,1
Swarzędz 869 914 435 654 50 72 12,6 12,2 10,6 11,7

Tarnowo
Podgórne 455 594 265 407 58 69 6,6 7,9 6,5 7,3

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Szkoły podstawowe i gimnazja w 1994r.  i   2006r. Tabela nr  15

Uczniowie Liczba uczniów na
oddział Udział %

Gmina Uczniowie
SP

Uczniowie
SP + GIM SP SP = GIM Uczniowie

SP
Uczniowie
SP + GIM

Udział %
ludności

1994 2006 1994 2006 1994 2006 2006
Buk 1695 1494 25,7 20,0 4,8 4,8 4,0
Czerwonak 3238 2321 25,7 19,5 9,2 7,4 8,1
Dopiewo 1405 1385 19,0 17,6 4,0 4,4 4,9
Kleszczewo 737 774 18,4 16,5 2,1 2,5 1,9
Komorniki 1197 1065 19,6 17,1 3,4 3,4 5,0
Kostrzyn 2345 1810 22,8 19,3 6,7 5,8 5,3
Kórnik 1947 1795 23,7 21,1 5,5 5,8 6,1
Luboń 2722 2786 24,5 23,9 7,7 8,9 9,2
Mosina 3137 2757 21,1 19,1 8,9 8,8 8,6
Murowana

Goślina 2563 1947 21,9 20,8 7,3 6,2 5,3

Pobiedziska 1939 2051 20,2 18,8 5,5 6,6 5,6
Powiat

Poznański 35153 31192 22,2 20,1 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 1206 995 24,1 23,9 3,4 3,2 3,2
Rokietnica 848 718 20,2 23,7 2,4 2,3 3,3
Stęszew 1841 1679 22,7 21,1 5,2 5,4 4,7
Suchy Las 1316 1424 20,6 18,8 3,7 4,6 4,6
Swarzędz 4835 4179 21,6 21,2 13,8 13,4 13,9
Tarnowo

Podgórne 2182 2012 22,0 20,1 6,2 6,5 6,4

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Sytuacja  w zakresie mieszkalnictwa.

Miernikami sytuacji materialnej mogą być wybrane dane charakteryzujące warunki mieszkaniowe
mieszkańców.

Liczba mieszkań w gminach w roku 1994 i 2006
Tabela nr 16

Liczba mieszkań Udział procentowy powiat =
100Gmina

1994 2006 1994 2006

Dynamika  1994 = 100

Buk 2963 3237 4,6 3,7 109,2
Czerwonak 5245 7238 8,2 8,3 138,0
Dopiewo 2289 4092 3,6 4,7 178,8
Kleszczewo 1015 1560 1,6 1,8 153,7
Komorniki 2491 4219 3,9 4,8 169,4
Kostrzyn 3883 4290 6,0 4,9 110,5
Kórnik 3825 5218 6,0 6,0 136,4
Luboń 5863 9144 9,1 10,5 156,0
Mosina 5924 6903 9,2 7,9 116,5
Murowana
Goślina 3886 4514 6,1 5,2 116,2

Pobiedziska 3855 4884 6,0 5,6 126,7
Powiat
Poznański 64221 87311 100,0 100,0 136,0

Puszczykowo 2271 2849 3,5 3,3 125,5
Rokietnica 1661 2741 2,6 3,1 165,0
Stęszew 3418 3801 5,3 4,4 111,2
Suchy Las 2127 4322 3,3 5,0 203,2
Swarzędz 9902 12827 15,4 14,7 129,5
Tarnowo
Podgórne 3603 5472 5,6 6,3 151,9

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Na uwagę zasługuje fakt, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie w 2006 r.
wynosiła 121 m2  i była najwyższa w powiecie. Średnia dla powiatu wynosiła 91 m2  . W efekcie
największa w powiecie była powierzchnia użytkowa mieszkania  w m2 na osobę, która wynosiła 35 m2 ,
w powiecie  27 m2  .

Wskaźniki obrazujące sytuację mieszkaniową w gminach powiatu.
   Tabela nr 17

Gmina
Przeciętna

powierzchnia
użytkowa

mieszkania

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa w

m2 na 1
osobę

Przeciętna liczba
osób na izbę

1994 2006

Dynamika
1994 =

100

1994 2006

Dynamika
1994 =

100

1994 2006
Buk 74 90 121 19,3 24,5 127,2 0,98 0,85
Czerwonak 63 74 117 17,5 22,4 128,4 0,97 0,85
Dopiewo 78 113 145 19,9 32,2 161,5 0,98 0,74
Kleszczewo 81 91 113 19,7 25,8 131,0 1,04 0,86
Komorniki 82 99 120 19,8 28,2 142,6 0,97 0,78
Kostrzyn 71 85 119 18,8 23,3 124,0 1,00 0,88
Kórnik 67 95 141 18,2 27,5 151,3 1,03 0,80
Luboń 67 76 113 19,0 25,6 134,4 0,92 0,78
Mosina 75 94 125 19,6 25,6 130,7 0,96 0,81
Murowana Goślina 67 79 119 17,7 22,7 128,2 1,00 0,87
Pobiedziska 67 89 133 18,3 26,4 143,9 1,00 0,80
Powiat Poznański 72 91 126 19,5 27,0 138,8 0,95 0,79
Puszczykowo 84 116 137 23,4 34,0 145,0 0,84 0,68
Rokietnica 74 105 143 18,0 29,7 165,4 1,07 0,77
Stęszew 77 95 124 20,5 25,9 126,6 0,98 0,84
Suchy Las 73 103 141 19,4 33,0 170,5 0,95 0,71
Swarzędz 68 82 119 19,8 25,6 129,1 0,90 0,78
Tarnowo Podgórne 89 121 136 23,8 35,0 146,9 0,87 0,71

    Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Inne elementy porównania  Gminy Tarnowo Podgórne  na tle Powiatu Poznańskiego

Biblioteki    publiczne   w  1994r.  i  2006r.

Tabela nr  18

Gmina Biblioteki i
filie Czytelnicy Księgozbiór w

tys. szt.

Udział  w liczbie
czytelników  powiat

= 100

Udział  w
księgozbiorze
powiat = 100

1994 2006 1994 2006

Dynamika
1994=100

1994 2006 1994 2006 1994 2006

Buk 6 5 2660 2635 99,1 65 69 6,1 5,1 7,8 6,8

Czerwonak 4 4 2793 3287 117,7 42 50 6,4 6,4 5,0 5,0

Dopiewo 6 2 1735 1656 95,4 40 34 4,0 3,2 4,7 3,4

Kleszczewo 2 2 857 1548 180,6 24 66 2,0 3,0 2,8 6,5

Komorniki 4 4 1935 1548 80,0 57 66 4,4 3,0 6,8 6,5

Kostrzyn 5 5 3904 3568 91,4 69 68 9,0 6,9 8,2 6,7

Kórnik 2 3 2901 2983 102,8 41 50 6,7 5,8 4,8 5,0

Luboń 5 4 4046 4919 121,6 68 62 9,3 9,5 8,0 6,1

Mosina 7 6 1977 5596 283,1 52 88 4,5 10,8 6,1 8,7

Murowana
Goślina 4 3 2625 2755 105,0 54 53 6,0 5,3 6,4 5,3

Pobiedziska 3 4 2079 3396 163,3 36 48 4,8 6,6 4,3 4,7

Powiat
Poznański 73 68 43582 51597 118,4 841 1013 100,0 100,0 100,0 100,0

Puszczykowo 2 2 1454 1713 117,8 22 27 3,3 3,3 2,6 2,6

Rokietnica 3 3 1691 1733 102,5 35 40 3,9 3,4 4,2 3,9

Stęszew 6 6 2638 2257 85,6 74 72 6,1 4,4 8,8 7,1

Suchy Las 3 3 1460 2712 185,8 35 49 3,4 5,3 4,2 4,9

Swarzędz 7 8 7229 7002 96,9 94 112 16,6 13,6 11,1 11,0

Tarnowo
Podgórne 4 4 1598 2289 143,2 35 58 3,7 4,4 4,2 5,7

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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Podsumowanie

Analiza załączonych tabel wskazuje na postęp jaki dokonał się w gminach Powiatu Poznańskiego w
ostatnich latach.  Pozwala również wyrobić sobie  zdanie na temat  stopnia zaspokojenia wybranych
potrzeb w gminie  Tarnowo Podgórne oraz  wskazać na pozycję jaką pod tym względem zajmuje gmina
w porównaniu do Powiatu  Poznańskiego.  Syntetyczne porównanie wybranych kategorii przedstawia
tabela nr 19.   Zawiera ona pozycję gminy  wśród gmin powiatu w danej  kategorii .

Pozycja gminy w wybranych kategoriach na tle gmin Powiatu Poznańskiego
Tabela  nr  19

Rok Kategoria Pozycja Wartość bezwzględna

2006 Powierzchnia w km2 8 104,8

2006 Ludność gmin 13 18 967

2006 Liczba mieszkańców na 1 km2 w 2006r. 12 186,3

2006 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon 2006 ogółem 3 3 151

2006 PGN REGON  Sektor prywatny 3 3 128

2006 PGN REGON  Osoby fizyczne prowadzące działalność 5 2 195

2006 PGN REGON  Z ogółem spółki handlowe razem 1 522

2006 PGN REGON Z ogółem spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 1 222

2006 Pracujący w sektorze prywatnym 1 13 522

2006 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon 2006 ogółem na 1000 mieszk. 3 166

2006 PGN REGON  Sektor prywatny  na 1000 mieszkańców 3 165

2006 PGN REGON  Osoby fizyczne prowadzące działalność   na 1000 mieszkańców 3 116

2006 PGN REGON  -  spółki handlowe razem  na 1000 mieszkańców 1 28

2006 PGN REGON  -  spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego   na 1000 mieszkańców 1 12

2006 Pracujący w sektorze prywatnym   na 1000 mieszkańców 1 713

1994 Dochody budżetu w 1994   ( w tys.pln) 5 7 631

2006 Dochody budżetu w 2006   (w tys. pln) 2 79 651

2006 Dochody budżetu na  mieszkańca  w 2006 2 4 200

2006 Dochody własne budżetu w 2006r.   (  w tys. pln) 1 65 719

2006 Dochody własne budżetu na  mieszkańca  w 2006 2 3 465

2006 Udział dochodów własnych w dochodach w 2006r. 2 85,2

2006 Długość sieci wodociągowej  w km 2 221,1

2006 Długość sieci wodociągowej  w km na 1 km2 3 2,1

2006 Długość sieci kanalizacyjnej w km 1 147,7

2006 Długość sieci kanalizacyjnej  w km na 1 km2 3 1,5

2006 Przyłącza wodociągowe do budynków 2 4 327

2006 Przyłącza kanalizacyjne do budynków 1 2 588

2006 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2006r. 5 2 051

2006 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na oddział w 2006r. 9 21,2
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2006 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w 2006r. 3 594

2006 Liczba miejsc w przedszkolach w 2006r. 3 407

2006 Udział % dzieci objętych opieką przedszkolną w 2006r. 14 68,5

1994 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w 1994r. 7 455

1994 Liczba miejsc w przedszkolach w 1994r. 8 265

1994 Udział % dzieci objętych opieką przedszkolną w 1994r. 13 58,2

1994 Czytelnicy bibliotek publicznych  1994 15 1 598

2006 Czytelnicy bibliotek publicznych  2006 11 2 289

1994 Księgozbiór w tys. szt.  w 1994r. 14 35

2006 Księgozbiór w tys. szt.  w 2006r. 9 58

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
2  .Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego.
2.1. Położenie geograficzne

Gmina Tarnowo Podgórne położona jest  w środkowo - zachodniej  części województwa
wielkopolskiego. Graniczy:

– od północy z gminą Rokietnica ,
– od zachodu z gminami Kaźmierz i Duszniki
– od południa z gminami Dopiewo i  Buk
– od wschodu  z miastem Poznaniem.

Gmina leży przy drodze krajowej nr 92 (E 30) relacji Berlin - Warszawa.
Powierzchnia geodezyjna gminy powiększyła się z 10140 ha w 2000r. do 10 175 ha w 2007 r.
(powierzchnia ewidencyjna wyniosła 10 157 ha) Zmiana powierzchni wynika z coraz doskonalszych
metod i urządzeń pomiarowych.

Powierzchnia ewidencyjna gminy w rozbiciu na sposób użytkowania przedstawia się następująco:
§ użytki rolne stanowią 7 625 ha tj. 74,94% pow. gminy
§ lasy i zadrzewienia    730 ha tj.   7.17% pow. gminy
§ wody    147 ha tj.   1,44% pow. gminy
§ tzw. nieużytki    136 ha tj.   1.34% pow. gminy
§ tereny zabudowane i inne 1 537 ha tj. 15.11% pow. gminy

Na przestrzeni 2003 – 2008 nastąpił nieznaczny przyrost terenów zielonych, wzrosła powierzchnia
lasów i zadrzewień od 7,00 % do 7,17 %. Intensywna urbanizacja gminy powoduje zmniejszenie areału
użytków rolnych. Powyższe przedstawia tabela nr 20.
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Powierzchnia gminy Tarnowo Podgórne wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku
Tabela nr 20

2008 2007 2006 2004 2003

Nazwa użytku powierz-
chnia w ha

fiz.
%

powierz-
chnia w
ha fiz.

%
powierz-
chnia w
ha fiz.

%
powierz-
chnia w
ha fiz.

%
powierz-
chnia w
ha fiz.

%

Powierzchnia
ogółem: 10 175  100,00  10 175  100,00 10 175  100,00  10 153 100,00 10 150 100,00

z tego:

użytki rolne 7 625 74,94  7 639  75,08  7 649  75,17  7 874  77,55 8 141  80,21

lasy i
zadrzewienia 730 7,17 723 7,11 713 7,01 712  7,02  656 7,00

wody 147 1,44 145 1,43 144 1,42 143  1,41  142 1,40

tzw. nieużytki 136 1,34 135 1,33 135 1,33 151  1,49  135 1,34

tereny
zabudowane i
inne

1 537 15,11  1 533  15,05  1 534  15,07  1 273  12,53 1 002  10,05

Źródło: opracowanie zespołu na podstawie danych Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii

Zgodnie z regionalizacją J.Kondrackiego gmina należy do mezoregionu Pojezierze Poznańskie,
będącego częścią makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

Wg podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B.Krygowskiego obszar ten zaliczony jest do
Wysoczyzny Poznańskiej z subregionami:

– Pagórki Pszczewsko-Pniewskie, na północnym - zachodzie, które obejmują swym zasięgiem
dolinę rzeki Samy wraz z dopływem

– Równina Poznańska, na południu i wschodzie, w obrębie jej znajduje się Jezioro Lusowskie.
– Równina Szamotulska, której południowa część swym zasięgiem obejmuje tereny centralne

gminy i położone na północ od Jeziora Lusowskiego.

2.2. Rzeźba terenu -  ukształtowanie powierzchni
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Gmina Tarnowo Podgórne pod względem geomorfologicznym jest dosyć urozmaicona.
Występują tu płaskie obszary sandrowe, rynny subglacjalne i wysoczyzny morenowe.

Na terenie gminy występują dwie rynny subglacjalne, pierwsza o przebiegu południkowym,
położona w zachodniej części gminy - płynie w niej rzeka Sama. Odcinek rynny rzeki Samy na terenie
gminy Tarnowo Podgórne ma szerokość od ok. 300 do ponad 1200 m. Na jej obszarze można wyróżnić
dwa nieckowate rozszerzenia oddzielone od siebie formami akumulacji szczelinowej. W obrębie tych
odcinków położone są liczne kemy, terasy kemowe. Pod Jankowicami odchodzi od tej rynny na wschód
druga rynna o przebiegu równoleżnikowym, w której położone jest Jezioro Lusowskie. W czasie fazy
poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego odprowadzała ona wody topniejącego lądolodu, których odpływ
ku południowi hamował kem położony na południe od Ceradza Kościelnego. Obecnie rynny są wcięte
około 10-15 m w otaczające je wysoczyzny.

Na linii Ceradz Kościelny – Lusówko – Batorowo przebiega strefa maksymalna zasięgu fazy
poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. Granica ta została wykształcona w postaci pagórków moren
czołowych, akumulacyjnych, miejscami krawędzi akumulacyjnych (prawdopodobnie są to pagórki moren
akumulacyjnych, których strony dystalne przechodzą bezpośrednio w niewielkie stożki sandrowe),
pagórki kemowe, oraz strefa korzeniowa sandru Lusowskiego. Sandr Lusowski położony jest na zachód
od Lusówka. Jest to ciąg pagórków wznoszących się ok. 10,0 m nad strefą wytopiskową (mis
końcowych).

Na północ od strefy maksymalnej zasięgu fazy poznańskiej, w rejonie Tarnowa Podgórnego,
znajdują się najwyższe wzniesienia na obszarze gminy (do 108,6 m n.p.m.) - jest to kompleks
spiętrzonych moren.

Północno wschodnia część gminy w sąsiedztwie rynny Jeziora Kierskiego, położona jest na
sandrze Junikowa –Przeźmierowa o silnie urozmaiconej morfologii wytopiskowej.

2.3 Klimat lokalny

Gmina Tarnowo Podgórne znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego z
zaznaczoną przewagą wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Według podziału Polski na regiony
klimatyczne autorstwa W.Okołowicza i D.Martyn analizowany obszar należy do Regionu Śląsko-
Wielkopolskiego. Region ten charakteryzuje się małymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza,
wczesną wiosną, długim latem oraz łagodną i krótką zimą.

Ożywiona działalność cyklonalna jest przyczyną stosunkowo dużej zmienności warunków
pogodowych obserwowanych zarówno w okresach kilkudniowych, jak i powodujących wahania dłuższe
- uwidaczniające się przewagą określonego typu warunków meteorologicznych w okresach
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kilkumiesięcznych, stąd zdarzają się zimy zarówno łagodne jak i surowe, lata albo wilgotne i chłodne,
albo suche i gorące itp. Krótką charakterystykę kształtowania się wybranych elementów klimatu
przedstawiono poniżej.

Średnie roczne zachmurzenie nieba jest zbliżone do wartości obserwowanych przeciętnie w
Polsce i wynosi około 65%. Najpochmurniejsze są miesiące od listopada do lutego, głównie listopad i
grudzień, najpogodniejszy jest natomiast wrzesień. Średnia roczna liczba dni pogodnych wynosi około
41, natomiast dni pochmurnych 160. Średnia roczna wartość usłonecznienia rzeczywistego (liczba
godzin, podczas których promienie słoneczne faktycznie docierają do powierzchni ziemi) wynosi około
1650 godzin.

Ze względu na ogólnie nizinny charakter gminy, obserwowane kierunki wiatru nawiązują do
kierunku napływu mas powietrza. W ciągu całego roku dominują wiatry zachodnie, które stanowią około
20% oraz południowo-zachodnie, które stanowią około 16% ogółu. Średnia roczna prędkość wiatru w
terenie otwartym wynosi około 4 m/s, natomiast mniej więcej raz na pięć lat prędkość wiatru w porywach
może przekroczyć 30 m/s. Obszar gminy należy do rejonów Polski o względnie dużych wartościach
energii użytecznej wiatru. Wartość tej energii na wysokości 10 m n.p.g., w terenie otwartym i klasie
szorstkości 0-1 przekracza 750 kWh/m2/rok.

Jak już wspomniano na wstępie analizowany rejon można zaliczyć do cieplejszych na terenie
Polski. Średnia roczna temperatura powietrza przekracza tutaj 8,5oC. Zarówno zimy jak i lata są
stosunkowo ciepłe. Najwyższe maksymalne temperatury powietrza mogą przekroczyć 37,0oC,
natomiast najniższe -28,0oC. Przeciętnie rocznie występuje 1 dzień bardzo mroźny (tmax≤-10oC), około
28 dni mroźnych (tmax≤0oC), 95 dni przymrozkowych (tmin≤0oC), 32 dni gorące (tmax≥25oC) oraz 7 dni
upalnych (tmax≥30oC). Jak na warunki naszego kraju okres wegetacyjny jest długi i trwa średnio 227 dni.
Środkowa i wschodnia Wielkopolska, w tym także gmina Tarnowo Podgórne należy także do strefy o
najwyższych w Polsce wartościach parowania terenowego, która obejmuje centralną część Niżu
Polskiego.

Całoroczna działalność układów cyklonalnych wpływa na występowanie opadów przez cały rok.
Jednak w lecie, gdy chmury mają większą miąższość i wodność, opady są obfitsze. Opady zimowe są
mało wydajne w przeciwieństwie do opadów letnich.

Gmina Tarnowo Podgórne leży na obszarze Polski charakteryzującym się najniższymi rocznymi
sumami opadów. Wynoszą one przeciętnie około 510 mm. Miesiącem o zdecydowanie najwyższych
średnich miesięcznych sumach jest lipiec (76,0 mm – stacja Poznań-Ławica), natomiast opady
najniższe mają miejsce najczęściej w lutym i wynoszą 24,0 mm.

W ciągu roku występuje przeciętnie około 165 dni z opadem o sumie dobowej ≥0,1 mm oraz 11
o sumie dobowej ≥10 mm.
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Opady atmosferyczne należą do jednych z najbardziej zmiennych elementów klimatu. Sumy
miesięczne praktycznie w ciągu całego roku, mogą osiągać wartości mniejsze od 5-6 mm. Z kolei, w
miesiącach letnich, miesięczne sumy opadów mogą przekraczać 160 mm, natomiast maksymalne sumy
dobowe (przeciętnie raz na 10 lat) 55 mm. Do niekorzystnych zjawisk szczególnie dla rolnictwa należą
susze atmosferyczne, związane z występowaniem długotrwałych, czasem nawet kilkutygodniowych
okresów z brakiem lub z bardzo niewielkimi sumami opadów atmosferycznych. Opady w postaci śniegu
mogą występować w okresie od października do maja, z maksimum od grudnia do lutego. Długość
potencjalnego okresu ich występowania wynosi około 130 dni. Średnia roczna liczba dni z opadem
śniegu wynosi 40 dni, natomiast udział opadów stałych w ogólnej rocznej sumie opadów
atmosferycznych wynosi około 13%. Przeciętnie pokrywa śnieżna zalega na analizowanym obszarze
przez 40 dni, a jej średnia grubość wynosi około 4 cm i należy do niższych w Polsce. Maksymalna jej
wysokość może przekraczać 25 cm.

Powyżej pokrótce scharakteryzowano warunki klimatyczne panujące na obszarze względnie
równinnym i otwartym. Teren gminy cechuje się jednak lokalnie pewnym zróżnicowaniem rzeźby (patrz
rozdział „Rzeźba terenu”). W związku z tym należy zwrócić uwagę, że poszczególne formy terenu oraz
jego pokrycie w różny sposób modyfikują warunki klimatyczne tworząc lokalnie specyficzne warunki
topoklimatyczne.

I tak promieniowanie słoneczne osiąga największe natężenie i sumy na zboczach o ekspozycji
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Z promieniowaniem słonecznym są
skorelowane wartości temperatury powietrza. Uprzywilejowane termicznie są zbocza południowe. W
obniżeniach terenu występują największe amplitudy dobowe temperatury powietrza.

Rzeźba terenu lokalnie modyfikuje kierunek i prędkość wiatru. Wiatr wpływa w znacznym stopniu
na wielkość ochładzającą powietrza. Jej wartości są wprost proporcjonalne do prędkości wiatru.
Stwierdzono, że dna dolin charakteryzują się większymi i częstymi zmianami wielkości ochładzającej
powietrza niż partie zboczowe i grzbietowe, a w związku z tym – większą bodźcowością warunków
klimatycznych.

Rodzaj gruntu i jego wilgotność wpływają z kolei na rozkład takich elementów meteorologicznych
jak temperatura i wilgotność powietrza. Obszary o małej wilgotności podłoża (piaszczyste i pylaste),
bardzo silnie pochłaniają ciepło w ciągu dnia, natomiast w nocy oddają je szybko do atmosfery. W
zawiązku z tym, na tych terenach, mogą występować duże kontrasty temperatury powietrza w ciągu
doby, a wilgotność powietrza przybiera wartości stosunkowo niskie. Tutaj także należy się spodziewać
dużych kontrastów temperatury odczuwalnej.

Duży wpływ na warunki topoklimatyczne posiada szata roślinna. Na obszarach zadrzewionych
obserwuje się następujące odchylenia podstawowych elementów meteorologicznych:
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- bezpośrednie promieniowanie słoneczne docierające do przygruntowej warstwy powietrza jest
zmniejszone o około 50-90%,

- w ciągu dnia temperatura powietrza jest niższa o 2 – 50C, także mniejsze są jej amplitudy dobowe i
roczne,

- wilgotność względna powietrza jest wyższa o 5-10%,
- prędkość wiatru jest mniejsza o 40-90%,
- suma opadów pod koronami drzew zmniejsza się o około 50%,
- wielkość ochładzająca powietrza jest mniejsza o około 30-70%,
- temperatury odczuwalne powietrza są wyższe o 5-100C.

Lasy i parki modyfikują również wymianę ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Na
obszarach tych występuje bioklimat o cechach słabo bodźcowych, oszczędzających ze względu na
łagodzenie przez szatę roślinna natężenia bodźców radiacyjnych, termicznych i mechanicznych. Zieleń
oddziaływuje także w sposób łagodzący na psychikę człowieka. Należy ona ponadto do czynników
poprawiających warunki higieniczne powietrza.

Specyficznymi warunkami topoklimatycznymi charakteryzują się również zbiorniki wodne oraz
obszary położone w ich najbliższym otoczeniu. Na obszarach bardzo wilgotnych (z wodą
powierzchniową, wodą podskórną i wilgotnymi gruntami organicznymi) następuje powolne nagrzewanie
się podłoża w ciągu dnia i powolne wychładzanie nocą. Amplitudy dobowe temperatury powietrza są tam
mniejsze. Otwarte strefy brzegowe zbiorników wodnych charakteryzują się często większą prędkością
wiatru oraz niższymi temperaturami powietrza.

Zbierając informacje o środowisku przyrodniczym jakiegoś obszaru i analizując je pod kątem
dalszego jego rozwoju gospodarczego, musimy równocześnie pamiętać, że klimat jest jednym z
bardziej zmiennych elementów tego środowiska. Od prawie trzydziestu lat obserwujemy postępujące
globalne ocieplenie na Ziemi. Proces ten jest już także dostrzegalny w środkowej Wielkopolsce.
Pomimo trwających ciągle dyskusji co do kierunku dalszych przewidywanych zmian klimatu, większość
specjalistów uważa, że obserwowane ocieplenie będzie postępowało nadal w ciągu najbliższych
dziesięcioleci. Przyjmując taki kierunek dalszych zmian klimatu musimy się liczyć z rozwojem
następujących tendencji:
- zasadnicza cecha klimatu umiarkowanego, przejściowego, w strefie którego się znajdujemy

wyrażająca się przede wszystkim dużą zmiennością warunków pogodowych zostanie zachowana, a
nawet pogłębiona, niemniej w miarę postępującego ocieplenia prawdopodobieństwo występowania
ostrych zim, czy też przymrozków np. w maju będzie malało.

- utrzyma się tendencja do skracania się przejściowych pór roku (tj. wiosny i jesieni), z tendencją
do dominacji „półrocza” ciepłego i chłodnego.
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- przewiduje się przyrost temperatury powietrza w ciągu całego roku kalendarzowego z tym, że przyrost
ten będzie silniej zaznaczony w półroczu chłodniejszym niż cieplejszym,

- prognozy wskazują na wzrost liczby dni oraz długości okresów, podczas których będzie występowała
pogoda upalna o temperaturze maksymalnej dobowej powyżej 35,0oC, dni z bardzo ciepłymi nocami
(Tmin≥25,0oC), które na przykład nie będą sprzyjały nocnemu wychłodzeniu budynków podczas fali
upałów, dni upalnych z brakiem lub bardzo niskimi opadami deszczu oraz dni, podczas których obok
wysokich temperatur powietrza będzie także występowała stosunkowo wysoka jego wilgotność
potęgująca odczucie parności.

- konsekwencją zmian opisanych powyżej będzie m. in. wzrost czasu trwania okresu wegetacyjnego
oraz długości okresu bezprzymrozkowego.
- zmiany rocznych sum opadów atmosferycznych będą stosunkowo niewielkie. Towarzyszyć im będzie
tendencja do koncentracji opadów w półroczu chłodniejszym.

- w ciepłej porze roku przewiduje się wzrost częstości pojawiania się długotrwałych (kilkutygodniowych)
okresów bezopadowych lub o opadach bardzo niskich, którym będzie towarzyszyła pogoda upalna z
temperaturami maksymalnymi powietrza przekraczającymi 35oC. Podkreśla się, że susze przerywane
będą krótkotrwałymi gwałtownymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, gradobicia,
bardzo silne wiatry, w tym trąby powietrzne.

- analizowany obszar należy także do tych rejonów Polski, gdzie ilość oraz czas trwania susz jest
stosunkowo długi. Także i częstość pojawiania się tego zjawiska może wzrosnąć. Ponieważ
wyraźnemu wzrostowi temperatury powietrza będą towarzyszyły niewielkie zmiany sum opadów
atmosferycznych, co przy wzroście parowania doprowadzi do pogłębienia się niedoborów wody.
Tendencja do wzrostu parowania jest już od pewnego czasu obserwowana w Polsce, przy czym
zaznacza się ona we wszystkich porach roku. Obecnie w roku przeciętnym zapasy wody w glebie
zgromadzone w okresie zimowym zapewniają rośliną dogodne warunki wzrostu do przełomu maja
i czerwca. W przyszłości okres ten ulegnie skróceniu. W miarę postępujących zmian zmniejszać się
będzie retencyjna rola pokrywy śnieżnej. W konsekwencji wcześniej niż obecnie będzie dochodziło do
znaczniejszego obniżania się poziomu zalegania wód podziemnych, dłuższe i głębsze będą niżówki
na ciekach itp.

Jak starano się podkreślić powyżej gmina na tle obszaru Polski leży w strefie względnie ciepłej,
o klimacie łagodnym charakteryzującym się dość dużą zmiennością warunków pogodowych. Należy on
do grupy klimatów nizinnych, słabo bodźcowych, o względnie korzystnych warunkach dla życia i pracy
człowieka. Nieco gorsze warunki mogą występować na niektórych odcinkach obniżeń dolinnych, które z
jednej strony cechują się większymi i częstszymi zmianami ochładzania, a z drugiej okresowo zakłócają
proces oddawania ciepła do otoczenia i narażają organizm ludzki na przegrzewanie.
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W przypadku rolnictwa, do cech korzystnych można zaliczyć ogólnie łagodne warunki
klimatyczne, w tym względnie długi okres wegetacyjny, natomiast do niekorzystnych - niskie sumy
opadów atmosferycznych przy ich równocześnie dużej zmienności w czasie, wysokie sumy parowania
terenowego oraz względnie częste występowanie susz atmosferycznych. W przypadku dalszego
ocieplania się klimatu, te niekorzystne cechy mogą się pogłębić. Może to prowadzić do konieczności
wprowadzania zmian w agrotechnice oraz wzrostu udziału odmian roślin bardziej odpornych na
niedobory wody.

Ogólne warunki anemometryczne pozwalają zaliczyć analizowany obszar do rejonów Polski o
względnie dużych wartościach energii użytecznej wiatru, niemniej w celu uzyskania pełniejszej oceny
należałoby przeprowadzić bardziej szczegółowa analizę tego zagadnienia.
2.4 Wody powierzchniowe

Teren gminy Tarnowo Podgórne leży na obszarze następujących zlewni:
- Samy,
- Samicy Kierskiej
oraz w niewielkich fragmentach:
- Potoku Junikowskiego (krańce południowo-wschodnie)
- Wirynki (niewielkie obszary na południu)
- Samicy Stęszewskiej (krańce południowo-zachodnie).
Poza tym na obszarze gminy istnieje szereg rowów melioracyjnych, szczególnie gęsto rozmieszczonych
w południkowym pasie ciągnącym się od północy, poprzez centralną część ku krańcom południowym.
Największe naturalne cieki na terenie gminy to Dopływ z Tarnowa Podgórnego (wpadający do Jez.
Lusowskiego) oraz Sama (biorąca początek z Jez. Lusowskiego), która odprowadza wodę poza obszar
gminy. Największym naturalnym zbiornikiem wód powierzchniowych na terenie gminy Tarnowo
Podgórne jest Jezioro Lusowskie, z którego początek bierze Sama, lewy dopływ Warty. Jest jeziorem
przepływowym. Wypływ z niego, zlokalizowany w zachodniej części zbiornika, w m. Lusówko, odbywa
się rzeką Samą i regulowany jest zastawką.

Działy wodne wyznaczające zlewnię jeziora w dwóch miejscach są niepewne:
- pierwszy w m. Batorowo, w obniżeniu odwadnianym okresowo - raz w kierunku zachodnim (do J.
Lusowskiego) i znacznie częściej w kierunku północno-wschodnim (do Kan. Swadzimskiego)
- drugi w Tarnowie Podgórnym, dział wodny przebiega tam zgodnie z układem sieci kanalizacyjnej wsi.

Powierzchnia zlewni całkowitej J. Lusowskiego wynosi 32,35 km2, z czego 11,13km2

przypada na dopływ z Tarnowa Podgórnego (tzw. zlewnia pośrednia tj. odwadniana do jeziora poprzez
dopływy), a 21,22 km2 stanowi bezpośrednia zlewnia Jeziora. Zlewnia ma charakter rolniczy – w
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strukturze użytkowania terenu dominują grunty orne; stosunkowo dużo jest także powierzchni leśnych.
Największymi osadami są Tarnowo Podgórne (południowa część wsi leży w granicach zlewni
J. Lusowskiego) oraz Lusówko. Misę jeziora stanowi rynna polodowcowa usytuowana w kierunku
wschód – zachód. Dane morfometryczne charakteryzujące jezioro dotyczą pomiarów wykonanych przez
Instytut Rybactwa Śródlądowego w 1961r. Według tych pomiarów powierzchnia akwenu wynosi
121,9 ha, objętość 10,5 mln m3, a głębokości średnia i maksymalna odpowiednio 8,6 m i 19,5 m. Wśród
wszystkich jezior Pojezierza Wielkopolskiego, jezioro to nie wyróżnia się pod względem głębokości. Dno
jeziora jest zróżnicowane, nieregularne, z sześcioma niewielkimi głęboczkami usytuowanymi wzdłuż osi
zbiornika. Poziom wody w jeziorze jest wypadkową wielu czynników, wśród których najważniejszymi
oprócz zasilania opadami atmosferycznymi (poprzez opad bezpośredni na powierzchnię jeziora oraz
dopływ powierzchniowy i podziemny) są: odpływ powierzchniowy i podziemny, dopływ podziemny,
parowanie z powierzchni wody, retencja jeziora, wielkość odwadnianej zlewni oraz przede wszystkim
sztuczne regulowanie dopływu i odpływu wody z jeziora (zastawki, zapory, jazy, śluzy). Z tych powodów
reakcja jezior na zmieniające się warunki zasilania (i drenażu) nie jest jednoznaczna, a czas reakcji
jeziora jest inny dla każdego akwenu. Oprócz wymienionych wyżej przyczyn należy wymienić tu także:
ukształtowanie misy jeziora oraz całej jego kotliny, charakter przepływu przez jezioro, użytkowanie
zlewni, a zwłaszcza zlewni bezpośredniej oraz zagospodarowanie jego brzegów. Jezioro Lusowskie pod
względem zmian poziomu wody reprezentuje typ hydrologiczny, w którym w ciągu roku średni
miesięczny poziom wody podnosi się od października aż do osiągnięcia maksimum w kwietniu, po czym
łagodnie opada do końca września.

Istotny wpływ na bilans jeziora ma wielkość parowania z powierzchni. W przypadku Jeziora
Lusowskiego średnie roczne parowanie z otwartej powierzchni wody (obliczonej metodą D.Jurak)
wynosi ok. 580-600 mm. Jest to wielkość przekraczająca roczne sumy opadów atmosferycznych w tym
rejonie. W latach suchych, gdy prawie ustaje dopływ do jeziora z wpadających do niego cieków,
rozchód wody na parowanie będzie przekraczał przychód i stan wody w jeziorze będzie się znacząco
obniżał. Wg ocen miejscowej ludności (badania z 1977 roku) poziom jeziora w ciągu XX wieku obniżył
się o 30-50 cm. Podobną tendencję stwierdzono w innych jeziorach na terenie Wielkopolski - w latach
1976 – 2005 jeziora te miały wyraźną tendencję do naturalnego obniżania.

Jezioro Lusowskie ze względu na dogodne położenie i dobre warunki do wypoczynku
narażone jest na dużą presję rekreacyjną i turystyczną. W planach zagospodarowania okolic Jeziora
Lusowskiego dla celów turystyki i rekreacji należy wziąć pod uwagę wielkość wahań sezonowych jak i
możliwość wystąpienia wysokich stanów wody np. na skutek ewentualnych okresów długotrwałych
opadów atmosferycznych, lub sztucznego podpiętrzenia lustra wody przez zastawkę na wypływie z
Jeziora. W takich sytuacjach podtopieniu może ulegać obszar na zachodnim i południowo-zachodnim
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brzegu Jeziora. Jest on położony stosunkowo nisko, rozcięty drobnymi ciekami i w okresach
wilgotniejszych - częściowo zabagniony. W związku z tym należałoby rozpatrzyć możliwość odsunięcia
ewentualnego szlaku turystycznego w tej części od jeziora gdyż w niektórych okresach może on być
słabo dostępny na niektórych odcinkach. Odsunięcie szlaku od jeziora dodatkowo zmniejszyłoby presję
na środowisko naturalne. Wytyczenie i zagospodarowanie takiej ścieżki łączy się bowiem ze
zwiększonym ruchem, koniecznością budowy obiektów małej architektury itp.
Nad jeziorem zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe i domki letniskowe oraz kąpieliska.
Według oceny jakościowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z 2000 roku, Jez.
Lusowskie znajduje się w II klasie naturalnej podatności na degradację w czterostopniowej skali (skala
oparta na cechach morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych). Oznacza to iż Jezioro ma
niekorzystne warunki i jest bardzo podatne na degradację. Analizy przeprowadzone latem 1995 roku
przez IMGW wykazały pewną ilość bakterii coli i typu fekalnego co wskazywało na przedostawanie się
ścieków bytowych do wód jeziornych. Badania wykazały również pozaklasowe ilości fosforanów w
strefie naddenej. W pewnych okolicznościach fosfor z osadów dennych może przedostawać się
z powrotem do wody (tzw. zasilanie wtórne, głownie wiosną i jesienią). Jezioro Lusowskie jest jeziorem
leszczowym, co jest korzystne dla jego stanu fizyczno-chemicznego.

W 2000 r. wody Jeziora znajdowały się w I klasie czystości bakteriologicznej oraz w III klasie
czystości pod względem parametrów fizyczno-chemicznych (oznacza to wody o niskiej jakości,
zeutrofizowane). Wyniki te wskazywałyby na niewielkie polepszenie się stanu wód Jeziora Lusowskiego
w stosunku do badań IMGW z 1995 roku.  Dużą poprawę czystości wód jeziora obserwuje się po
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach do niego przylegających,  po odcięciu „nielegalnych
odpływów szamb” . Prowadzenie gospodarki rybackiej –powoduje również większą dbałość o kondycję
jeziora. Natomiast cieki płynące na terenie Gminy Tarnowo Podgórne nigdy nie były objęte
monitoringiem jakościowym przez WIOŚ, trudno jest zatem określić ich jakość.

Gmina Tarnowo Podgórne ma również dostęp do Jeziora Kierskiego, położonego już w
całości poza Gminą. Powierzchnia jeziora wynosi 285,6 ha. Szczególne ukształtowanie dna rozdziela
misę jeziora na dwa baseny: północny o głębokości maksymalnej przekraczającej niewiele 20 m oraz
południowy - o głębokości maksymalnej 37,6 m. Brzeg zachodni, przylegający do gminy Tarnowo
Podgórne jest zróżnicowany - od południa jest to morena o wzniesieniu ok. 88 m przechodząca w
zespół pagórków morenowych w okolicach wsi Chyby. Amplituda wahań zwierciadła wody Jeziora
Kierskiego wynosi około 60 cm. Zjawiska lodowe na jeziorze występują tu krótko i przypadają głównie
na styczeń i luty. Brzeg zachodni jest zabudowany z narastającą intensywnością aż do Chyb
budownictwem mieszkaniowym i rekreacyjnym. Zagęszczenie - szczególnie budownictwa
rekreacyjnego i sportowego - stanowi pewne zagrożenie dla jakości wód jeziora w przypadku braku
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kontroli gospodarki ściekowej (bezpośrednio z domów, parkingów itp.) oraz pewne zagrożenie dla
roślinności nadbrzeżnej i jeziornej. Wszystkie wymienione na wstępie zlewnie na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne reprezentują typowe dla Wielkopolski warunki hydrologiczne. Średnie roczne
odpływy w tym rejonie należą do najniższych w Polsce i wahają się od 2,0 do 2,5 l/s z km2. Zasoby wód
są tu bardzo skromne, a wody z opadów atmosferycznych - zwłaszcza w lecie - spływają dość szybko.
Dodatkowo przyczynia się do tego stosunkowo duża powierzchnia terenów nieprzepuszczalnych. Na
skutek przeznaczania coraz większych obszarów pod zabudowę (mieszkalnictwo, a zwłaszcza
zabudowa o przeznaczeniu handlowo-produkcyjnym) zwiększa się udział powierzchni zabudowanych
oraz przykrytych materiałami nieprzepuszczalnymi (asfalt, kostka brukowa itp.). Woda opadowa jest z
nich odprowadzana albo do kanalizacji lub do rowów, których zadaniem jest szybkie odprowadzenie
deszczówki. W ten sposób pewna część opadu atmosferycznego jest bezpowrotnie tracona.

Na obszarze gminy Tarnowo Podgórne nie są prowadzone stałe obserwacje i pomiary
hydrologiczne, które pozwoliłyby na dokładną charakterystykę ilości wód powierzchniowych i określenie
zasobności gminy w wodę. W ubiegłych latach IMGW wykonywało pojedyncze pomiary na części
cieków na terenie Gminy. W 2008 roku, na potrzeby niniejszego opracowania wykonano serię pomiarów
natężenia przepływu w rzekach i części rowów melioracyjnych. Pomiary te wykonane zostały po
większych opadach atmosferycznych, jednak mimo to znaczna część rowów melioracyjnych nie
prowadziła wody, a w niektórych utrzymywała się jedynie woda stojąca. Spośród rowów zasilających
Jezioro Lusowskie od południa, tylko jeden (dopływ spod Sierosławia) prowadził niewielką ilość wody, a
pozostałe były suche. W korycie Dopływu z Tarnowa Podgórnego była niewielka ilość wody stojącej (o
głębokości 7-8cm). Suchy był również rów wpadający do Jeziora od strony północno-zachodniej (na
wysokości Lusowa). Jedyny istotny dopływ do Jeziora Lusowskiego odbywał się rowem wpadającym do
Jeziora od strony północno-wschodniej (ciek płynący z okolic Szumina).

Wypływ z Jeziora Lusowskiego odbywa się rzeką Samą, która w dalszym swoim biegu na
terenie gminy jest zasilana wodą z rowów melioracyjnych i mniejszych cieków. Jednak w czasie
pomiarów wszystkie te cieki nie prowadziły wody, a ich koryta były wyschnięte. Na wypływie z Jeziora
Lusowskiego istnieje zastawka. Gospodarka tym urządzeniem hydrotechnicznym należy do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Praktycznie zastawka w chwili obecnej nie
pracuje, nie jest też dostępna instrukcja sterowania. Ze względu na brak odpowiedniego nadzoru nad
tym urządzeniem, jest ono często zanieczyszczone gałęziami itp., co powoduje niekontrolowane
piętrzenie. Niezbędnym jest wyremontowanie zastawki na wypływie z Jeziora i ustalenie takich
warunków jej pracy, aby można było w sposób kontrolowany kierować ilość retencjonowanej wody w
Jeziorze, a równocześnie utrzymać odpowiedni przepływ poniżej urządzenia tj. co najmniej przepływ
nienaruszalny (tzn. przepływ niezbędny dla utrzymania odpowiedniego życia biologicznego w rzece
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poniżej którego następuje nieodwracalna degradacja środowiska przyrodniczego). Rzeką Samą
odpływało w momencie pomiarów mniej wody z Jeziora Lusowskiego niż dopływało do niego z rowów
melioracyjnych. Spośród innych pomierzonych cieków, tylko rów płynący przez Osiedle Zielony Gród
prowadził niewielka ilość wody, a pozostałe były w większości suche.

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów natężenia przepływu prowadzonych wyrywkowo w
1975, 1995, 2003 i 2008 roku:

Rok 1975
rz. Sama profil Edmundowo (A=38,63km2)

NNQ = 0,000 m3/s (lipiec)
SSQ = 0,086 m3/s
WWQ = 0,553 m3/s (marzec)

Dopływ spod Tarnowa Podgórnego profil na drodze Lusowo-Batorowo (A=8,53 km2)
NNQ = 0,000 m3/s (od II dekady czerwca do końca września)
SSQ = 0,020 m3/s
WWQ = 0,142 m3/s (styczeń)

profil Lusowo (A=5,41km2)
NNQ = 0,000 m3/s (od II dekady czerwca do końca lipca)
SSQ = 0,020 m3/s
WWQ = 0,125 m3/s (styczeń)

dopływ spod Sierosławia profil Otowo (A=7,09km2)
NNQ = 0,004 m3/s (lipiec)
SSQ = 0,018 m3/s
WWQ = 0,064 m3/s (marzec)

1995 rok
Sama profil na wypływie z Jez. Lusowskiego

0,20 m3/s (czerwiec)
0,000 m3/s (koniec sierpnia)

2003 rok
większość mniejszych cieków - sucha
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2008 rok

2. 09. 2008r.

Tabela nr 21

Nr profilu pomiarowego

       (patrz rycina)

Przepływ Szerokość

zwierciadła wody

Średnia głębokość

1 0,008 m3/s 1,2 m 0,09 m

2 koryto suche

3 0,008 m3/s 1,0 m 0,10 m

4 koryto suche

5 0,012 m3/s 1,9 m 0,08 m

6 koryto suche

7 0,005 m3/s 0,3 m 0,03 m

8 koryto suche

9 koryto suche

10 woda stojąca

11 koryto suche

12 0,041 m3/s 1,2 m 0,10 m

13 koryto suche

14 koryto suche
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Lokalizację cieków wodnych oraz jezior i rowów melioracyjnych przedstawia mapa nr 1
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Mapa nr 1
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Pojedyncze pomiary natężenia przepływu w ciekach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wykonane w
1975, 1995 i 2003 roku oraz 2 września 2008r. na wybranych ciekach wskazują, że przepływy w okresie
lata szybko spadają, aż do zupełnego zaniku, a część cieków w okresie letnim nie prowadzi wody. W
okresach suszy pierwszy poziom wodonośny obniża się poniżej dna koryt rzecznych i ustaje zasilanie
podziemne cieków. Stąd też wody powierzchniowe w tym rejonie szybko reagują na zmienne warunki
zasilania i z punktu widzenia bilansu wód powierzchniowych najistotniejsze znaczenie mają opady
atmosferyczne stanowiące podstawowy czynnik przychodu. Ze względu na niskie, w porównaniu do
warunków przeciętnych dla Polski, sumy opadów atmosferycznych na omawianym terenie, w lecie
opady te nie równoważą strat wynikających z wysokiego parowania, a ze względu na niewielkie opady
śniegu w zimie - wody powierzchniowe często nie są wystarczające zasilane w okresie wiosennych
roztopów.

W świetle wspomnianych wcześniej faktów dotyczących zmian klimatu, tj. znacznego
zagrożenia częstym występowaniem susz oraz notowanego wzrostu częstości występowania zjawisk
ekstremalnych, należy zwrócić szczególną uwagę na działania zmierzające do rozwoju wszelkich form
retencji. Ze względu na możliwe zmiany w wielkości zasilania wód z opadów atmosferycznych,
szczególnego znaczenia nabiera sprawa ochrony istniejących zasobów wodnych zarówno pod
względem jakościowym, jak i ilościowym. Istnieje zatem konieczność zintegrowanego gospodarowania
w zlewniach rzek tj. gromadzenia wody we wszystkich zbiornikach zlewni w czasie okresów
deszczowych, a później rozsądne gospodarowanie zmagazynowaną ilością wody. Gromadzenie wody
w okresach deszczowych, a następnie planowane regulowanie odpływem na terenie gminy Tarnowo
Podgórne możliwe jest głównie dzięki sterowaniu odpływem z Jeziora Lusowskiego (zastawka na
wypływie) oraz wdrażaniu programu małej retencji. Mała retencja to wszelkie działania techniczne i
nietechniczne (planistyczne i agrotechniczne), zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego
zlewni przez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Do działań technicznych zalicza się większość
prac z zakresu hydrotechniki i melioracji, powodujących zahamowanie odpływu wód powierzchniowych i
zwiększenie dopływu wód opadowych do warstw wodonośnych. Są to głównie retencjonowanie wód
powierzchniowych przez budowę małych zbiorników wodnych, podpiętrzanie jezior itp., wznoszenie
budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa), regulowanie odpływu wody
z systemów drenarskich i sieci rowów odwadniających, prawidłowa eksploatacja zbiorników wodnych,
ograniczenie odpływu wód deszczowych z powierzchni uszczelnionych (dachy, place, ulice) itp.

Do działań w zakresie planistycznym można zaliczyć kształtowanie odpowiedniego układu pól
ornych, użytków zielonych i lasów, tworzenie roślinnych pasów ochronnych (krzewy, drzewa), tworzenie
użytków ekologicznych (np. tworzenie oczek wodnych); prawidłowe projektowanie infrastruktury
komunikacyjnej. Dużą rolę mogą spełniać plany zagospodarowania przestrzennego. W planach tych
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powinny być wyznaczone tereny, nadające się do budowy małych zbiorników wodnych, zgodnie z
Wojewódzkimi Programami Małej Retencji, oraz strefy ochronne wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.

Istotną formą małej retencji jest retencja gleby. Wielkość retencji glebowej uzależniona jest od
rodzaju, składu mechanicznego i struktury gleby. Praktycznie kształtuje się ona od około 12-25 mm na
glebach przepuszczalnych do około 50-65 mm na zwięzłych. Ocenia się, że prawidłowe zabiegi
agrotechniczne, jak również zabiegi agromelioracyjne poprawiają strukturę gleb (zwłaszcza zwięzłych,
nieprzepuszczalnych) i mogą zwiększyć ich pojemność retencyjną nawet o 20 mm (20 l/m2). Poprawę
struktury gleby uzyskuje się zwłaszcza przez poprawę zawartości próchnicy w glebie (np. prowadzenie
prawidłowej orki, nawożenie i wapnowanie). Duży wpływ na szybkość odpływu wód ze zlewni wywiera
roślinność. Odpływ z pól ornych jest znacznie szybszy niż z obszarów użytkowanych łąkowo i
pastwiskowo lub z terenów zalesionych. Szczególny wpływ na strukturę odpływu ma las.

Podsumowując część dotyczącą wód powierzchniowych, w planach rozwoju
i zagospodarowania Gminy należy zwrócić baczniejszą uwagę na możliwości zwiększenia retencji i
spowolnienia odpływu wód powierzchniowych z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne. Należy niewątpliwie
uregulować odpływ z Jeziora Lusowskiego, przygotować plan małej retencji dla gminy, rozważyć
możliwości retencjonowania wód deszczowych z powierzchni nieprzepuszczalnych (place, dachy itp.), a
także w miarę możliwości ograniczyć przeznaczenie gruntów rolnych, a zwłaszcza leśnych na inne cele.
Należy również w dalszym ciągu zwracać uwagę na prawidłową gospodarkę wodno-ściekową w celu
eliminacji przedostawania się ścieków do wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku Jeziora
Lusowskiego i Kierskiego należy zwrócić uwagę zwłaszcza na lokalizację nowych obiektów sportowo-
rekreacyjnych pod kątem ich wpływu na gospodarkę jezior (zmiana linii brzegowej, ograniczenie strat
roślinności, gospodarka wodno-ściekowa, limitowane użycie łodzi motorowych wyłącznie do celów
porządkowo-ratunkowych, preferowanie plaż trawiastych w celu ograniczenia erozji) oraz lokalizację
nowych osiedli mieszkaniowych.

2.5 Wody podziemne

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne wody zwykłe zostały rozpoznane w utworach
czwartorzędu i trzeciorzędu. Zasilanie poziomów wodonośnych zachodzi na drodze infiltracji opadów i
przesączania między poziomami.
Czwartorzędowe piętro wodonośne

W osadach czwartorzędowych występują poziomy wodonośne gruntowy i międzyglinowy.
Poziom wód gruntowych tworzą piaski i żwiry rzeczne i wodnolodowcowe zlodowacenia

bałtyckiego i holocenu o miąższości do 21 m (najczęściej 5-10 m). Zwierciadło wody ma charakter
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swobodny i występuje na zmiennej głębokości do 11 m (najczęściej 1,5 – 2,5 m). Poziom gruntowy
spełnia warunki poziomu użytkowego jedynie w centralnej części sandru lusowskiego, gdyż na jego
krańcach miąższość nawodnionej warstwy nie przekracza 4m

Poziom międzyglinowy to nawodnione piaski i piaski ze żwirem, zalegające w formie soczew i
niewielkich zagłębień o charakterze drobnych dolin kopalnych, między glinami zlodowacenia
północnopolskiego a środkowopolskiego oraz w glinie środkowopolskiej. Zwierciadło wody ma charakter
naporowy, tylko sporadycznie w miejscach wyerodowania najmłodszych glin (Lusówko) – swobodny.
Piętro trzeciorzędowe

Na obszarze gminy Tarnowo Podgórne trzeciorzęd jest pierwszym użytkowym piętrem
wodonośnym. W jego obrębie wyróżnia się poziom mioceński i oligoceński.
Poziom mioceński składa się z dwóch warstw wodonośnych – górnej i dolnej. Strop górnej mioceńskiej
warstwy wodonośnej zalega na głębokości od 60,4 do 99,6 m, ma ona miąższość od 20 do 25 m i
zbudowana jest z piasków mułkowatych i drobnych. Strop dolnej warstwy znajduje się na głębokości od
113 do 15 m, jej miąższość waha się od kilkunastu do ponad 40 m, tworzą ją piaski mułkowate, drobne i
średnie. Zwierciadło wody poziomu mioceńskiego ma charakter subartezyjski.

Poziom oligoceński stanowi warstwa drobnych piasków kwarcowo – glaukonitowych z
łyszczykami, o miąższości od 12 do 15 m. Łączy się ona poprzez okna hydrogeologiczne z poziomem
mioceńskim.
W granicach gminy Tarnowo Podgórne wydzielono 4 jednostki hydrogeologiczne (oznaczenia wg Mapy
Hydrogeologicznej Polski).

Jednostka 2 cTrI zajmuje większą część terenu gminy. W zależności od występowania górnej
warstwy wodonośnej strop zalega na głębokości od 70 do 137 m. Miąższość osadów wodonośnych
mieści się w granicach od kilku do ponad 30 m. Wydajności potencjalna studni 10 – 30 m3/h. Utwory
izolujące od powierzchni to gliny morenowe oraz mułki, węgle brunatne i iły trzeciorzędowe o minimalnej
miąższości 70 m. Zasoby dyspozycyjne tej jednostki szacowane są na 19 m3/d km2.

Jednostka I
Tr
bQ6 zajmuje centralną część gminy obszarze Tarnowa Podgórnego, Jankowic,

Lusówka jej powierzchnia wynosi 12,1 km2. Warstwa wodonośna czwartorzędowego poziomu
międzyglinowego ma zmienną miąższość od ok. 5 do 10 m, miejscami 20 m. Potencjalna wydajność
studni wynosi od poniżej 10 do 30 m3/h. Zasoby dyspozycyjne jednostki wynoszą 85 m3/d km2.

Jednostka II
Tr
aQ7  zajmuję centralną część sandru lusowskiego, wokół jeziora Lusowskiego i

na południowy wschód od niego. Nieizolowana od powierzchni terenu użytkowa warstwa poziomu
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gruntowego ma miąższość od 5 do nieco ponad 21 m. Potencjalna wydajność studni wynosi od 10 do
30 m3/h, a moduł zasobów dyspozycyjnych 120 m3/d km2.

Jednostka III
Tr
aQ3  zajmuje niewielki obszar we wschodniej części gminy w regionie

Wysogotowa. Poziomem użytkowym tej jednostki jest poziom międzyglinowy górny. Tworzą go utwory
piaszczysto – żwirowe o miąższości od 15 do 20 m, średnio 19 m. Moduł zasobów dyspozycyjnych
wynosi 207,6 m3/d km2.
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2.6. Gleby

Racjonalne użytkowanie gruntów możliwe jest przede wszystkim w oparciu o znajomość gleb i ich
uwarunkowania produkcyjne. Informacji takich dostarcza ją mapy glebowo-rolnicze, które zawierają
podział gleb na zespoły różnych jednostek taksonomicznych, które wykazują zbliżone właściwości
rolnicze i mogą być podobnie użytkowane.

Kompleksy stanowią zatem zbiorcze typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z którymi
powiązane są odpowiednie rośliny uprawne.

Klasyfikacja  gruntów
Powierzchnia użytków rolnych z podziałem na klasy

Klasa I -       0 ha
Klasa II -     20 ha tj.    0,3%    pow.  użytków  rolnych
Klasa III -     10 ha tj.    0,1% #
Klasa IIIa -   518 ha tj.    6,9% #
Klasa IIIb - 1081 ha tj.  14,5% #
Klasa IV -   174 ha tj.    2,3% #
Klasa IVa - 2364 ha tj.  31,6% #
Klasa IVb -   923 ha tj.  12,3% #
Klasa V - 1771 ha tj.  23,7% #
Klasa VI -   607 ha tj.    8,1% #
Klasa VIz -     13 ha tj.    0,2% #
                            ----------------------------------
 razem 7481 ha tj.  73,6%  ogólnej  pow.  gminy
Mapa jakości gleb  nr 2.

2.7. Surowce mineralne

W gminie Tarnowo Podgórne eksploatuje się kruszywo naturalne w rejonie wsi Batorowo, jako
kontynuacja wyeksploatowanych złóż w sąsiedniej gminie Dopiewo.

Opracowania poszukiwawcze za kruszywem naturalnym wykonywano w wielu miejscach sandru
lusowskiego i wysogotowskiego. Kruszywo (piaski i pospółki) wydobywane było odkrywkowo. Wyrobiska
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są już wyeksploatowane, niektóre z nich były czynne okresowo jak: w Jankowicach, w Lusowie, w
Baranowie. Po wyeksploatowaniu powstały jeziorka.

Ponadto, udokumentowane były zasoby torfu w rejonie jezior Lusowskiego i Kierskiego.

2.8. Szata roślinna, świat zwierzęcy

W obrębie gminy występuje większy kompleks leśny należący do N-ctwa Konstantynowo, obręb
Podłoziny. Lasy te zajmują powierzchnię na południowo-wschodnich brzegach Jeziora Lusowskiego i w
południowej części doliny Strugi Jankowickiej. Dominują młode ok. 30-letnie drzewostany sosnowe,
niewiele jest starodrzewu. Duży jest udział siedlisk lasów łęgowych i olesów.
Dominuje olsza czarna, brzoza, jesion.

Na terenie gminy występują także lasy prywatne. W posiadaniu osób fizycznych znajduje się 77 ha w
rozdrobnionych działkach. Obszar zarządzany przez Lasy Państwowe wynosi 559 ha. Łącznie obszar
lasów i terenów zadrzewionych na terenie gminy wynosi 730 ha co stanowi 7,17 % jej powierzchni.

Badania roślinności naturalnej w gminie wskazują na jej duże bogactwo. Na skraju pól uprawnych,
przy brzegach jeziora Lusowskiego duże powierzchnie zajmują tzw. czyźnie, które tworzy głóg i tarnina.

Wśród zbiorowisk bagiennych na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska szuwarowe z  klocią

wiechowatą  na torfowisku niskim w Sierosławiu.
Liczne są strefy ekotonowe między lasami i polami uprawnymi czy użytkami zielonymi.
W strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się 47 gatunków chronionych, rzadkich lub

zagrożonych w skali regionu.
Roślinność jest zróżnicowana, reprezentuje niemal wszystkie typy zbiorowisk roślinnych regionu

(patrz „Studium krajobrazu projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu w rynnie Jeziora
Lusowskiego i w dolinie Samy”).

Obszar chronionego Krajobrazu ma największe wartości dla ptaków i płazów. Stwierdzono
występowanie rzadkich, zagrożonych, objętych ochroną przedstawicieli różnych grup zwierząt: ważek,
biegaczy, trzmieli, motyli, mięczaków, płazów, gadów, ptaków  i ssaków. Przykładowo, stwierdzono
występowanie 25 gatunków ważek, co stanowi około 35% ogółu krajowej odontofauny. Ze względu na
interesujące nagromadzenie gatunków jak i liczbę obserwowanych owadów proponuje się wydzielenie
powierzchni tzw. „ostoi owadów”.

Faunę płazów reprezentuje 12 gatunków m.in. rzekotki drzewnej, kumaków nizinnych. Z gadów
spotyka się jaszczurkę zwinkę i zaskrońca, gatunki objęte ochrona.
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Na terenie stwierdzono występowanie 148 gatunków ptaków, a z ssaków - populacje wydry, gatunku
jeszcze do niedawna ginącego, który jednak w ostatnim dziesięcioleciu powiększa swój stan liczebny.

2.9. Obszary i obiekty prawnie chronione

W gminie występują zabytkowe parki podworskie z cennymi gatunkami drzew często o statusie
pomników przyrody tj.

- park w Lusowie
- park w Lusówku z drzewami pomnikowymi
- park w Jankowicach z drzewami pomnikowymi
- park w Rumianku
- park w Chybach
- park w Swadzimiu

W gminie został określony Obszar Chronionego Krajobrazu na podstawie wykonanej Dokumentacji
„Studium krajobrazu projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu w rynnie Jeziora Lusowskiego i
w dolinie Samy na terenie gminy Tarnowo Podgórne” - praca zespołowa pod kierownictwem dr Marii
Wojterskiej, w październiku 1996 roku.

W wyniku tej pracy ustalono zbiór zakazów i nakazów stanowiących podstawy zagospodarowania
tych terenów, koniecznych do zapewnienia ochrony terenów posiadających walory przyrodnicze,
kulturowe i naukowo-dydaktyczne przed ich niszczeniem bądź utratą tych walorów.

2.10. Stan  czystości  wód,  zagrożenia

Jezioro  Lusowskie

Jakość wody doprowadzanej do jeziora poprzez rowy melioracyjne wpływa w znaczący sposób na stan
czystości wód samego jeziora. Jezioro jest zbiornikiem o umiarkowanej podatności na degradację. Ta
umiarkowana podatność, wynikająca z korzystnych warunków naturalnych stwarza możliwość poprawy
stanu czystości wód jeziora po warunkiem likwidacji dopływu zanieczyszczeń. Likwidacja nielegalnych
przyłączy do kanalizacji deszczowej i rowów podjęta przez Urząd Gminy przyniosła widoczne efekty.
Konieczna jest stała kontrola zagospodarowania brzegu jeziora i podjęcie działań w kierunku zmian w
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agrotechnice i użytkowaniu zlewni jeziora. Z badań WIOŚ wynika, że wody jeziora odpowiadają II klasie
czystości.

Stan czystości jeziora winien odpowiadać I klasie czystości.
Jezioro  Kierskie

Jezioro Kierskie nie mieści się w III klasie czystości, ze względu na przekroczenie stężenia fosforanów
oraz poziomu zasolenia. Od strony gminy dochodzą: dopływ z Chyb i Kanał Swadzimski.
Obszar zlewni, zajęty przez użytki rolne, skupiska zabudowy: Przeźmierowo, Baranowo, Chyby, oraz
przechodzącą drogę międzynarodową - stwarzają stałe zagrożenia dla wód jeziora. Gmina Tarnowo
Podgórne wspólnie z miastem Poznań podjęła działanie mające na celu ochronę wód jeziora. Działanie
to finansowane z funduszy UE polega na skanalizowaniu terenów zurbanizowanych w obszarze zlewni.
Obecne budownictwo indywidualne realizowane na dużych działkach, o wysokim standardzie zabudowy
i zagospodarowania może gwarantować zachowanie wymogów ochrony środowiska. Potencjalne
zagrożenie mogły stanowić lokalizacje działalności gospodarczej. Tereny działalności gospodarczej,
które nie zostały zainwestowane przekształcane są na tereny mieszkalnictwa.
Ustalono, że obszar przylegający do Jeziora Kierskiego, od południa ograniczony drogą nr 92, a od
zachodu drogą Poznań-Szamotuły jest strefą szczególnej ochrony zlewni, intensyfikacji badań i
zabiegów rekultywacyjnych.
Program ochrony wód Jeziora Kierskiego przewiduje: kontrolę szczelności szamb, kontrolę zabudowy w
strefie ochrony jeziora, kontrola gospodarki wodnościekowej obiektów, zmianę rolniczego wykorzystania
terenów w strefie przyjeziernej, wydanie zakazu nawożenia mineralnego i opylania pestycydami z
powietrza zlewni bezpośredniej jeziora, eliminacje upraw zbóż jarych, minimum roślin okopowych,
wprowadzanie upraw rzepaku, sady niskopienne i krzewy, docelowo rolnictwo ekologiczne.
W warunkach przyujściowych dopływów do jeziora proponuje się tworzenie zbiorników
sedymentacyjnych oraz renaturyzację cieków.
Strefa zabudowy musi być oddalona od brzegu jeziora o co najmniej 50 m.
Mapa układu geomorfologicznego i ochrony przyrody  - nr 3.

2.11. Podsumowanie

Z przeprowadzonej oceny wynikają następujące dane:

· Gmina T.P. leży w obrębie trzech subregionów o odmiennych cechach krajobrazu, tj.
    północno-zachodni  Pagórki  Pszczewsko-Pniewskie
    północno-wschodni  Równina Szamotulska
    południowo-wschodni  Równina  Poznańska.
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· Morfologicznie, teren gminy rozciąga się pomiędzy południkowo przebiegającymi rynnami Samy i
Samicy Kierskiej, w obrębie wysoczyzny falistej.

· Południowa część gminy związana z obszarami sandrów Lusowskiego i Wysogotowskiego, o
podłożu przepuszczalnym, łatwym do skażenia.

· Występuje tu odśrodkowy układ hydrograficzny tj. odpływ wód powierzchniowych poza granice
gminy, na wszystkie kierunki /przemieszczanie zanieczyszczeń na znaczne obszary.

· Jest to obszar źródliskowy Samy, a także obszar górnych części zlewni Samicy Kierskiej, Potoku
Junikowskiego, Wirynki, Samicy Stęszewskiej.

Fragment gminy znajduje się w obrębie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej - chronionej struktury
wodonośnej w skali makroregionalnej i krajowej.
Występuje tu naturalne powiązanie lasów otoczenia Jeziora Lusowskiego z doliną Samy i Samicy
Stęszewskiej (Obszar Chronionego Krajobrazu w gminach: Tarnowo Podgórne, Buk, Kaźmierz), oraz
otoczenia Jeziora Kierskiego (Obszar Chronionego Krajobrazu w mieście Poznaniu, gminie
Rokietnica).
*  Występująca degradacja gleb, wód, powietrza, zieleni wzdłuż przebiegającej przez gminę trasy

komunikacyjnej Nr 92 oraz droga Poznań – Szamotuły i Poznań – Buk o bardzo dużym nasileniu
ruchu tranzytowego.

*  Zanieczyszczenie wód i postępująca eutrofizacja Jeziora Lusowskiego (gospodarka rybacka,
zabudowa rekreacyjna, działkowa).

*  Intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Jeziora Kierskiego (dla potrzeb mieszkańców
Poznania).

Materiał przygotowano w oparciu o opracowanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu sporządzone przez zespół w składzie : mgr Małgorzata Kępińska – Kasprzak, mgr inż.
Paweł Terlecki, mgr Przemysław Mager.

3. Wartości kulturowe.

3.1 . Wykształcenie się układu osadniczego.

Dzieje prehistoryczne wskazują na ślady najwcześniejszego osadnictwa na terenie gminy
Tarnowa Podgórnego. Pierwsze domostwa powstały w pobliżu wód

Pierwsze osadnictwo kształtowało się w dwojaki sposób. Domostwa stanowiły osadę wiejską lub
gród. Osada była miejscem zamieszkania i punktem gospodarczym pracy ludzi. Gród służył celom
publicznym.

Najwcześniejsze osadnictwo gminy miało charakter, otwarty, składało się z luźno rozproszonych
osad – wiosek. Ludność zajmowała się rolnictwem, rybołówstwem oraz myślistwem. Osady w części
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południowo – zachodniej terenu były skomunikowane jednak ich charakter był rozproszony. W kolejnym
etapie rozwoju, życie przeniosło się na północno – wschodnią stronę jeziora Lusowskiego. Istotnym
elementem układu osadniczego były folwarki śródpolne, jako mniejsze ośrodki dyspozycyjno –
produkcyjne majątków ziemskich. Swadzim miał zaplecze w Przeźmierowie, Lusowo w Helenowie,
Polityce a także Lusówku i Rozalinie, Tarnowo wspierało gospodarczo Marianowo czy Karolewo.

3.2. Charakterystyka krajobrazu gminy.

Krajobraz naturalny odnosi się do pierwotnego wyglądu okolicy, wiąże się z początkami
osadnictwa, z aklimatyzacją człowieka na danym terenie.

Wszystkie zmiany jakie wprowadził człowiek, stanowią krajobraz kulturowy, który kształtował się
wraz z rozwojem osadnictwa. Przeobrażenia dokonywane na przestrzeni wieków, miały różnorodne
podłoże. Wynikały z rozwoju terytorialnego i organizacji politycznej grup ludzi lub bezpośredniej
działalności gospodarczej, powodującej przekształcenia środowiska. W chwili obecnej krajobraz
traktowany jest jako obiekt ochronny, postrzegany z płaszczyzny wielu dziedzin, stanowi dziedzictwo
historii.
Tereny zielone

Powierzchnia gminy Tarnowo Podgórne liczy 101,8km2, z tego na lasy i zadrzewienia przypada
730 ha, co stanowi 7,17 % pow. Gminy. Dostrzega się nieznaczny wzrost terenów zielonych, który
spowodowany jest dbałością właścicieli zakładów pracy  o ich otoczenie i estetykę.

Zieleń koncentruje się głównie w południowo – zachodniej części gminy (obszar nad jeziorem
Lusowskim, okolice Jankowic i Ceradza Kościelnego) oraz pas zieleni nad jeziorem Kierskim (Chyby,
Baranowo).

Na początku XIX w. lasy koncentrowały się na tym samym obszarze co dziś a także na terenie
obecnego Przeźmierowa i Baranowa, pas lasu przebiegał od Chyb przez Sady w kierunku
Napachania oraz niewielki las był w pobliżu Rumianka i dalej aż do Witkowic. W przeważającej części
teren gminy już wówczas stanowiły pola uprawne, których urządzenie wiąże się z najwcześniejszym
osadnictwem na tym terenie.
Formy prawnie chronione  :

Przyroda jest prawnie chroniona poprzez:
– parki narodowe,
– rezerwaty przyrody,
– obszary natura 2000
– pomniki przyrody ożywionej (drzewa, aleje) i nieożywionej (kamienie),
– parki krajobrazowe
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– obszary chronionego krajobrazu
– użytki ekologiczne.
Na terenie gminy Tarnowo Podgórne wyznaczono Obszar Chronionego Krajobrazu, jako wynik

formy dbałości o środowisko oraz walory krajobrazowe i ochrony przed zniszczeniem. Wyznaczony
obszar ma dokładnie określoną granicę i powierzchnię 1225 ha (patrz mapka). Określa jednocześnie
przydatność obszaru dla turystyki i wypoczynku ludności. Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje
jezioro Lusowskie, Lusowo, Lusówko, lasy położone po południowej stronie jeziora Lusowskiego wraz z
osiedlem domków letniskowych w Otowie. Na obszarze tym wyznaczono pieszy szlak turystyczny,
obecnie odtworzony i oznakowany. Przez Obszar Chronionego Krajobrazu wyznaczono i oznakowano
także szlak rowerowy. W okresie międzywojennym, postulowano o założenie na tym terenie rezerwatu.

Pomniki przyrody:
Na obszarze gm. Tarnowo Podgórne Wojewódzki Konserwator Przyrody wyznaczył dwanaście

drzew, nadając im statut pomników przyrody. W ten sposób, szczególną ochroną objęto jesiony i dwie
akacje w parku w Lusowie, dąb w dawnym parku przy dworze w Lusówku, dąb w Batorowie, lipę po
południowej stronie jeziora Lusowskiego i pięć platanów w parku przy pałacu w Jankowicach. Drzewa
nie są oznaczone tabliczką identyfikacyjną z wyjątkiem lipy w Ceradzu, stąd też trudno jest je odnaleźć.

Aleje:
Na terenie gminy częściowo zachowane są dawne aleje. Istniejący przy drodze z Lusowa do

Lusówka fragment drzewostanu z zachowanymi okazami: jesionami, lipami i klonami do dziś ma
znaczenie zabytkowe – jest odcinkiem dawnego traktu łączącego dwa majątki. Podobnie wartość
historyczną stanowią dwie krótkie pozostałości dróg lipowych za parkiem w Swadzimiu. Są to również
pozostałości dawnych traktów. Wartość zabytkową mają dwie dróżki w sąsiedztwie dworu w
Sierosławiu: kasztanowa oraz lipowa. Pierwotnie stanowiły one układ przestrzenny z dworem. Krótkie
alejki brzozowe, akacjowe i skupiska drzew występują na terenie nowych osiedli: Przeźmierowo,
Baranowo.

Parki zabytkowe:
Parki zabytkowe reprezentowane są przez osiem obiektów założonych w II połowie XIX w.

(wyjątek Chyby XVIII/XIX w.) Reprezentują najwyższą wartość jeżeli chodzi o zieleń zabytkową.
Najwyższe walory historyczne przedstawia założenie pałacowo – parkowe w Jankowicach. Zabytek
stanowi zarówno pałac jak i otaczający go park krajobrazowy. Znajduje się tutaj 57 gatunków drzew i
krzewów rodzimego i obcego pochodzenia zasługujące na ochronę. Są to pomnikowe platany, buki,
kasztany, dąb, lipa.
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Ze względu na wartości zabytkowe i przyrodnicze wyróżnić należy parki w Swadzimiu, Lusowie
i Lusówku. W każdym parku występują okazowe dęby i kasztany oraz drzewa typowo parkowe klony i
jesiony.

Użytki ekologiczne
Na terenie gminy wydzielono dwa użytki ekologiczne – Szuwary w Chybach i Użytek ekologiczny w
Lusowie.

Krzyże przydrożne i figury:
Krzyże przydrożne i figury są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego wyróżniającym się

wśród zieleni.
Na terenie gminy znajduje się 18 krzyży oraz 8 figurek. Najstarsze pochodzą z początku XXw.

Położenie krzyży i figur jest stałe, sytuowane są przy trasach, na rozwidleniach i skrzyżowaniach dróg.

Cmentarze:
Każda parafia w gminie ma swój cmentarz. Wyjątek stanowi tutaj nowa parafia w Baranowie.

Najstarsze znajdują się w Ceradzu Kościelnym i Lusowie.

Etnografia
Teren gminy nie jest zbyt dobrze reprezentowany w badaniach etnografów, znalezione informacje
dotyczą: najwcześniejszych śladów osadnictwa, zatrudnienia mieszkańców i sposobu ubierania się.

W II połowie XIX w. nad jeziorem Lusowskim odnaleziono pozostałości osady
wczesnohistorycznej. Jest to osada palowa, okres pochodzenia nie jest określony.

Najstarsze informacje dotyczące zatrudnienia mieszkańców gminy wskazują na tradycje
pszczelarskie i kołodziejskie.
Mapa stref ochrony konserwatorskiej i obiektów zabytkowych – nr 4.

Archeologia
Na terenie gminy istniej kilkaset faktów osadniczych (tj. ślady osadnictwa z poszczególnych

okresów bądź kultur archeologicznych) na licznych stanowiskach archeologicznych. Pod względem
obszaru stanowiska archeologiczne na terenie gminy zajmują od 1 do ponad 15 ha powierzchni.
Reprezentują one wszystkie kolejne okresy pradziejów i średniowiecza. Potwierdzono istnienie
prehistorycznych osad w Baranowie, Chybach, Rumianku oraz osady palowej na jeziorze Lusowskim.
Mapa układu stref i stanowisk archeologicznych – nr 5.
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4. Przemiany demograficzne i społeczne.  Jakość życia w gminie.

Przedmiotem rozdziału 4 są przemiany ludnościowe oraz społeczne na obszarze gminy. Celem
charakteryzowanych przemian demograficznych w gminie jest oszacowanie przyszłej pożądanej liczby
mieszkańców gminy – sformułowanie prognozy demograficznej.
Przy omawianiu problematyki społecznej położono nacisk na zagadnienie jakości życia. Pod pojęciem
jakości życia rozumie się ogół warunków życia ludności. Składają się na nie m.in. : warunki
mieszkaniowe, poziom wyposażenia w usługi i ich jakość, lokalny rynek pracy i dostępność do rynków
zewnętrznych, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, jakość środowiska przyrodniczego.

W celu dokładniejszego zobrazowania omawianych zagadnień wykonano zestawienie porównujące
Tarnowo Podgórne z pozostałymi gminami wiejskimi leżącymi w bezpośredniej strefie oddziaływania
miasta Poznania oraz w odniesieniu do przeciętnych danych dla województwa – stanowiące
uzupełnienie analizy porównawczej omówionej w rozdziale 1.2.

Wyniki dokonanej analizy ukazują korzystną obecną sytuację gminy stanowiącą znakomitą pozycję
dla jej dalszego jakościowego rozwoju.
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4.1. Tarnowo Podgórne na tle województwa i wybranych gmin.

ZRÓŻNICOWANIE  GMIN  WG  WYBRANYCH  WSKAŹNIKÓW  -  2006 ROK
Tabela nr 22

wskaźnik Suchy Las Tarnowo
Podgórne

wojewó-
dztwo Dopiewo Komorniki Kleszczewo Rokietnica Czerwonak

sieć w km

kanalizacji sanitarnej
/ 100 km2 35,09 144,80 26,58 53,43 119,09 20,54 114,81 80,72

wodociągi / 100 km2 81,29 211,76 93,09 121,11 196,06 110,41 158,61 135,78

mieszkania

oddane do użytku /
1000 ludności 11,5 7,5 3,1 21,9 19,5 16,7 11,1 5,6

pow. użytkowa na 1
osobę 33,0 35,0 23,9 32,2 28,2 25,8 29,7 22,4

liczba osób / 1
mieszkanie 3,11 3,47 3,22 3,51 3,50 3,54 3,53 3,30

pracujący

ogółem / 1000
ludności 328,8 756,3 227,9 244,2 401,9 124,9 158,8 222,9

w rolnictwie,
łowiectwie i
rybactwie / 1000
ludności

3,2 3,0 6,1 8,5 4,4 36,1 4,1 4,8

w przemyśle i
budownictwie / 1000
ludności

158,9 429,5 100,3 166,7 186,3 34,1 86,1 149,1

budżet
dochody budżetowe
gmin w zł na 1
mieszkańca

5253,45 4261,74 1189,14 2334,06 2328,03 2607,79 2004,96 2233,38

wydatki budżetowe
gmin w zł na 1
mieszkańca

5753,01 4064,96 1265,07 2051,45 2317,07 2826,42 1827,87 2292,31

Źródło : opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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UDZIAŁ GMIN W WIELKOŚCIACH WOJEWÓDZKICH W 2006 ROKU
WOJEWÓDZTWO  = 100

                                                                                                                                        Tabela nr 23

wskaźnik Tarnowo
Podgórne Dopiewo Komorniki Rokietnica Suchy

Las Kleszczewo Czerwonak

* powierzchnia ogółem 0,34 0,36 0,22 0,26 0,39 0,24 0,28

* ludność ogółem 0,56 0,42 0,43 0,29 0,40 0,16 0,71
* ludność w wieku
  przedprodukcyjnym 0,58 0,46 0,46 0,31 0,41 0,19 0,70

  produkcyjnym 0,58 0,43 0,45 0,29 0,42 0,16 0,77

  poprodukcyjnym 0,46 0,33 0,35 0,23 0,26 0,12 0,44
* pracujący w gosp.
narodowej 1,14 0,28 0,47 0,12 0,35 0,06 0,42

* bezrobotni zarejestr. 0,22 0,20 0,18 0,14 0,14 0,09 0,35

  w tym:  kobiety 0,22 0,19 0,19 0,14 0,14 0,09 0,36
* liczba podmiotów
gospodarki narodowej 0,91 0,47 0,54 0,33 0,66 0,12 0,77

* mieszkania oddane
do użytku 1,36 2,99 2,73 1,01 1,47 0,18 1,27

zasoby mieszkaniowe-
ilość izb na
1mieszkańca

1,41 1,34 1,29 1,30 1,41 1,17 1,18

* sieć wodociągowa
rozdzielcza 0,78 0,47 0,47 0,45 0,34 0,29 0,41

* uczniowie szkół
podst. 0,55 0,28 0,32 0,21 0,39 0,21 0,64

*dzieci w
przedszkolach i oddz.
przy szkołach

0,67 0,29 0,40 0,29 0,51 0,20 0,58

* dochody budżetu
gminy 10,88 4,43 4,56 2,58 9,49 1,94 7,23

* wydatki budżetu
gminy 9,9 3,71 4,32 2,24 9,91 2,00 7,08

Źródło : opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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4.2. Przemiany demograficzne.

W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne wzrosła o ponad 6700
osób, tzn. około 330 osób średniorocznie. Głównie wpływ  na wzrost liczby ludności mają migracje
zewnętrzne. Tempo przyrostu naturalnego było różne w poszczególnych latach: najniższe w roku 1998
– osiągnęło wartość 9, w ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost przyrostu naturalnego –
w roku 2007 odnotowano wartość 95 (średnia z gmin wiejskich powiatu poznańskiego wynosiła 77).
Najwyższym przyrostem naturalnym pochwalić się może gmina Czerwonak – 139, gmina Komorniki,
podobnie jak Tarnowo Podgórne – 89, najniższy przyrost naturalny wykazuje gmina Kleszczewo 34.

Wzrost liczby ludności w gminie zapewniają głównie migracje zewnętrzne –  saldo migracji
rośnie znacznie szybciej – od 262 osób w roku 2000,  do 600 osób w roku 2007 r. Saldo migracji, które
w roku 1996 wynosiło 90, w roku 2006 wzrosło  do 440, średnia wartość dla gmin wiejskich powiatu
poznańskiego wynosi 469. Najwyższe saldo migracji w 2006 r., z pośród gmin wiejskich powiatu
poznańskiego, wykazuje gmina Dopiewo – 791, oraz gmina Komorniki – 680.

Charakterystyczną cechą wzrostu liczby mieszkańców w ostatnich latach jest bardzo silny
przyrost  liczby dzieci w wieku  0 – 15 lat.  Zjawisko to ilustruje poniżej  tabela nr 24, która pokazuje
liczbę dzieci meldowanych w gminie w  latach 2000 – 2008.  Dane w 2008r. obejmują okres do 30
września 2008r.   Taka struktura przyrostu liczby mieszkańców powoduje powstanie potrzeb w zakresie
rozbudowy przedszkoli  i  szkół.

Przyrost liczby mieszkańców w wieku  0 - 15 lat w latach 2000 - 2008.

                                                                                                                          Tabela nr 24

Wiek / Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0 - 2 133 149 139 153 179 212 244 266 232

3 - 5 19 22 23 30 45 54 61 62 41

6 6 7 13 10 11 13 6 24 18

7 - 12 37 39 51 65 64 59 73 83 44

13 - 15 27 16 11 29 33 31 28 36 22

Razem 222 233 237 287 332 369 412 471 357

Źródło : opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych
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W gminie Tarnowo Podgórne różna jest także dynamika wzrostu liczby ludności w
poszczególnych wsiach. Przedstawia to tabela nr 25. Analizując okres ostatniego dziesięciolecia – lata
1998 – 2007, okazuje się, że największą dynamiką wzrostu liczby ludności charakteryzują się Sierosław
(173,7 % wzrostu liczby ludności) oraz Chyby (122,9 % wzrostu liczby ludności), w dalszej kolejności
Lusowo ( 58,2 % wzrostu liczby ludności)  Lusówko, Otowo, Rozalin ( 43,3 % wzrostu liczby ludności).
Najniższą dynamikę wzrostu liczby ludności wykazują miejscowości Kokoszczyn ( 3,4% wzrostu liczby
ludności), Rumianek ( 5,3 % wzrostu liczby ludności) oraz  Swadzim ( 5,8 % wzrostu liczby ludności).

Na podstawie zebranych danych takich jak  saldo migracji , przyrost naturalny oraz dynamiki
wzrostu liczby ludności,  sporządzono  prognozę liczby ludności gminy w roku 2020. Zastosowano
metodę interpolacji.  Wyniki przedstawia  tabela nr 26 oraz wykres.  Z zebranych danych wynika, iż
liczba ludności w 2020 roku wyniesie 30 395 osób. Najbardziej dynamicznie rozwijać się będą :
Tarnowo Podgórne, Lusówko, Lusowo, Sierosław, Chyby – w tych miejscowościach, w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy jest najwięcej działek budowlanych .
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Ludność gminy według miejsca zamieszkania – sołectwa.

Tabela nr 25

Źródło : opracowanie zespołu na podstawie danych statystycznych

Liczba mieszkańców gminy w latach
L.p. Miejscowość

Sołectwo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Baranowo 1844 1875 1913 1967 2008 2122 2125 2202 2251 2290

2. Batorowo 195 194 203 204 211 254 258 261 273 275

3. Ceradz Kościelny 395 396 393 395 411 418 419 432 447 465

4. Chyby 293 326 364 391 422 467 497 562 614 653

5. Góra 237 238 246 248 257 257 267 271 265 283

6. Jankowice 466 478 490 495 492 505 509 523 518 523

7. Kokoszczyn 179 178 176 181 180 179 184 186 190 185

8. Lusowo 730 756 775 814 845 917 956 1033 1059 1155

9. Lusówko, Otowo,
Rozalin 656 665 691 702 732 763 786 813 870 940

10. Przeźmierowo 4851 4948 5024 5103 5178 5314 5456 5704 5842 5965

11. Rumianek 246 245 245 240 234 244 243 245 260 259

12. Sady 599 629 647 682 720 753 792 820 834 891

13. Sierosław 133 140 143 163 184 207 231 281 322 364

14. Swadzim 415 415 411 415 418 417 413 417 434 439

15. Tarnowo
Podgórne 3165 3216 3273 3341 3430 3603 3610 3804 3898 4095

16. Wysogotowo 307 322 340 356 378 398 404 412 424 431

Ogółem 14711 15021 15334 15697 16100 16818 17150 17966 18501 19213
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 Rozwój  ludnościowy  gminy  Tarnowo Podgórne

Dla wykonania prognozy liczby mieszkańców gminy w 2020 roku poddano analizie okres ostatnich 20
lat. Powyższe przedstawia tabela nr 27 z wykresem. Natomiast tabela nr 26 przedstawia prognozowaną
ludność Gminy ogółem wraz z podziałem na kobiety i mężczyzn, oraz ludność w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.

Tabela nr 26
rok ludność

ogółem
mężczyźni kobiety W wieku

przedprodukcyjnym
W wieku
produkcyjnym

W wieku
poprodukcyjnym

2020 30395 14 998 15 397 4737 22 763 2 895

Przyjęto, iż obowiązywać będą aktualne przepisy dotyczące wieku emerytalnego kobiet i
mężczyzn – tj. wiek emerytalny kobiet 60 lat, mężczyzn 65. Według prognozy, w 2020 roku liczba
ludności w wieku produkcyjnym wynosić będzie 22 763 osoby. Natomiast stosunkowo nieduża liczba
ludności w wieku poprodukcyjnym świadczy o napływie do Gminy  ludzi młodych.

Saldo migracji i przyrost naturalny

1988          2000       2002              2004            2006            2007

Saldo migracji -132                262                349                 461                440                   600

Przyrost naturalny       9                  33                  24                   75                  86                     95

Z zebranych danych wynika, że dynamika przyrostu liczby ludności Gminy to głównie wynik
migracji ludności z innych miejscowości, wzrasta również przyrost naturalny – na przestrzeni 20 lat
ponad dziesięciokrotnie.

Wiąże się to z tym, iż należy planować rozwój placówek oświatowych, przedszkoli oraz
obiektów sportowych – służących aktywnemu wypoczynkowi po pracy.
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ROZWÓJ LUDNOŚCIOWY GMINY TARNOWO PODGÓRNE tabela nr 27
Rok 1988 1989 1991 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 … 2020
ludność ogółem 12462 12609 12850 13229 13649 15021 15334 15697 16100 16818 17150 17966 18501 19213 30395
mężczyźni 6281 6574 6742 7394 7552 7726 7928 8278 8424 8786 9038 9384 14998
kobiety 6328 6655 6907 7627 7782 7971 8172 8540 8726 9180 9463 9829 15397
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Prognoza demograficzna dla gminy Tarnowo Podgórne została opracowana na podstawie analizy
rozwoju ludnościowego gminy w przeciągu ostatnich 20 lat, z uwzględnieniem zarysowujących się
tendencji migracji i przyrostu naturalnego. Przewiduje się większe tempo wzrostu ludności w gminie: w
2020 r. gmina będzie liczyła ok. 30000 - 30500 mieszkańców. Nieznacznie wzrośnie liczba ludności w
wieku przedprodukcyjnym. Nastąpi znaczny wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym /w
przypadku utrzymania dotychczasowych regulacji prawnych dotyczących wieku emerytalnego/ oraz
nieznaczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

4.3. Rynek pracy – ogólna charakterystyka.

Pracujący w 2006 r.
Stan na 31 XII bez rolników indywidualnych i prywatnych zakładów zatrudniających mniej niż 5 osób).
ogółem 14 345

w tym: w sektorze publicznym – 823, w sektorze prywatnym    13 522

przemysł i budownictwo 8 147

rolnictwo, leśnictwo      57

usługi 6 141

Podmioty gospodarcze

Stan na 31 XII. 2006  r.
Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON wg sekcji EKD
ogółem 3 151
w tym: działalność przemysłowa    430

budownictwo    310

handel i naprawy  1 158

transport, składowanie, łączność     233

obsługa nieruchomości i firm     494

rolnictwo i łowiectwo       71

hotele i restauracje       73

pośrednictwo finansowe       67

Bezrobotni zarejestrowani w 2006 r.

- bezrobotni ogółem 368 100.0 %
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  w tym: kobiety 238   64,7 %

- bezrobotni:

poniżej 25 lat 46         12,5 %

powyżej 50 lat              88   23,9 %

długotrwale bezrobotni             208         56,5 %

pobierający zasiłki 63  17,1 %

4.4. Mieszkalnictwo.

ZASOBY  MIESZKANIOWE GMINY

2002 2003 2004 2005 2006

mieszkania     4431 5071 5218 5350 5472

izby   21272            24533            25352            26108            26800

liczba osób / izbę brak danych 0.70 0.70 0.71 0.71

pow. użytk. w tys. m2 512,3 598,6 621,2 644,2 ` 664,2

pow. użytk. / osobę       30,2 34,8 35,0 34,9                   35,0

liczba osób / mieszk.        3.79 3,39 3,40 3,45 3,47

Ludność Gminy w blisko 90 % mieszka w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, tylko niewiele
ponad 10 % ludności mieszka w zabudowie wielorodzinnej.
Standard zamieszkania należy do najlepszych w województwie. Gmina jest na 1 miejscu w
całym województwie pod względem wskaźnika powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę - 35.0 i
wskaźnika ilości osób przypadających na 1 izbę mieszkalną - 0.71 na równi z gminą Suchy Las w
powiecie poznańskim. Dla porównania przeciętna liczba osób przypadająca na jedną izbę dla całego
województwa wynosi 0,82.

W 2006 roku w gminie Tarnowo Podgórne oddano do użytkowania 143 mieszkania  co stawiało
gminę na 11 miejscu w województwie uwzględniając takie miasta jak; Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp. i
Leszno .
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Potrzeby gminy w zakresie budownictwa komunalnego  przedstawia tabela nr 28
Potrzeby gminy w zakresie budownictwa komunalnego

 Tabela  nr 28

Lp 2006 2007 2008

1 Rodziny/osoby zakwalifikowane do
przydziału lokalu komunalnego

12 5 11

2 Rodziny/osoby zakwalifikowane do
zamiany lokali

5 1 4

3 Przydzielono mieszkanie 9 1 0

4 Dokonano zamiany 4 0 1

5 Pozostało do załatwienia 3 przydziały
1 zamiana

4 przydziały
1 zamiana

11 przydziałów
3 zamiany

Wykaz sporządzono na podstawie danych uzyskanych z protokołów Społecznej  Komisji
Mieszkaniowej działającej w gminie Tarnowo Podgórne. Oprócz potrzeb wynikających z wniosków
Komisji Mieszkaniowej , należy przewidzieć również mieszkania  dla rodzin/osób, które wymagają
przeniesienia ze względu na zły stan techniczny budynków w których obecnie zamieszkują, a budynki te
należy przeznaczyć do rozbiórki. Według danych Urzędu Gminy potrzeba  32 takich mieszkań.

4.5. Infrastruktura społeczna.

4.5.1. Zdrowie

Na terenie gminy działają, w ramach umów z NFZ, trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej -
- SALUBER w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Sportowej 1
- VITA – LONGA w Przeźmierowie przy ul. Ogrodowej 8
- MED -  LUX w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 63
- Poznańskie Centrum Zdrowia – w Tarnowie Podgórnym, ul. Sportowa 1

Usługi medyczne finansowane są w przeważającej części przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
podstawie umów zawartych pomiędzy NZOZ a NFZ.
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Dane dotyczące przychodni rodzinnych funkcjonujących na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Tabela nr 29

Lp SALUBER Poznańskie
Centrum Zdrowia

VITA –LONGA MED - LUX

1 Liczba pacjentów 7 550 7 300 4 264

2 Lekarze rodzinni 3 0 3 4

3 Pediatrzy 1 0 1 1

4 Ginekolog 0 0 1 0

5 Kardiolog 0 1 0 1

6 Neurolog 0 1 0 1

7 Alergolog 0 0 0 1

8 Laryngolog 0 1 0 1

9 Dermatolog 0 1 0 1

10 Chirurg 0 0 0 1

11 Reumatolog 0 0 0 1

12 Ortopeda 0 0 0 1

13 Okulista 0 0 0 1

14 Radiolog 0 0 0 1

8 Pielęgniarki 5 0 1 1

9 Położna 1 0 1 0

W ośrodku w Tarnowie Podgórnym działa w ramach kontraktu z NFZ laboratorium analiz
medycznych wykonujące diagnostyczne badania laboratoryjne,  poradnia stomatologiczna, poradnia
dla kobiet. Na terenie gminy – w Tarnowie Podgórnym działa  poradnia fizykoterapii oraz przychodnia
lekarzy specjalistów.  W ośrodku  VITA – LONGA w Przeźmierowie istnieje poradnia ogólna, poradnia
dla dzieci, poradnia dla kobiet i położna. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED – LUX w
Przeźmierowie oferuje w ramach umowy z NFZ bardzo bogaty zestaw medycznych usług
specjalistycznych. Z Przychodnią MED - LUX współpracuje zespół specjalistów świadczących usługi
medyczne  odpłatnie.  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 :

1) Zakup usług medycznych dla mieszkańców finansowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne;
2) Realizacja programu profilaktycznego finansowanego przez Starostwo Powiatowe;



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
67

3) 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. Do szpitali w Poznaniu kierowani są również
pacjenci wymagający hospitalizacji. Usługi pogotowia ratunkowego realizowane są przez Wojewódzką
Kolumnę Transportu Sanitarnego w Poznaniu.

Na terenie gminy znajduje się 8 aptek; 2 w Tarnowie Podgórnym, w Przeźmierowie – 4, w Lusowie -
1; w Swadzimiu – w Centrum AUCHAN – 1.

4.5.2. Pomoc społeczna
Zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy
zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Sportowej 1 .
Pomoc społeczna udzielana przez GOPS wg powodów przyznania pomocy opisuje tabela nr 30.
Pomoc społeczna udzielana przez GOPS wg powodów przyznania pomocy

Tabela nr 30

lp Powód trudnej sytuacji życiowej- liczba powodów, która
przyczyniła się do przyznania pomocy rodzinie

ROK

2003 2004 2005 2006 2007

1. Ubóstwo 267 274 268 224 226

2. Sieroctwo 0 0 0 0 0

3. Bezdomność 0 4 4 11 14
4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 42 25 60 80 104

5.  Bezrobocie 156 166 174 157 155
6. Niepełnosprawność 154 119 105 146 165

7. Długotrwała ciężka choroba 131 92 90 158 187

8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstw domowych

130 130 143 139 164

9. Alkoholizm 36 45 44 36 42
10. Narkomania 0 0 0 1 0

11. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego.

3 2 4 2 4

12. Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 2 10

13. Brak umiejętności w przystosowaniu do  życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze.

0 0 0 0 1

14.  Zdarzenie losowe. 0 0 0 1 3

15.  Sytuacja kryzysowa. 0 0 0 2 6
16. Przemoc w rodzinie 0 12 8 13 13
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4.5.3.  Oświata

W Gminie działa 5 przedszkoli publicznych, w których znajduje się łącznie 400 miejsc, które są
wykorzystane w całości. Największe jest przedszkole w Baranowie, które oferuje aż 125 miejsc dla
przedszkolaków, może także pochwalić się najmniejszymi kosztami funkcjonowania oddziałów.
Podstawowe informacje zawiera Tabela 31.

Podstawowe informacje o przedszkolach – dane na dzień 1.09.2008                 Tabela 31

Wyszczególnienie Tarnowo
Podgórne

Przeźmier
owo Lusowo Lusówko Baranowo

Liczba miejsc 75 75 50 75 125
Liczba uczęszczających dzieci 75 75 50 75 125
Liczba oddziałów 3 3 2 3 5
Średnia liczba dzieci na 1 oddział 25,0 25,0 25,0 25,0 25
Liczba etatów przeliczeniowych
dydaktycznych 6,78 6,20 4,27 6,00 10,50

Średnia liczba dzieci w przedszkolu
na 1 nauczyciela (1 etat
przeliczeniowy)

11,06 12,10 11,71 12,50 11,90

Liczba etatów przeliczeniowych
pracowników administracji i obsługi 6,5 6,5 5,5 6,5 9,5

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Sieć przedszkoli prowadzonych przez gminę uzupełniają 4 placówki przedszkoli prywatnych, w których
znajduje się 205 miejsc, z czego ok. 70 miejsc jest wykorzystywanych przez dzieci spoza gminy.
Placówki prywatne znajdują się : w Przeźmierowie – 2, w Tarnowie Podgórnym – 1 i w Lusowie – 1.

Sieć szkół w Gminie obejmuje 5 szkół, 2 gimnazja i Liceum Ogólnokształcące. Szkoły Podstawowe
znajdują się w Tarnowie Podgórnym, Przeźmierowie, Ceradzu Kościelnym, Lusowie, Lusówku,
gimnazja natomiast w Tarnowie Podgórnym i Baranowie.

Liczba uczniów szkół podstawowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 wyniosła 1.923, a
gimnazjalistów rozpoczęło edukację 701. Szkoły podstawowe oferują łącznie 79 oddziałów i 63
pomieszczenia do nauczania, gimnazja natomiast 30 oddziałów i 34 pomieszczenia. Podstawowe dane
dotyczące bazy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego przedstawia. Tabela 32.
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Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i średnim ogólnym
Tabela 32.

Szkoły

SP
 1 

Ta
rn

ow
o

Po
dg

ór
ne

SP
 2 

Pr
ze

źm
ier

ow
o

SP
 3 

Ce
ra

dz
Ko

śc
iel

ny

SP
 4 

Lu
so

wo

SP
 5 

Lu
só

wk
o

GI
M 

1 T
ar

no
wo

Po
dg

ór
ne

GI
M 

2 B
ar

an
ow

o

Li
ce

um
Og

ól
no

-k
sz

tał
cą

ce

Liczba uczniów ogółem, stan w dniu
1.09.2006 404 637 109 295 78 384 317 157

w tym liczba dzieci w oddziałach "0" 55,00 74,00 21,00 41,00 14,00 - - -

Liczba zmian 1 1 1 1 1 1 1 1

Liczba nauczycieli dydaktycznych w
etatach przeliczeniowych wraz z
nauczycielami w oddziałach "0"

39,87 55,14 16,2 31,2 12,3 38,74 31,88 17,47

Liczba oddziałów 20 28 7 13 7 17 13 7

Liczba pomieszczeń do nauczania 14 28 11 14 6 18 19 11

w tym pracownie przedmiotowe 2 3 2 2 1 3 3 2

Budżet szkoły: wydatki ogółem (wraz z
oddziałami "0")
Liczba uczniów na 1 etat
przeliczeniowy 10,1 11,6 6,7 9,5 6,3 9,9 9,9 9

Liczba uczniów na oddział 20,2 22,7 15,5 22,6 11,1 22,5 24,3 22,4

Liczba uczniów na izbę 28,9 22,8 9,9 21,1 13,0 21,3 16,7 14,3

Źródło : Dane Urzędu Gminy

Sytuację lokalową przedstawia poniższy wykres do tabeli nr 32

Najlepsze warunki lokalowe istnieją w najmniejszych szkołach w Ceradzu Kościelnym i Lusówku, szkoły
te jednakże generują także największe koszty, relatywnie duże w odniesieniu do większych szkół.
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4.5.2  Sport

OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI  W TARNOWIE  PODGÓRNYM z  siedzibą przy  ul.  Nowej  15  jest
jednostką budżetową, która powstała 1 stycznia 2002 roku na mocy uchwały Rady Gminy nr
LVII/496/2001 z dnia 9 października 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym.

Przedmiotem działania OSiR jest:
· zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
· zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację usług

w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
· organizowanie zleconych i cyklicznych imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
· organizowanie obozów sportowych,
· udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:

· szkół,
· klubów i związków sportowych,
· organizacji kultury fizycznej,
· innych organizacji i stowarzyszeń,
· osób indywidualnych i firm.

Do struktur OSiR Tarnowo Podgórne należą:
1. Zespół boisk wraz z budynkiem w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 34.
2. Hala widowiskowo-sportowa z zespołem boisk zewnętrznych.
3. Zespół hal i boisk w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 46/48.
4. Plac rekreacyjno-sportowy w Baranowie.
5. Nowoczesna strzelnica sportowa w Tarnowie Podgórnym.

OSiR jest organizatorem i współorganizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu
gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z klubami sportowymi i UKS:
· Klub Jeździecki Hubertus Lusowo,
· Klub Sportowy ALFA VECTOR Tarnowo Podgórne ( kręglarstwo )
· GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne (koszykówka męska, siatkówka, kolarstwo, piłka nożna),
· Przeźmierowski Klub Karate Samuraj,
· UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne ( kolarstwo),
· UKS Orkan Przeźmierowo (badminton, kolarstwo, szachy),
· UKS Lusowo (triathlon, kolarstwo),
· UKS Atlas Tarnowo Podgórne (siatkówka dziewcząt, taekwondo),
· UKS Borant (kolarstwo),
· TKKF Trzebuś Przeźmierowo,
· Koło wędkarzy,
· Bractwo kurkowe.
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4.5.3 Kultura

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” jest samorządową instytucją kultury, funkcjonującą w tym
kształcie organizacyjnym od roku 2002. Jego głównym statutowym zadaniem jest organizowanie i
wspieranie działalności kulturalnej na terenie gminy Tarnowo Podgórne. „SEZAM” zawiaduje dwoma
domami kultury i organizuje zajęcia w kilkunastu świetlicach wiejskich, w których działa 35 kół
zainteresowań i zespoły.

 W strukturach Ośrodka funkcjonują:

Zespół Opis
Zespół Pieśni i Tańca
„Lusowiacy”

Zespół "Lusowiacy" powstał w 1996 r. Zespół tworzą:
- 23 osoby dorosłe w wieku od 40 - 75 lat,
- 20 osoby w wieku od 15 - 26 lat.
Grupa młodzieżowa to przede wszystkim grupa taneczna
prezentująca tańce narodowe i regionalne.
Program artystyczny grupy dorosłej oparty jest na tekstach Oskara
Kolberga i Jadwigi Sobieskiej. Repertuar tej grupy to scenki
rodzajowe, rodzaj teatru ludowego oraz piosenki z lat trzydziestych.

Dziecięcy Zespół Pieśni i
Tańca Ludowego „Modraki”

W zespole „Modraki” śpiewa i tańczy 50 dzieci podzielonych na 3
grupy wiekowe:

- przedszkolaki (17 dzieci),
- dzieci z młodszych klas szkół podstawowych (26 dzieci),
- dzieci ze starszych klas szkół podstawowych (7 dziewcząt).

Program artystyczny zespołu obejmuje tańce i przyśpiewki z regionu
wielkopolskiego, śląskiego, kaszubskiego, łowickiego oraz tańce
narodowe tj. Polonez i Suita Krakowska.

Chór im. F. Nowowiejskiego Powstał 1921 r. Nazwę przyjął w 1927 r. Obecnie liczy 43 osoby w
wieku 20-70 lat. Śpiewają utwory a capella jak i z
akompaniamentem. Chór ma w repertuarze: pieśni historyczne,
patriotyczne i żołnierskie; hymny, hasła, stylizacje i opracowania
melodii ludowych, polskich i innych narodów, utwory różnych stylów
i okresów muzycznych, muzyka sakralna, kolędy pieśni
współczesne, okolicznościowe, popularne, biesiadne, tematy
filmowe.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Tarnowo Podgórne

Orkiestra liczy 25 osób w wieku od 11-22 lat.  Zajęcia koncentrują
się na nauce i doskonaleniu gry na poszczególnych instrumentach
oraz przygotowywaniu repertuaru koncertowego.

Grupa mażoretek Istnieje od maja 2006 roku. Liczy 15 dziewcząt. Współpracuje z
Młodzieżową Orkiestrą Dętą jako grupa choreograficzno-taneczna.
Mażoretki występują na koncertach MOD, a także jako samodzielna
grupa taneczna. Na zajęciach ćwiczą układy do muzyki orkiestrowej
i mechanicznej.

Zespół Swingulance Zespół liczy 14 osób: 4 trąbki, 5 saksofonów, 2 puzony, gitara, gitara
basowa, perkusja. Repertuar zespołu to utwory swingowe, jazzowe i
standardy muzyki pop. W zajęciach biorą udział muzycy - amatorzy
z terenu gminy, którzy pragną wspólnie muzykować oraz chcą
podnosić swe kwalifikacje muzyczne i warsztatowe.

Kapela ludowa Liczy 5 osób, powstała w listopadzie 2006 roku
Grupa taneczna Free Steps Grupa liczy 40 osób w wieku 14-18 lat. Młodzież pracuje nad
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układami tanecznymi, choreografią, rozwojem przestrzenno-
ruchowym, szkoleniem technik form street - jazzowych, street -
dancowych i ogólnym rozwojem ruchowym.

koła zainteresowań opis
Koła teatralne działające w
ramach projektu „Teatr w
każdej wiosce”

Projekt działa w 11 miejscowościach. Zajęcia odbywają się w
świetlicach wiejskich w Batorowie, Ceradzu Kościelnym,
Jankowicach, Lusówku, Rumianku, Sierosławiu, Swadzimiu,
Sadach, Tarnowie Podgórnym, Chybach i Wysogotowie. Projekt
zakłada uteatralnienie dzieci i młodzieży z terenu całej gminy,
poprzez stworzenie zespołów teatralnych. W jego realizacji
uczestniczy ok. 100 dzieci. Zajęcia odbywają się pod okiem
instruktora i prowadzone są od października do czerwca. Dzieci
pracują cały rok nad przedstawieniami, które prezentują podczas
dwudniowego finału w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie.
Projekt prowadzony jest od 2002 roku. W każdym roku ma swoją
nazwę własną w sezonie 2002/2003 „To o tobie mówi bajka”, w
2003/2004 „Zwierzęciaki”, 2004/2005 „ Przekręcona bajka”,
2005/2006 „Opowieści z różnych stron świata”, 2006/2007 „Rymy,
rytmy, kolory” a w sezonie2007/2008 „Suita polska”.  Niektóre
spektakle zostały powtórzone w czasie konkursów i przeglądów na
terenie gminy i powiatu poznańskiego.

Koła plastyczne dla dzieci
w DK w Tarnowie
Podgórnym i DKw
Przeźmierowie

Koła plastyczne dla dzieci skupiają dzieci w wieku od 6-12 lat.
Młodzi plastycy zajmują się: rysunkiem, malowaniem na szkle,
malowaniem na ceramice, wykonywaniem ozdób choinkowych,
kartek okolicznościowych. Wystawiają swoje prace w Galerii w
Rotundzie w Tarnowie Podgórnym oraz w DK w Przeźmierowie

Koła plastyczne dla
dorosłych w DK w Tarnowie
Podgórnym i DK w
Przeźmierowie

Koło w DK w Tarnowie Podgórnym podzielone jest na dwie grupy po
10 osób dorosłych. Koło w Przeźmierowie liczy 15 osób. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu. Zajmują się głownie malowaniem na
jedwabiu, decoupagem, malarstwem (akryle, pastele).

Grupa teatralna „Viva
Teresa”

Grupa teatralna z Przeźmierowa liczy 6 członków (studenci). Zajęcia
prowadzone są z udziałem konsultanta artystycznego Artura
Romańskiego.

Grupa teatralna „Zamiast” Grupa powstała w 2005 r. na miejsce grupy teatralnej „Oni”.
Obecnie liczy 9 osób w wieku 16-18 lat.

Koła muzyczne
w DK w Tarnowie
Podgórnym
 i DK w Przeźmierowie

Do koła należy 24 osoby w wieku 7-18 lat. Zajęcia prowadzone są
indywidualnie, program nauczania dobierany jest indywidualnie dla
danego ucznia. Dzieci uczą się grać na pianinie, keyboard, gitarze,
akordeonie. Celem zajęć jest szeroko pojęta edukacja muzyczna
oraz podnoszenie indywidualnych umiejętności gry na instrumencie,
a także nabycie umiejętności gry zespołowej wg. zasady solo, duo,
trio, zespół.

Studio Piosenki Studio Piosenki powstało w 2003 roku. Na zajęcia uczęszcza kilkoro
uzdolnionych muzycznie adeptów sztuki wokalnej. Zajęcia obejmują
podstawy emisji głosu, dykcji, prawidłowej postawy i oddechu oraz
podstawowe elementy interpretacji piosenki, jak również
podstawowe elementy historii polskiej piosenki.

Koło fotografczne Koło powstało w 1989 r. Obecnie liczy 10 osób, głównie jest to
młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajmują się
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fotografią artystyczną, dokumentem i reportażem w technice czarno-
białej jak i kolorowej. Koło posługuje się elektronicznymi metodami
obróbki fotografii cyfrowej i analogowej.

Koło dziennikarskie Powstało w listopadzie 2005 roku. Celem jego działalności jest
wprowadzenie zainteresowanej młodzieży w tajniki sztuki
dziennikarskiej – od zasad tworzenia tekstów aż po składanie
gazety. Młodzi dziennikarze piszą swoje artykuły do miesięcznika
wydawanego przez GOK „SEZAM” „TarNowa Kultura”.

Grupa teatralna „Novi” Grupa działa od września 2007 roku. Pracuje pod okiem
profesjonalnych instruktorów.  Obecnie liczy 15 osób w wieku od 13-
18 lat.

Koło kulinarne Działa od 2000 roku. Należy do niego 6 osób. W trakcie zajęć dzieci
uczą się, jak przygotowywać się do pracy w kuchni, dlaczego warto
planować poszczególne etapy przyrządzania potraw i jak je
wykonywać zgodnie z przepisami.

Koło teatralne dla dorosłych Grupa działa w strukturach GOK od października 2005 r. Obecnie
liczy 6 osób.  Zajęcia odbywają się w świetlicy w Ceradzu
Kościelnym.

GOK „SEZAM” sprawuje mecenat nad Kołem Seniora w Przeźmierowie. Wspiera
Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Tarnowie Podgórnym, „Klub Seniora” w Baranowie, „Klub Seniora” w
Rumianku oraz Koło Emerytów i Rencistów w Lusowie i Koło Seniora w Sadach, poprzez organizacje
koncertów i innych imprez okolicznościowych.

GOK „SEZAM” wydaje swój informator kulturalny „TarNowa Kultura”, gdzie ukazują się recenzje
i zapowiedzi  wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

 Większe imprezy organizowane corocznie przez Ośrodek:

· Koncerty z cyklu „Lusowskie Poranki Muzyczne” realizowane od maja do listopada w kościele w
Lusowie. W ośmiu dotychczasowych edycjach zrealizowano 55 koncertów

· „Jesienne Święto Pieśni” przegląd chórów organizowany w listopadzie w Tarnowie Podgórnym
· Finał projektu teatralnego „Teatr w każdej wiosce” organizowany w kwietniu
· Obchody Świąt Narodowych 3.05 jak i 11.11.
· Dni Gminy Tarnowo Podgórne – centralny festyn w Tarnowie Podgórnym
· Imieniny Jankowic. Impreza plenerowa w Jankowicach
· Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych, oraz dożynki „U księdza za płotem” w Lusowie
· Akcja charytatywna „Dziewczynka z zapałkami” (teren całej gminy)
·  Występy estradowe profesjonalnych artystów
· Cykl przedstawień teatralnych dla przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży
· Cykl koncertów dla dzieci przedszkolnych, ze szkół podstawowych i gimnazjów
· Wystawy plastyczne w galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym

W czerwcu 2005 roku w ogólnopolskim konkursie Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” został uznany
za jeden z pięciu najlepszych w kraju. W lutym bieżącego roku Ośrodek odebrał tytuł „HIT 2007” za
ofertę kulturalną uwzględniającą potrzeby wszystkich środowisk lokalnej społeczności oraz za
informacyjną i kulturotwórczą rolę informatora kulturalnego „TarNowa Kultura”.
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 4.5.4  Biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne w 2008 roku to 4 placówki :
Biblioteka w Tarnowie Podgórnym – Poznańska 115 i Filie   Biblioteki   :
                                          w Przeźmierowie ul Ogrodowa 13
                                          w Baranowie        ul. Wypoczynkowa  93
                                          w Lusowie            ul. Ogrodowa  5

Dane liczbowe

Ilość
placówek

Księgozbiór
  ogółem
/  w tys./

Czytelnicy Wypożyczenia
 -udostępnianie
ogółem

Wypożyczenia
na   1 czytelnika

Ilość
mieszkańców
ogółem

        4 61 200 vol. 2200
/średnio/

   43 611            19 19 213

Przeciętnie  rocznie przybywa 2 500 vol.

Średnio w ciągu roku z różnych propozycji Biblioteki korzysta  19-20 tys. osób.
/cały przekrój społeczeństwa, a więc ci co mają do 10,  do 20, do 40-50, 60-70 lat i więcej, także ci , co
nie mogą korzystać z obiektów sportowych i innych  , ze względu na stan zdrowia i inne
uwarunkowania/.

Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach  :
Tarnowo Podgórne + rejon                        4095   +  5708
Filia w Przeźmierowie                                5965
Filia Baranowie                                          2290
Filia w Lusowie                                          1155

Działalność Biblioteki, to głównie powiększanie oferty książkowej, działalność edukacyjna, spotkania
autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.
Rozwój tej instytucji kultury uzależniony jest od odpowiedniej do prowadzonej działalności bazy
lokalowej.

Aktualny stan bazy lokalowej
            Biblioteka w Tarnowie Podgórnym                   107 m2

                           Filia w Przeźmierowie                                      30m2
                           Filia w Lusowie                                                 20 m2
                           Filia w Baranowie                                            103m2   /od marca 2008r/

 Biblioteka w Tarnowie Podgórnym prowadzi działalność na 107 m 2. Zgromadzono na tej powierzchni
ponad 30 500 książek + prowadzona jest cała działalność Biblioteki.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami stawianymi bibliotekom brak :
Biblioteka w Tarnowie Podgórnym

· Działu dla dzieci i młodzieży
· Czytelni dla dorosłych
· Czytelni dla dzieci i młodzieży
· Salki do spotkań autorskich, działalności edukacyjno-kulturalnej,

wystaw, / Biblioteka prowadzi szeroką działalność
edukacyjną, niestety w ograniczonych lokalowo warunkach/

· Salki internetowej
· Pomieszczeń do opracowania zbiorów
· Zaplecza socjalnego
· Wypożyczalnia   -   za mała na potrzeby środowiska

Filia w Przeźmierowie to działalność na   30 m2     -   13 100vol.
· Działu dla dzieci i młodzieży
· Czytelni
· Pomieszczeń do opracowywania zbiorów
· Zaplecza socjalnego
· Magazynu
· Wypożyczalnia   - za mała

Filia w Lusowie  to działalność na 20 m2    -      8 000 vol.
· Wypożyczalni z czytelnią
· Pomieszczeń do opracowania zbiorów
· Zaplecza socjalnego
· Magazynu

Filia  w Baranowie  -od marca 2008r.  warunki wystarczające , chociaż są pewne ograniczenia
wynikające ze specyfiki szkoły / mieści się w budynku gimnazjum/

We wszystkich placówkach istnieje ograniczony dostęp dla czytelników niepełnosprawnych /bariery
architektoniczne/. Biblioteki pracują przez cały rok / bez przerw wakacyjnych / więc lokale są w pełni
wykorzystane i dostępne dla mieszkańców przez cały rok.

Wnioski

Poprawy wymagają warunki lokalowe w Lusowie, Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym.

4.5.5 Turystyka i wypoczynek

Bliskość aglomeracji poznańskiej sprawia, że w ostatnich latach na terenie gminy powstało kilka  hoteli
oraz obiektów oferujących  noclegi dla przyjezdnych. Aktualnie na terenie gminy znajduje się 12
obiektów turystycznych z  820  miejscami noclegowymi.

Oprócz bazy noclegowej czynnej cały rok  z  uwagi na walory krajoznawcze w gminie funkcjonują
sezonowe ośrodki wypoczynkowe oraz pracownicze ogrody działkowe.  W tym zakresie   funkcję
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turystyczno - wypoczynkową pełnią wsie: Lusowo i Lusówko nad jez. Lusowskim, Sierosław oraz
częściowo również Baranowo.
Nad jez. Lusowskim, na jego północnym brzegu istnieje ośrodek wypoczynkowy  oraz zespół
pracowniczych ogrodów działkowych. Ich mankamentem jest zbyt bliskie usytuowanie nad brzegiem
jeziora, co jest powodem zanieczyszczenia wody. Po południowej stronie jeziora znajdują się również
kompleksy  ogrodów działkowych (Otowo, Lusowo). Podobne ogrody działkowe znajdują się w
Sierosławiu po południowej stronie szosy bukowskiej.
Jako najciekawsze miejsca dla zwiedzających polecane są:
· Oznakowany, nadający się do wycieczek pieszych i rowerowych, jeden z ciekawszych szlaków

turystycznych w Gminie prowadzący wzdłuż Jeziora Lusowskiego. Szlak rozpoczyna się w
Lusowie, gdzie znajduje się neogotycki pałac z II poł. XIX wieku oraz neogotycki kościół z
początku XX wieku. Dalej prowadzi do cmentarza, na którym jest grób generała Józefa Dowbora-
Muśnickiego, dowódcy powstania wielkopolskiego i wiedzie brzegiem jeziora. W Lusówku
przecina wypływającą z jeziora Samę. Po opuszczeniu brzegów jeziora szlak prowadzi dalej w
kierunku Otowa.

· Okolice jeziora Lusowskiego położone są w ciekawym przyrodniczo i historycznie krajobrazem,
gdzie istnieje możliwość wędkowania rekreacji i aktywnego wypoczynku w ośrodkach
wczasowych oraz na polach namiotowych i działkach rekreacyjnych. Jezioro Lusowskie o
powierzchni ok. 120 ha, położone między wsiami: Lusowo i Lusówko, w odległości 6 km od
Poznania jest typowym jeziorem rynnowym o długości 5,8 km, szerokości zaledwie 500 metrów o
średniej głębokości - 8,6 m. Wystepują w nim takie gatunki ryb jak: węgorz, leszcz, krąp,
szczupak, okoń, lin, płoć, karaś, wzdręga, tołpyga. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi
Gmina Tarnowo Podgórne. Od początku lat 90-tych jezioro jest intensywnie zarybiane.

· Jezioro Lusowskie i rynna rzeki Samy tworzą  1.010 hektarowy Obszar Chronionego Krajobrazu.
· Jezioro Kierskie, które nie leży w granicach administracyjnych gminy, ale stanowi zaplecze

rekreacyjne gminy i miasta Poznania.  Malowniczo położone  wśród lasów i pagórków, w
dorzeczu Samicy Kierskiej  jest jednym z centrów żeglarstwa w Polsce. Akwen przepływowy
jeziora obejmuje powierzchnię 310 hektarów, długości 5 km i 2 km szerokości. W najgłębszym
miejscu ma 36 metrów głębokości. Jezioro Kierskie ma  korzystne cechy mikroklimatu dla
lokalizacji szpitali i sanatoriów

· Zabytkowe parki podworskie z cennymi gatunkami drzew często o statusie pomników przyrody.
Obecnie  wymagające remontów i rewitalizacji    (Jankowice, Swadzim, Chyby, Lusowo).

· Wytyczony gminny szlak rowerowy  wokół gminy, oznaczony kolorem czerwonym  o długości 48,0
km .

· Ośrodki jazdy konnej w Lusowie, Swadzimiu;
· Korty tenisowe w Tarnowie Podgórnym, Przeźmierowie, Sierosławiu;
· Kręgielnia VECTOR w Tarnowie Podgórnym

Wyżej wymienione obszary rekreacyjne służą głównie mieszkańcom Poznania, w mniejszym stopniu
mieszkańcom gminy.
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5. Rozwój gospodarczy.

5.1. Diagnoza stanu zagospodarowania rolnictwa.

Gmina Tarnowo Podgórne liczy 10 175 ha powierzchni z tego 7 625 ha stanowią użytki rolne.
Znaczna część gleb gminy należy do klas chronionych, 21,8 % powierzchni gruntów rolnych to grunty
od I do III klasy, 46,2 % stanowią grunty klas IV, pozostały areał – 32 % - to grunty klas V i VI. Pomimo
dużych obszarów gleb wysokich klas bonitacyjnych nie zawsze można wykorzystać ich potencjał,
ponieważ występują tu okresowe susze uniemożliwiające osiąganie regularnych i wysokich plonów
roślin. Przesuszenie ziemi objawiające się bardzo małym odpływem ze zlewni (poniżej 3l/skm), jest
skorelowane z typem krajobrazu rolniczego  charakterystycznym dla wielu gmin Wielkopolski. Cechą
wskaźnikową jest tu niska lesistość (poniżej 10%) odpowiadająca  w wielu opiniach za niski poziom
opadów i znikome retencjonowanie wody, oraz silne zagrożenie erozyjne gleb.

Gmina wchodzi w skład największego - szamotulsko-opalenickiego regionu rolniczego.
Rolnictwo w Gminie charakteryzuje się utrzymywaniem przez rolników wysokiego poziomu produkcji.

W koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego województwa, gmina jest objęta
zasięgiem rozwoju aglomeracji poznańskiej. Coraz więcej terenów rolnych zmienia przeznaczenie -
powstają tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Wielu rolników, oprócz
prowadzenia działalności rolniczej, prowadzi również działalność pozarolniczą.  Gospodarstwa, gdzie
działalność rolnicza stanowi jedyne źródło utrzymania to gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha.
Takich gospodarstw jest w gminie najwięcej bo aż 396.

Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności gospodarczej w 2002 r.
Tabela nr 33

Powierzchnia w haWyszczególnienie Liczba gospodarstw
ogólna Użytków rolnych

Ogółem 794 7283,5 6913,8
Prowadzące wyłącznie działalność
rolniczą

396 4186,2 3979,7

Prowadzące wyłącznie działalność
pozarolniczą

62 138,3 126,2

Prowadzące działalność rolniczą i
pozarolniczą

134 2130,5 2008,9

Nieprowadzące działalności rolniczej
i pozarolniczej

202 828,5 799,1

Źródło : dane z narodowego spisu powszechnego w 2002 r.
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Dane dotyczące liczby podatników podatku rolnego na przestrzeni lat 1999 do 2007 pokazują, że
na terenie gminy Tarnowo Podgórne wzrosła liczba gospodarstw rolnych o powierzchni do 2 hektarów –
o 52, od 2 do 5 hektarów - wzrosła o 39. Niewiele przy tym wzrosła ogólna powierzchnia gospodarstw w
podanym przedziale wielkości areału. Zestawienie w całości prezentuje tabela nr 34

Podstawą produkcji rolniczej w gminie Tarnowo Podgórne są  zboża, które w strukturze zasiewów
przekroczyły 79,2 % powierzchni zasiewów. Na drugiej pozycji znajduje się rzepak i rzepik z udziałem
około 11,9%, natomiast stale spada udział areałów obsadzonych ziemniakami, które obecnie zajmują
nie więcej niż 1,6% powierzchni. Zjawiskiem typowym dla aktualnej sytuacji  w  rolnictwie jest
rezygnacja  wielu gospodarstw z produkcji mleka i żywca wołowego, co  spowodowało malejący udział
roślin pastewnych uprawianych wcześniej na paszę dla licznego stada bydła.
Uprawy pozostałe, w tym warzywa, zajmują w gminie obszar około 50 hektarów, co stanowi niespełna 1
% powierzchni użytków rolnych.

5.2. Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych - poza
rolnictwem - prowadzonych na terenie gminy

W 2006 roku na terenie Gminy było zarejestrowanych 3 151 wszystkich podmiotów gospodarczych; z
tego w sektorze prywatnym działało 3 128.
W analizowanym okresie na terenie Gminy działały 222 spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego.

Grupa
Statystyczna

ilość
gospodarst

w
powierzchni

a

ilość
gospodarst

w
powierzchni

a

ilość
gospodarst

w
powierzchni

a
ilość

gospodarstw
powierzchni

a

ilość
gospodarst

w
powierzchni

a

A do 2 ha 321 444,90 335 442,13 357 470,61 371 484,24 373 465,18

B od 2 do 5 ha 230 705,07 238 762,99 252 794,86 264 796,68 269 805,25

C od 5 do 7 ha 72 439,95 75 446,58 76 451,14 79 455,86 88 490,85

D od 7 do 10 ha 126 1 032,61 126 1 071,14 126 1047,.52 124 1 005,84 124 974,10

E od 10 do 15 89 1 092,64 87 1 090,16 88 1 111,29 85 1 043,88 84 994,75

H powyżej 15 ha 84 1 762,46 84 1 852,89 81 1 756,44 80 1 737,71 81 1 823,17
922 5 477,63 930 5 665,89 945 4 584,34 1003 5 524,21 1 019 5 553,30

Zestawienie - liczba podatników podatku rolnego za okres 1999 do 2007 oraz powierzchnia w ha fiz.                          Tabela nr  34
1999 2001 2003 2005 2007
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Biorąc pod uwagę strukturę działalności gospodarczej to najwięcej podmiotów działało w handlu
i naprawach 1 158, następnie w obsłudze nieruchomości i firm 494. Na trzeciej pozycji zakwalifikowała
się działalność przemysłowa z 430 podmiotami  ( tabela nr 35 ).
Struktura działalności gospodarczej jest bardzo różnorodna i przez to korzystna dla Gminy. Trend ten
należy dalej rozwijać bowiem w sytuacji jakichkolwiek niepowodzeń na rynku i upadłości firmy jej skutki
nie będą miały znaczącego wpływu  na stopień bezrobocia w gminie.

lata 2002 2003 2004 2005 2006
Ogółem b.d. 2 783 2 039 2 972 3 151
w tym
przemysł 402 240 408 430
budownictwo 270 233 292 310
handel i naprawy 1 082 745 1 123 1 158
transport i gospod.
magaz. 218 184 219 233
pośrednictwo
finansowe 70 64 68 67
obsługa nieru-
chomości i firm 359 295 439 494
hotele 62 54 76 73
Żródło : opracowanie na podstawie roczników statystycznych

tabela nr 31
Podmioty gospodarki narodowej wg struktury działalności

Przekrój branżowy produkcji na terenie Gminy, to;
- poligrafia,
- motoryzacja
oraz  branża spożywcza ( w tym cukiernicza oraz  tytoniowa).
W 2006 roku w Tarnowie Podgórnym ogółem wykazano 14 345 osób pracujących  z wyłączeniem
rolników indywidualnych i prywatnych zakładów zatrudniających do pięciu pracowników.
Najwięcej pracujących odnotowano w przemyśle i budownictwie aż 8 147 osób oraz w usługach 6 141.
Na podstawie  bilansu wolnych terenów inwestycyjnych Gmina Tarnowo Podgórne posiada jeszcze 462
ha terenów nie zainwestowanych a przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz 100 ha przewidzianych pod działalność gospodarczą w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy.

Wnioski :
1. Na terenach jeszcze nie zainwestowanych oczekiwane są branże przyjazne dla środowiska oraz  w

dziedzinie technologii wysoko rozwiniętych.
2. W dalszym ciągu utrzymywać różnorodność struktury podmiotów gospodarczych.
3. Należy dążyć aby gospodarstwa rolne na terenie gminy  przekraczały obszarowo 15 ha, były

specjalistyczne i stanowiły źródło utrzymania dla właścicieli.



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
80

6. Infrastruktura techniczna.

6.1 Uwarunkowania komunikacyjne.

System zewnętrznych powiązań drogowych.
Przez obszar gminy przebiega :

-  droga krajowa nr 92 Świecko - Poznań - Warszawa będąca zarazem drogą międzynarodową o
numerze E-30

- oraz dwie drogi wojewódzkie o znaczeniu regionalnym :
     nr 184 Poznań /Przeźmierowo/ - Szamotuły - Wronki
     nr 307 Poznań - Buk - Nowy Tomyśl.

Droga nr 92 od Poznania do Tarnowa Podgórnego jest drogą dwujezdniową z bezkolizyjnymi węzłami:
- w Przeźmierowie (z drogą wojewódzką nr 184 i powiatową nr 2405)
- w Swadzimiu ( z drogą gminną )
- w Sadach (z drogą powiatową 2419 i 2421)
- w Tarnowie Podgórnym (z drogą powiatową 2420)

Dalszy odcinek drogi nr 92 posiada skrzyżowania jednopoziomowe i jest jednojezdniowy. Droga nr 92
przebiega przez środkową część gminy i ma bardzo duże obciążenie ruchem samochodowym, który w
2005 r. wynosił 28 171 pojazdów/dobę.
Drogi wojewódzkie nr 184 i 307 są jednojezdniowe.
Droga wojewódzka nr 307 stanowić będzie w niedługim czasie jedno z ważniejszych połączeń z węzła
autostradowego „Buk” do Poznania, konieczne jest więc zabezpieczenie terenu dla poszerzenia jezdni
drogi 307 do czterech pasów ruchu od granicy miasta Poznania do skrzyżowania z projektowaną
„obwodnicą zachodnią” w rejonie wsi Dąbrowa.
Dalszy odcinek drogi 307 w kierunku zachodnim do węzła „Buk” powinien być przedmiotem
szczegółowej analizy również w gminie Buk celem zabezpieczenia poprawy warunków na ww. drodze.
Sieć  dróg powiatowych zapewnia ważniejsze połączenia w gminie i poza jej obszarem :

-  Tarnowo Podgórne – Kaźmierz
-  Jankowice - Ceradz Kościelny - Grzebienisko
- Tarnowo Podgórne - Jankowice - Lusówko - Więckowice
- Złotkowo - Rokietnica - Tarnowo Podgórne
- Przeźmierowo - Poznań
- Lusowo - Zakrzewo - Dąbrówka
- Sady - Lusowo - Lusówko
- Tarnowo Podgórne – Lusowo
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- Sady - Kiekrz
- Przybroda - Kokoszczyn - Góra

Drogi gminne, pokazane na mapie nr 6 stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania, ogłoszone w
Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego, tworzą sieć połączeń komunikacyjnych w
miejscowościach gminy.

W Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu opracowano w 1998 roku „Studium
przebiegu trasy łączącej drogę krajową nr 11 Poznań - Piła z węzłem drogowym „Głuchowo” na
autostradzie A-2. Wyżej wymieniona trasa tzw. „obwodnica zachodnia” przebiega przez następujące
gminy Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las. Trasa obwodnicy dla której
rezerwuje się pas o szerokości 100m projektowana jest jako droga ekspresowa dwujezdniowa. W
rozwiązaniu etapowym dopuszcza się realizację jednej jezdni. W tym zakresie wydano już decyzję
lokalizacyjną.

Na skrzyżowaniach „obwodnicy zachodniej” z drogą krajową nr 92 oraz wojewódzkimi nr 307 i nr 184
zaprojektowano węzły dwupoziomowe - bezkolizyjne.

Poprzez budowę „obwodnicy zachodniej” zwiększy się dostępność do autostrady A-2 ww. gmin w
tym również Tarnowa Podgórnego.

Uwarunkowania motoryzacyjne.

Pomiary ruchu samochodowego na drogach krajowych prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
w okresach pięcioletnich. Analizę natężenia ruchu samochodowego na drogach: krajowej nr 92 oraz
wojewódzkich 184 i 307  w latach 1995 – 2005 przedstawia tabela nr 36.

Tabela nr 36.            Wielkość średniego ruchu dobowego na drogach krajowych w 1995 i 2005 roku

N
a
j
w
i
ę
Największy wzrost natężenia ruchu wystąpił na drodze nr 307 Poznań – Buk (około 141%) oraz
na drodze  nr 184 Baranowo – Napachanie (około 62%). Na drodze nr 92 Poznań - Tarnowo
Podgórne - Świecko zauważa się znaczny spadek procentowego udziału pojazdów ciężarowych

Nr drogi Natężenie
ruchu 1995 r.

Natężenie
ruchu
2005r.

Wskaźnik
wzrostu ruchu
1995 – 2005

Samochody
Ciężarowe
2005 r.

Procentowy
udział sam.
ciężarowych

nr 92 Poznań -
Tarnowo Podg.-
Pniewy

     19200 28 171      1,47 2 780      9,87 %

nr 184 Baranowo -
Napachanie -
Szamotuły

     5000 8 109      1,62 771      9,51%

nr 307 Poznań -
Wysogotowo - Buk      5900 14 257      2,41 428      3,00%
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w tym TIR-ów. W roku 1995 procentowy udział samochodów ciężarowych wynosił 26 %.  Jest to
wynikiem przeniesienia ruchu samochodów ciężarowych na autostradę A-2, która przejmuje w
większości ruch tranzytowy. Widać to również na drodze wojewódzkiej nr 307 – Poznań – Buk –
spadek procentowego udziału samochodów ciężarowych  z 10 % w roku 1995 do 3 % w roku
2005.  Badania natężenia ruchu przeprowadzono również na drodze powiatowej nr 2405
Poznań – Przeźmierowo ( ul. Rynkowa w Przeźmierowie ). Średniodobowe natężenie  ruchu na
tej drodze wynosi 26 430 pojazdów. Jest to najwyższe natężenie ruchu na drogach
powiatowych w powiecie poznańskim.

Długości dróg w podziale na:
Krajowe - 13.945 m
Wojewódzkie   8.694 m
Powiatowe 45.602 m
Gminne* 62.345 m
Dla wyeliminowania transportu przez miejscowość Tarnowo Podgórne i Lusowo niezbędnym jest
budowa obwodnicy zachodniej w Tarnowie Podgórnym oraz obwodnicy Lusowa.

Mapa układu sieci drogowej  - nr 6

 System powiązań kolejowych.

Przez obszar gminy nie przebiegają linie kolejowe. Dwie linie kolejowe o znaczeniu
międzynarodowym przebiegają obrzeżnie poza obszarem gminy :

- linia E-20 relacji Kunowice - Nowy Tomyśl - Poznań - Warszawa przebiega w odległości 4 km na
południe od południowej granicy gminy

- linia E-59 relacji Wrocław - Poznań - Szczecin przebiega w odległości 2-4 km od wschodniej
granicy gminy.

Transport lotniczy

Teren poznańskiego lotniska „Ławica” graniczy bezpośrednio z gminą Tarnowo Podgórne. Dojazd do
lotniska z centrum gminy nie zajmuje więcej jak 10- 15 minut.

6.2. Elektroenergetyczne systemy przesyłowe.

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne znajdują się następujące odcinki linii elektroenergetycznych
wysokiego napięcia (WN):
§ linia 110 kV relacji „Plewiska-Pniewy”,
§ linia 110 kV relacji „Plewiska-Kiekrz”,
§ linia 110 kV relacji „Kiekrz-Tarnowo Podgórne”,
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§ linia 110 kV relacji „Tarnowo Podgórne-Szamotuły”
oraz odcinki linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia (NN):
§ linia 220 kV relacji „Plewiska-Krzewina”,
§ linia 220 kV relacji „Plewiska-Czerwonak”,
§ linia 400 kV relacji „Plewiska-Krajnik”.

Do linii dosyłowych (w sposób bezpośredni) zaliczamy linię 110 kV relacji „Kiekrz -Tarnowo Podgórne”,
która zasila obecnie stację transformatorową 110/15 kV GPZ Tarnowo Podgórne i GPZ Sady.
Linie WN o napięciu 110 kV są własnością ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Natomiast linie energetyczne przesyłowe NN są własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych
(PSE) S.A. i znajdują się w operatywnym kierownictwie PSE Zachód Sp. z o.o.

Wymienione wyżej linie NN są ważnymi elementami sieci przesyłowej Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE). Umożliwiają one „wyprowadzenie” znacznej mocy elektrycznej z
elektrowni Dolna Odra i Pątnów – Adamów - Konin. Liniami tymi dosyłana jest moc elektryczna do stacji
elektroenergetycznych 400/110 kV i 220/110 kV, z których poprzez sieć 110 kV i niższych napięć
przesyłana jest energia m.in. do odbiorców znajdujących się na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Trasy wyżej omawianych linii WN i NN na terenie gminy zarówno istniejących, jak i projektowanych
pokazane zostały na załączniku graficznym.
Mapa układu sieci elektroenergetycznej – nr 7.

W gminie Tarnowo Podgórne zlokalizowane są dwie stacje transformatorowe 110/15 kV (GPZ)
Tarnowo Podgórne i Sady. Stacja Tarnowo Podgórne. położona jest w m. Góra, zainstalowane są w niej
dwa transformatory 110/15/6 kV o mocy znamionowej 25/16/16 MVA każdy. W kwietniu 2004r. został
oddany do eksploatacji drugi GPZ zlokalizowany w m. Sady. GPZ ten jest zasilany poprzez wcięcie w
istniejącą linię WN-110 kV relacji „Kiekrz - Tarnowo Podgórne”, podzieloną po rozcięciu na linie: „Kiekrz
- Sady” i „Sady – Tarnowo Podgórne”.
Zabudowane są w nim dwie jednostki transformatorowe WN/SN o mocy 16 MVA każda (z możliwością
zabudowy docelowo transformatorów o mocy 40 MVA każdy).
Odbiorcy zlokalizowani na terenie gminy Tarnowo Podgórne w chwili obecnej zasilani są sieciami
energetycznymi wyprowadzonymi z GPZ Tarnowo Podgórne, Sady, Kiekrz oraz Poznań - Pogodno.

Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców przez dystrybutora energii, którym jest ENEA
S.A. Linie energetyczne średniego (SN) i niskiego (nn) napięcia zlokalizowane na obszarze gminy
należą w większości do ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Szamotuły oraz w mniejszej
części Zakład Dystrybucji Poznań i Zakład Dystrybucji Opalenica. Odbiorcy komunalni oraz małe
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podmioty gospodarcze  zasilani są liniami niskiego napięcia wyprowadzonymi ze stacji
transformatorowych 15/0,4 kV.

Z uwagi na brak informacji w gminie o istnieniu gospodarstwa domowego bez przyłącza
energetycznego przyjęto, że stopień elektryfikacji gminy Tarnowo Podgórne wynosi 100%.

Wnioski z oceny inwentaryzacji: źródeł zasilania, sieci i stacji transformatorowych.

Zakład Dystrybucji w Szamotułach obejmuje część zachodnią, środkową i południową gminy. Na tym
terenie w zasadzie podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną jest GPZ „Tarnowo
Podgórne” zlokalizowany na północny zachód od Tarnowa Podgórnego w odległości kilku kilometrów
oraz od niedawna GPZ „Sady” zlokalizowany na wschód od Tarnowa Podgórnego. Zapotrzebowanie na
energię elektryczną jest największe w rejonie i wzdłuż trasy A-2 (Jankowice, Swadzim) tj. południowy
wschód i wschód od Tarnowa Podgórnego. Wyprowadzenie dodatkowych linii SN-15 kV lub
przebudowa istniejących (modernizacja) napotyka na bardzo duże trudności w związku z koniecznością
lokalizacji linii na gruntach prywatnych otaczających GPZ (chociaż ten ma wolne pola odpływowe).
Ewentualne odszkodowania za lokalizację linii na gruntach prywatnych są bardzo wysokie, jak np. dla
wybudowanej linii LSN-15 kV długości ca 7 km w granicach 100 zł/mb. Część istniejących linii
napowietrznych LSN-15 kV koliduje z zabudową (np. wzdłuż A-2) i należy je skablować przy okazji
stawiając nowe stacje transformatorowe (np. kontenerowe).

Przeznaczenie w planach terenów pod aktywizację gospodarczą powoduje, że Inwestorzy zgłaszają
duże zapotrzebowanie mocy energetycznej (pobór mocy rzędu 0,5-1,0 MW), na które Przedsiębiorstwa
Energetyczne nie mają pokrycia.

Braki mocy zaznaczają się także w związku ze zbyt rozległymi i długimi sieciami n.n. (np.
Jankowice).

Przy podziale nowych terenów na działki należałoby rezerwować lokalizację dla kilku stacji
transformatorowych 15/0,4 kV w rejonie Wysogotowa oraz Sierosławia gdzie niedobór mocy dla
Inwestorów obecnie jest największy.

Zakład Dystrybucji Poznań obejmuje wschodnią i południowo-wschodnią część gminy. W zasadzie
obszar ten jest zasilany dwoma liniami LSN-15 kV z GPZ „Kiekrz” (Chyby, Baranowo, Przeźmierowo).
W Chybach i Baranowie sytuacja nie jest zła, natomiast sytuacja w Przeźmierowie jest trudna.
Następuje stały wzrost mocy bez wydania technicznych warunków przyłączenia (rezerwy idą na
pokrycie wzrostu). Nie ma możliwości rezerwowania istniejących zasilań. Pilna jest budowa odejścia
liniowego do Przeźmierowa. (ewentualnie kabla dla podparcia).
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Jeżeli chodzi o większe odbiory to nie ma możliwości pokrycia wzrostu mocy np. rzędu 1,0 MW.
Reasumując można powiedzieć, że na terenie całej gminy sytuacja jest podobna, bez

zdecydowanych rozwiązań np. budowy stacji transformatorowych, remontów lub budowy nowych linii
LSN pokrycie stale zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną będzie bardzo trudne.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące branży energetycznej na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne można uzyskać zapoznając się z uchwalonymi „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”, który wykorzystano przy opracowywaniu niniejszego rozdziału.

6.3. Pasy łączności teleradiowej.

Przez południową część gminy przebiega pas łączności teleradiowej Poznań (Piątkowo) - Bolewice o
szerokości 500 m do przekazywania sygnałów telewizyjnych i radiowych oraz telefonii wielokrotnej.

W pasie tym obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy , które uzgadniać należy z Zakładem
Radiokomunikacji i Teletransmisji w Poznaniu ul. 23 Lutego 26.

6.4. Urządzenia wodociągowe.

Gmina Tarnowo jest niemal w 100% zaopatrzona w wodę pitną z sieci wodociągowej (wody nie
posiadają jedynie pojedyncze zabudowania zlokalizowane z dala od zabudowy skupionej). Ujęcia wody
posiadają obecnie wydajność w pełni zaspokajającą zaopatrzenie mieszkańców na wodę pitną. W
niektórych przypadkach sieć wodociągowa wymaga modernizacji lub ewentualnej rozbudowy i
doprowadzenia jej do terenów planowanych pod aktywizację gospodarczą oraz pod zabudowę
mieszkaniową. Ze względu na brak odpowiednich zasobów wodnych na ujęciu wody w Joance (gmina
Dopiewo) rezygnuje się z budowy wodociągu tranzytowego i współbudowy stacji uzdatniania wody
(SUW)  w Joance. Planowana jest dalsza modernizacja SUW w Kiączynie poprzez budowę dwóch
nowych studni głębinowych, które zapewnią wymaganą ilość wody, a jednocześnie odciążą istniejące
już studnie. Ponadto w roku 2008, zmodernizowano przepompownię wody w Tarnowie Podgórnym.
Aktualna wydajność istniejących studni wynosi :
SUW  (Stacja Uzdatniania wody) w Kiączynie, trzy studnie o łącznej wydajności Qh max = 200 m3/h;
SUW w Lusowie, trzy studnie o łącznej wydajności Qh max = 65 m3/h;
SUW w Wysogotowie, sześć studni z czego cztery znajdują się w m. Wysogotowo a dwie w m.
Dąbrówka, ich łączna wydajność wynosi Qh max = 160 m3/h.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o.  zawarła również umowę ze spółką
Aquanet S.A.  w Poznaniu w sprawie dostawy wody z wodociągu miasta Poznania .
W celu zasilenia terenów planowanych pod aktywizację gospodarczą zachodniej części gminy istnieje
potrzeba realizacji rurociągu tranzytowego z SUW w Wysogotowie w kierunku zachodniej części gminy
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o długości około 16,0 km. Obecnie jest w opracowaniu projekt budowlano-wykonawczy na „Budowę
sieci wodociągowej ø 400 ÷ ø 500 mm z układem przepompowni pośrednich z SUW Wysogotowo ul.
Grzybowa do Lusowa, Sadów i Lusówka gm. Tarnowo Podgórne”, którego realizację przewiduje się na
lata 2009-2010.

W gminie istnieją następujące systemy wodociągów grupowych:
Ø Tarnowo Podgórne – Rumianek – Jankowice – Lusówko – Góra – Kokoszczyn – Ceradz

Kościelny, zaopatrywane w wodę z ujęcia w Kiączynie (gmina Kaźmierz), poprzez
przepompownię wody w Tarnowie Podgórnym,

Ø Lusowo, zaopatrywane w wodę z ujęcia i stacji wodociągowej znajdującej się w Lusowie,
Ø Wysogotowo – Przeźmierowo – Baranowo – Swadzim – Sady – Chyby – Batorowo,

zaopatrywane w wodę ze stacji wodociągowej w Wysogotowie.
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej jest konieczna dla zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby
mieszkańców. Z danych statystycznych wynika, że poziom zużycia wody nw 1 mieszkańca w
gospodarstwach domowych rośnie. Tabela nr 37 przedstawia zużycie wody w Gminie Tarnowo
Podgórne na tle Powiatu Poznańskiego.

Zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w latach
2002 - 2006 - Gmina Tarnowo Podgórne na tle Powiatu Poznańskiego (w m3)

Tabela  37
2002 2003 2004 2005 2006

Tarnowo Podgórne Brak danych 41,8 39,2 38,2 38,6

Powiat Poznański 42,0 38,5 37,5 35,7 36,5
Źródło: opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

W roku 2007 zużycie wody na jednego mieszkańca wynosiło 38 m3 na rok.
Liczba użytkowników na 1 km sieci wodociągowej wynosi 30 gospodarstw domowych. Gmina jest w
blisko 100 % zwodociągowana.

6.5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.
Tereny zainwestowania w Gminie Tarnowo Podgórne położone są w dorzeczu Samy Szamotulskiej i

Samicy Kierskiej w cząstkowych zlewniach jezior Kierskiego i Lusowskiego. Układ przestrzenny
wymusza bezwzględną ochronę tych jezior poprzez monitorowany odbiór transport oraz utylizację
ścieków sanitarnych i deszczowych z obszaru gminy.
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   Obrzeża obydwu jezior posiadają dość intensywną zabudowę mieszkaniową i rekreacyjną. Dla
zapewnienia ochrony stanu czystości zlewni opracowano dokumentację techniczną na wykonanie
kanalizacji sanitarnej na powierzchni całej gminy.

W związku z powyższym powstała centralna oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórnym wraz z
systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, systemem przepompowni ścieków z rurociągami
tłocznymi.

Dotychczas wykonano następujące elementy system kanalizacyjnego:
– Centralna oczyszczalnia ścieków ze zrzutem wód poutylizacyjnych do Kanału Przybrodzkiego,
– Rurociągi ciśnieniowe dla Chyb, Baranowa, Swadzimia, Sadów, Lusowa i Lusówka, Sierosławia,

Ceradza Kościelnego, Rumianka, Batorowa, Kokoszczyna, Góry, części Przeźmierowa,
– Główne kolektory grawitacyjne, przeprowadzające przez Tarnowo Podgórne do oczyszczalni

ścieków z rurociągów ciśnieniowych,
– Sieci kanalizacyjne z lokalnymi przepompowniami w następujących miejscowościach: Rumianek,

Baranowo (część centralna), Przeźmierowo (część środkowo – wschodnia i zachodnia), Swadzim,
Sady, Lusowo, Lusówko, Tarnowo Podgórne, Ceradz Kościelny (poza częścią ul. Kalwowskiej),
Sierosław, Batorowo, Chyby w części zachodniej od ul. Szamotulskiej, Lusowo, Rumianek, Góra.

– Główne przepompownie sieciowe w Baranowie, Swadzimiu, Sadach, Lusówku oraz na terenie
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Obecnie ścieki z lokalnych sieci kanalizacyjnych części Chyb, Swadzimia, Sadów, Lusowa, Lusówka
i Tarnowa Podgórnego, Rumianka, Sierosławia, Batorowa, części Przeźmierowa, części Baranowa,
Kokoszczyna i Góry oraz podmiotów gospodarczych, położonych wzdłuż drogi nr 2 (północna strona) i
rurociągu tłocznego relacji Lusówko – Tarnowo Podgórne są kierowane do centralnej oczyszczalni
ścieków w Tarnowie Podgórnym. Po zakończeniu, obecnie realizowanego, Kontraktu Nr 4 „Kanały
sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo
Podgórne”2000/P1/16/P/PE/015-04, ścieki sanitarne  z miejscowości Baranowo , Wysogotowo i
Przeźmierowo oraz z pozostałej części Chyb, kierowane będą poprzez kolektor Smochowicki do
Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

W następnych latach prowadzona będzie rozbudowa systemu kolektorów sanitarnych do obszarów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów aktywizacji gospodarczej z modernizacją
istniejących przepompowni ścieków na mniej uciążliwe dla mieszkańców i bardziej przyjazne dla
środowiska.
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6.6. Gospodarka odpadami
W Rumianku koło Tarnowa Podgórnego w lipcu 2007 r. nastąpił rozruch technologiczny kompostowni

odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych. Podstawowym zadaniem kompostowni SDE w
Rumianku jest rynkowa produkcja substratu humusowego o odczynie zasadowym otrzymanego głównie
z osadów ściekowych, słomy zbożowej i obornika brojlerów kurzych oraz ponadto z odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji i z zielonek odpadowych.

Substrat humusowy jest przeznaczony jako środek do wzbogacania gleb w próchnicę, przy
następującym zakresie jego stosowania:

· Do sporządzania podłoży do wytwarzania sadzonek – bez udziału torfu;

· Jako podłoże do upraw warzyw, roślin ozdobnych pod osłonami;

· Do bezpośredniego wzbogacania gleb w próchnicę (ogrody, działki, plantacje) w uprawach
warzyw, owoców i ziół;

· Do regeneracji humusowej gleb wyjałowionych;

· W szkółkarstwie drzew i krzewów;

· Do uformowania warstwy humusowej na terenach rekultywowanych z przeznaczeniem pod
zieleń wysoką i niską;

· Do regeneracji terenów zielonych intensywnie użytkowanych.
Po rozruchu kompostowni zapoczątkowaliśmy odbieranie odpadów zielonych ulegających

biodegradacji (trawa, liście, chwasty). Odpady te zbieramy w workach biodegradowalnych.
Od 2009 r. zaczniemy zawieranie umów na opróżnianie pojemników z odpadami ulegającymi
biodegradacji – do pojemnika będzie można wkładać: trawę, liście, chwasty, drobne gałęzie, resztki
kuchenne, oprócz kości i surowego mięsa. Te działania zmierzają do ograniczenia ilości odpadów
komunalnych niesegregowanych, składowanych na składowisku.

Składowanie odpadów komunalnych odbywa się na składowisku odpadów komunalnych w Rumianku
do czasu zamknięcia kwatery obecnie użytkowanej. Po zamknięciu (rekultywacji) kwatery wybudowany
zostanie punkt przeładunkowy ze wstępną segregacją odpadów komunalnych – sito. Frakcja podsitowa
zostanie wykorzystana do zamknięcia kwatery. Pozostałe frakcje zostaną wywiezione do zakładu
zagospodarowania odpadów w Piotrowie k/Stęszewa.

Od 2003 r. wprowadziliśmy zbiórkę odpadów segregowanych: makulatura, plastik i szkło, od
mieszkańców gminy bezpośrednio z posesji. Zbiórka odbywa się co dwa tygodnie według ustalonego
harmonogramu. W 2008 r. zostały zlikwidowane zbiorcze punkty składowania odpadów
segregowanych.
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7. Stan przestrzeni gminy.

7.1. Charakterystyka wyróżnionych jednostek przestrzennych.

Na podstawie aktualnego zagospodarowania oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminę
Tarnowo Podgórne podzielono umownie na jednostki funkcjonalno – przestrzenne.

Przyjęto następujące kryteria podziału gminy Tarnowo Podgórne na jednostki funkcjonalno-
przestrzenne:

- charakter przyrodniczy,
- stan krajobrazu,
- dominującą funkcje obszaru,
- stanu zachowania środowiska przyrodniczego (degradacje),
- stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
- dostępność usług społecznych i komercyjnych.

Kierując się powyższymi kryteriami w przestrzeni gminy Tarnowo Podgórne wyodrębniono dziesięć
stref:

1. Strefa A – Strefa rolnicza rejonu Tarnowa Podgórnego, Góry, Kokoszczyna, Sadów i
Swadzimia,

2. Strefa A – Strefa rolnicza rejonu Tarnowa Podgórnego, Góry, Kokoszczyna, Sadów i
Swadzimia,

3. Strefa B – Strefa mieszkaniowa Tarnowa Podgórnego,

4. Strefa C - Strefa przemysłowa,

5. Strefa D – Strefa mieszkaniowa Baranowa i Chyb,

6. Strefa E – Strefa mieszkaniowo – gospodarcza Przeźmierowa i Baranowa,

7. Strefa F – Strefa gospodarczo – mieszkaniowa rejonu Wysogotowa,

8. Strefa G – Strefa mieszkaniowo-rolnicza rejonu Jankowic, Lusowa, Lusówka, Batorowa.

9. Strefa H – Strefa chronionego krajobrazu,

10. Strefa I – Strefa rekreacyjno – mieszkaniowa rejonu Sierosławia, i Lusówka,

11. Strefa J – Strefa rolniczo-rekreacyjna Ceradza Kościelnego.
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Strefa A – północna część gminy obejmująca wsie: Góra, Kokoszczyn, północne fragmenty Tarnowa
Podgórnego, Sadów  i Swadzim zachowała swój rolniczy charakter. Są to tereny pól uprawnych z
niewielkimi jednostkami osadniczymi o zabudowie zagrodowej oraz pojawiającymi się terenami
zabudowy mieszkaniowej o charakterze niedużych osiedli domów jednorodzinnych (Góra, Sady,
Marianowo).

Wsie położone w strefie terenów rolnych mają interesujące układy urbanistyczne, a

wskazywanie ewentualnych terenów rozwojowych powinno te układy rozwijać. Niekorzystne
przestrzennie jest wskazywanie nowych terenów wzdłuż istniejących dróg, bo wydłuża to sieci
infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do centralnie we wsi zlokalizowanych usług oraz przymyka
widoki na tereny otwarte.

Na obszarze jednostki A znajduje się duża liczba cieków wodnych, ale uderza brak zadrzewień i
lasów.

Strefa B – obejmuje obszar o powierzchni 500 ha położony w centrum Tarnowa Podgórnego. Jest to
druga co do wielkości (po Przeźmierowie) jednostka osadnicza gminy.  Dominującą funkcją tego
obszaru jest zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącymi usługami handlu, oświaty, sportu, zdrowia,
sektora finansowego i drobnego rzemiosła. Zabudowa usługowa zlokalizowana jest przede wszystkim
wzdłuż głównych dróg przecinających jednostkę: ulicy Poznańskiej, Szkolnej, 23 Października i
Rokietnickiej. W ostatnich latach nastąpił silny rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarówno
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indywidualnego jaki i deweloperskiego. Tarnowo Podgórne ma potencjalne możliwości uzyskania
charakteru jednostki miejskiej. Rzecz w tym, aby jej kształtowanie postępowało zgodnie z zasadami
sztuki urbanistycznej tj. wzrost przestrzenny powinien następować z jednoczesnym kształtowaniem
prawidłowej struktury przestrzennej i funkcjonalnej jednostki. Do najważniejszych czynników
umożliwiających dalszy zrównoważony rozwój miejscowości należy przede wszystkim poprawa
dostępności komunikacyjnej terenów. Planowana na lata 2009-2010 budowa zachodniej obwodnicy
Tarnowa Podgórnego ma za zadanie wyprowadzić głównych ruch samochodowy z centrum oraz
umożliwić dalszy rozwój miejscowości w kierunku północnym. Należy również dążyć do
zrównoważonego przeznaczania terenów pod zabudowę, usługi oświaty i zdrowia oraz przestrzenie
publiczne.

Strefa C – obszar o powierzchni 800 ha intensywnych procesów urbanizacyjnych o charakterze
przemysłowym zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej.

Ukształtowana została w terenach rolnych wskutek obudowy ważnego szlaku komunikacyjnego
najpierw zabudową osiedleńczą wsi, a następnie w sposób gniazdowy terenami przeznaczonymi na
cele zabudowy przemysłowej i działalności gospodarczej.

Przestrzeń gminy wzdłuż drogi nr 2 stopniowo wypełnia się obiektami produkcyjnymi, składami,
magazynami oraz obiektami handlu wielko powierzchniowego (Swadzim). Największe skupisko
zabudowy przemysłowej znajduje się w Tarnowie Podgórnym, a następnie w Sadach i Swadzimiu.

Strefa D – obejmuje zabudowę mieszkaniową Baranowa i Chyb. Charakter przestrzenny jednostki
podyktowany jest jej walorami przyrodniczymi oraz bezpośrednim sąsiedztwem miasta Poznania. W
uzupełnieniu starej zabudowy Chyb i Baranowa powstają tu duże osiedla zabudowy mieszkaniowej:
Osiedla Zielone w Chybach, zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulicy Białej w Baranowie oraz w rejonie
ulicy Szamotulskiej i Campingowej. Rejon jeziora Kierskiego, zbiornik retencyjny w Baranowie, dolina
Przeźmierki oraz Szuwary w Chybach to tereny o funkcjach rekreacyjnych i biocenotycznych, które
należy zachować, chronić przed zabudową i nadać im charakter rekreacyjny.

Strefa  E  -  obejmuje obszar Przeźmierowa oraz część Baranowa. Charakteryzuje się dużą
intensywnością zabudowy: szacuje się, że jest to 40-50% terenów zabudowanych. W strefie dominuje
zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jako
uzupełnienia funkcji mieszkalnej występuje praktycznie na całym obszarze Przeźmierowa. Ponadto w
strefie oddziaływania drogi krajowej Nr 92 (w po północnej i południowej stronie Baranowa oraz
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pomiędzy ulicą Leśną a Poznańską w Przeźmierowie) ora z rejonie ulicy Budowlanych w Baranowie
zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny oraz usługi.

Ciasno zabudowana część wsi Przeźmierowo, bez wolnych placów i przestrzeni społecznych,
nie posiada wyraźnej struktury przestrzennej. Jest tworem ukształtowanym z przemieszanych funkcji
mieszkaniowo – usługowo – gospodarczych. Przeprowadzenie ważnej komunikacyjnie drogi przez
centralna część wsi potęguje wrażenie chaosu i braku bezpieczeństwa. Uchwalony w 2008 roku
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centrum Przeźmierowa jest
próbą uporządkowania struktury przestrzennej i wyłonienia centrum miejscowości. Należy sądzić, że
będzie to miało korzystny wpływ na odbiór wsi.

Strefa F- obejmuje rejon Wysogotowa. Jest to jednostka o przemieszanych funkcjach i co za tym idzie
licznych konfliktach przestrzennych. Tereny działalności gospodarczej zlokalizowane w rejonie ulicy
Bukowskiej i Wierzbowej mieszają się z zabudową mieszkaniową. Ponadto chaos przestrzenny i
uciążliwości potęgowane są przez przebiegające przez Wysogotowo główne drogi tranzytowe: ulicę
Bukowską i Skórzewską. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwoli
uporządkować strukturę przestrzenną wsi i uniknąć narastania konfliktów pomiędzy rozłącznymi
funkcjami lokalizowanymi często na zasadach tzw. „dobrego sąsiedztwa”.

Strefa G- podobnie jak w jednostce A dominuje tutaj rolniczy sposób użytkowania terenu.
Zlokalizowane tu wsie o charakterze zagrodowy z pozostałościami dawnych PGRów uległy, w ostatnich
latach, silnym procesom uzupełniania istniejących i lokalizacji nowych terenów zabudowy
mieszkaniowej. Uderzające w strukturze przestrzennej jednostki jest zlokalizowanie dwóch wielkich
osiedli mieszkaniowych: tzw. osiedla Morskiego w Lusówku (120 ha) oraz osiedla pomiędzy drogą
Tarnowo Podg.-Lusowo i Lusowo-Sady, w Lusowie (120 ha). Zabudowanie tak dużych obszarów,
oprócz olbrzymich nakładów na infrastrukturę techniczną, prawdopodobnie wymusi w przyszłości,
konieczności realizacji nowych inwestycji drogowych jak np. budowa obwodnicy Lusowa.

Strefa H –  obejmuje teren o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, na którym ustanowiono
Obszar Chronionego Krajobrazu. Poza wodami jeziora Lusowskiego znajdują się tu cieki i liczne oczka
wodne. Występują tu też niewielkie kompleksy lasów. Na obszarze chronionego krajobrazu obowiązują
liczne nakazy i zakazy dotyczące zagospodarowania terenu konieczne dla zapewnienia ochrony
walorów przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych obszaru. (Uchwała Rady Gminy
Tarnowo Podgórne Nr XL /305/ 97 z dnia 18 marca 1997r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne).
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Strefa I – południowa część gminy obejmująca swym zasięgiem wieś Sierosław, część Lusówka i
Jankowic. Jest to jednostka o zróżnicowanym charakterze. Południową cześć Sierosławia cechuje
intensywna zabudowa rekreacyjna ogrodów działkowych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej zlokalizowane są
obiekty działalności gospodarczej, natomiast na północ od ul. Bukowskiej, w rejonie ulicy Prostej i
Kasztanowej rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Uderzający w strukturze przestrzennej
wsi jest brak terenów usług oświaty (przedszkola, placów zabaw) oraz terenów zieleni publicznej. W
północnej części Sierosławia, został wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy obszar 300 działek budowlanych. Podstawowym problemem
aktywizacji tego obszaru jest brak infrastruktury technicznej. Duże tereny zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowane są także w Lusówku w rejonie ulicy Dopiewskiej i Cienistej. Około 70 ha zostało
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Strefa J – obejmuje wieś Ceradz Kościelny. Niegdyś typowo rolniczy krajobraz miejscowości uległ w
ostatnich latach intensywnym przekształceniom w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Kilkadziesiąt
hektarów gruntów przeznaczonych w 2003 roku w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jest obecnie stopniowo zabudowywane. Ze względu na
swoje położenie oraz walory krajobrazowe Ceradz Kościelny jest doskonałym miejscem na rozwój
agroturystyki.

7.2. Konflikty przestrzenne na obszarze gminy.

Podczas wstępnych analiz uwarunkowań rozwoju gminy Tarnowo Podgórne stwierdzono
występowanie następujących problemów przestrzennych:

1. W zakresie granic administracyjnych systemu osadniczego.
2. W zakresie struktury przestrzennej gminy i jednostek osadniczych:

a/  Zauważalne jest, że procesy urbanizacyjne wymuszają opracowywanie planów, których realizacja
nie zawsze następuje w sposób planowy.

b/  Podczas lokalizowania nowych terenów zabudowy nie wykorzystano w pełni walorów gminy. Gmina
posiada duże możliwości lokalizowania atrakcyjnych form zabudowy, które można wykorzystać pod
warunkiem dobrania właściwych lokalizacji i przy właściwej ochronie środowiska.

c/  Zdecydowanie  niekorzystna dla krajobrazu i ochrony środowiska  jest mała lesistość gminy, a
szczególnie brak zadrzewień nadwodnych (cieki wodne i jezioro) pełniących funkcje ochronne. Te
funkcje ochronne zieleni nie zostały też uwzględnione przy kształtowaniu brzegów jeziora i ochronie
wód przed spływem pestycydów.
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d/  Brakuje wyraźnej koncepcji rekultywacji i wykorzystania terenów powyrobiskowych.

e/  Nie wykreowano prawidłowych powiązań komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami
osadniczymi po obu stronach trasy nr 92 Poznań – Pniewy, a później i zachodniego obejścia
Poznania w aspekcie bezpieczeństwa i dogodności połączeń drogowych.

f/  Przeźmierowo  nie posiada terenów rozwojowych oraz sprecyzowanego sposobu kształtowania
struktury  funkcjonalno – przestrzennej, a szczególnie warunków, na jakich koegzystować będą
przemieszane funkcje terenów  zabudowanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców
wsi.

g/ Brakuje odpowiednich dla aspiracji i stopnia rozwoju gminy Tarnowa Podgórnego połączeń
komunikacyjnych tranzytowych i zewnętrznych.

h/ Zachwiane  zostały proporcje pomiędzy poszczególnymi głównymi funkcjami gminy: rolnictwem,
przemysłem mieszkalnictwem a w konsekwencji obszarem terenów zurbanizowanych i otwartych.

i/ Obniżenie się komfortu zamieszkania w gminie poprzez uciążliwości  akustyczne, spowodowane
nasileniem ruchu samochodowego a w Przeźmierowie i Baranowie dodatkowo oddziaływanie
negatywne toru wyścigowego Poznań oraz rozbudowa lotniska Ławica.

j/ Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie rozłącznych funkcji np. budownictwa mieszkaniowego i
przemysłu.

3. W zakresie ochrony środowiska

a/ Brak jednoznacznego systemu wzmacniania odporności środowiska przyrodniczego na skutki
wywołane nasilonym tempem urbanizowania terenów.

b/ Obniżenie jakości płytkich wód podziemnych wskutek lokalizacji zabudowy na terenach o
przepuszczalnym podłożu bez równoczesnej budowy kanalizacji.

c/ Zanieczyszczenia jeziora Kierskiego wywołane zrzutem ścieków z Chyb i Baranowa.

d/ Zmniejszenie retencji powierzchniowej w wyniku zwiększania terenów utwardzonych oraz
rozbudowy systemów sztucznego drenażu.

e/ Zanieczyszczenie jeziora Lusowskiego (obszar chronionego krajobrazu) oraz mniejszych wód
powierzchniowych przez zanieczyszczenia spływające z pól.

f/ Zanieczyszczenie  cieków wodnych przez ścieki z zakładów przemysłowych.

g/ Zanieczyszczenia gleb, powietrza i uciążliwość akustyczna drogi krajowej.

h/ Eutrofizacja wód powierzchniowych przez niekontrolowany dopływ substancji biogennych.

i/  Uciążliwości wynikające z przebiegu  infrastrukturalnych linii przemysłowych  dla kształtowania
prawidłowej struktury  przestrzennej.
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4. W zakresie infrastruktury technicznej.

Budowa systemu dróg rowerowych, a szczególnie stworzenie rowerowego połączenia rekreacyjnego
pomiędzy Jeziorem Kierskim, Jeziorem  Lusowskim i centrum tenisowym w Sierosławiu.

7.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tereny inwestycyjne.

Około 30% powierzchni gminy Tarnowo Podgórne objęte jest obowiązującymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nimi, oraz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy w Tarnowie Podgórnym wyznaczone jest około 900 hektarów
gruntów pod działalność gospodarczą. Są to głównie tereny strefy przemysłowej zlokalizowane w
rejonie drogi krajowej Nr 92 oraz w Wysogotowie. Pod zabudowę mieszkaniową przeznaczonych jest
około 2 000 hektarów gruntów.  Na podstawie zdjęcia satelitarnego gminy oraz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium dokonano analizy wolnych terenów
inwestycyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że na przyszłych mieszkańców w gminie Tarnowo
Podgórne czeka około 7200 wolnych działek budowlanych posiadających obowiązujący plan
zagospodarowania przestrzennego oraz 950 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Zabudowa
wielorodzinna realizowana będzie etapowa przez firmy deweloperskie w Tarnowie Podgórnym i

Lusówku. Największe kompleksy terenów przygotowanych pod budownictwo jednorodzinne znajdują się
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w Tarnowie Podgórnym (około 3 000 działek), Lusówku ( około 1600 działek) oraz Lusowie (600
działek).
Wyznaczone tereny mieszkaniowe zapewniają miejsce zamieszkania dla około 25 000 nowych
mieszkańców. Zagospodarowanie tak dużej ilości terenów odbywać się będzie w długim okresie
czasowym i pociągnie za sobą duże inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej oraz społecznej
(przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, komunikacja zbiorowa).

Tabela nr 38. Bilans wolnych terenów inwestycyjnych w gminie Tarnowo Podgórne.

Obręb

Liczba
niezabudowanych

działek
budowlanych oraz

mieszkań
wyznaczonych w
obowiązujących

mpzp oraz w
projektach mpzp

Liczba
niezabudowanych

działek
budowlanych

wyznaczonych w
studium, nie

posiadających
obowiązującego

mpzp

Niezainwestowane
tereny

przeznaczone pod
działalność

gospodarczą w
obowiązujących

mpzp (w ha)

Niezainwestowane
tereny

przeznaczone pod
działalność

gospodarczą w
Studium (w ha)

Jankowice 300 300 65 0
Ceradz
Kościelny 200 100 0 0

Rumianek 50 20 40 0
Lusówko 1670 400 0 0
Lusowo 613 400 0 0
Tarnowo
Podgórne 3000 0 132 50

Kokoszczyn 0 20 0 0
Sady 260 0 10 10
Swadzim 20 240 120 10
Batorowo 30 100 0 25
Przeźmierow
o 420 200 0 5

Wysogotowo 190 300 95 0
Baronowo 470 50 0 0
Chyby 400 400 0 0
Sierosław 235 200 0 0
Góra 290 100 0 0
suma 8148 2830 462 100

Źródło : opracowanie zespołu na podstawie roczników statystycznych

W strefie przemysłowej zlokalizowanej przy drodze krajowej (głównie Tarnowo Podgórne,
Jankowice, Rumianek i Swadzim) oraz w Wysogotowie dla potencjalnych inwestorów przygotowane jest
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ponad 460 ha terenów przeznaczonych w obowiązujących planach pod zakłady produkcyjne, składy i
magazyny oraz usługi, w tym usługi handlu wielko powierzchniowego (Swadzim) oraz dodatkowo 100
ha terenów nie posiadających planu, możliwych do zainwestowana w drodze decyzji o warunkach
zabudowy.  Podstawowym czynnikiem hamującym proces inwestycyjny jest słaba dostępność
komunikacyjna terenów (brak wydzielonych dróg wewnętrznych, utwardzonych nawierzchni itp.) oraz
brak uzbrojenia.

7.4 Wnioski wynikające z zagospodarowania przestrzeni

· Gmina Tarnowo Podgórne położona jest w rejonie atrakcyjnym gospodarczo i posiada wszelkie
atuty rozwojowe wynikające nie tylko z położenia, ale również z tradycji i potencjału
ludnościowego.

· Cechą charakterystyczną gminy jest jej mała lesistość, a szczególnie brak jest tutaj zadrzewień
nadwodnych, które mogłyby pełnić funkcje ochronne.

· Tereny powyrobiskowe nie są objęte rekultywacją.

· Istnieją dysproporcje między trzema głównymi jednostkami krajobrazowymi (mieszkalną,

przemysłowo – rolniczą i przyrodniczo – krajobrazową) i wyraźny, nieprawidłowy podział między
obszarami zurbanizowanymi a otwartymi.

· Niekontrolowane do końca procesy urbanizacyjne obszarów otwartych osłabiają stan
środowiska przyrodniczego.

· Degradacja krajobrazu – poprzez bezpośrednią ingerencję zabudowy przemysłowej, brak
zadrzewień śródpolnych.

· Cenne krajobrazowo obszary rolnicze i leśne wymagają rehabilitacji i zwrócenia większej uwagi
na jednostki objęte ochrona (pojedyncze pomniki przyrody).

· W Tarnowie Podgórnym mamy do czynienia ze słaba retencyjnością wód powierzchniowych.

· Występują liczne zanieczyszczenia gleb, powietrza i rzek pochodzące z zakładów
przetwórczych oraz pól uprawnych, a także uciążliwość akustyczna związana z przebiegiem
drogi krajowej.

Przy opracowaniu rozdziału 7. „Stan przestrzeni gminy” wykorzystano Diagnozę Stanu Istniejącego
sporządzoną przez zespół w składzie: mgr inż. Daria Ziemkowska, mgr inż. arch. Olga Susicka –
Banasiak, mgr Alicja Czaban, mgr Eleonora Rybczyńska, inż. Stefan Dutkowiak, dr inż. Sławomir
Anusz, dr inż. Zbigniew Frankowski, mgr Tadeusz Błaszak, inż. Janina Bellmann, mgr inż. Jędrzej
Oraczewski oraz Opracowanie Ekofizjograficzne  Podstawowe Gminy opracowane przez firmę
INTEGRA sp. z o.o.
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II. Synteza Rozwoju Gminy
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1. Sytuacje problemowe i czynniki rozwoju gminy.
ANALIZA SWOT

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;
- 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;

- brak urządzonych terenów rekreacyjnych wokół
Jeziora Lusowskiego i Kierskiego;
- mało ogólnodostępnych terenów zielonych;
- brak bezpiecznych połączeń pieszo-rowerowych
między poszczególnymi miejscowościami gminy;
- niekonsekwencja  w planowaniu  przestrzennym
i mieszanie funkcji;
- mała aktywność mieszkańców;
- niewystarczająca ilość miejsc w przedszkolach;
- brak pływalni;



Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
     _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
100

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

- niezadawalający 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 RFN;
- 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;
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2. Misja

Tarnowo Podgórne gminą zharmonizowanego i intensywnego rozwoju,
przyjazną dla ludzi i środowiska, dbającą  o rozwój następnych pokoleń,
budującą społeczeństwo obywatelskie.
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3. Wizje

Scenariusz aktualny

 Kontynuacja obecnego trendu - tzn. początek scenariusza mieszkaniowego – priorytet dla

funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Gmina koncentruje działania na poprawie warunków

zamieszkania, budowie kanalizacji, dróg, obiektów  oświatowych i sportowych. Dba o

bezpieczeństwo mieszkańców.

I   Scenariusz mieszkaniowy

Gmina stawia na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przyciąga na swój teren ludzi z

Poznania i innych miast. Stwarza dobre warunki do zamieszkania ludziom, którzy na terenie

gminy pracują, wiążą z nią swoją przyszłość. Dopuszcza rozwój budownictwa

mieszkaniowego w następujących formach:

a) Budownictwo jednorodzinne z przewagą zabudowy wolnostojącej.

b) Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne w centrum miejscowości

Gmina koncentruje się na rozbudowie infrastruktury oświatowej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Poprawia wizerunek poprzez urządzanie terenów zielonych (parki, skwery) podnosi estetykę

otoczenia. Gmina prowadzi wykup gruntów o niskiej klasie bonitacji w granicach obszaru

chronionego krajobrazu i przeznacza pod zalesienie. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

II  Scenariusz  mieszkaniowo – gospodarczy

Gmina dba o zharmonizowany rozwój.  Wykorzystuje tereny przeznaczone w planach

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe.

Realizuje nowe układy komunikacyjne pozwalające na szybki dojazd do miejsca pracy.

Planuje budownictwo wielorodzinne w centrach większych miejscowości jako mieszkania dla

ludzi młodych, którzy na terenie gminy podejmą pracę.

Koncentruje się na rozbudowie infrastruktury technicznej, społecznej, komunalnej oraz

aktywizacji terenów pod działalność gospodarczą. Dopuszcza  przekształcenia nowych

terenów pod działalność gospodarczą tylko w przypadku braku konfliktu z istniejącą
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zabudową mieszkaniową. Poprawia wizerunek poprzez urządzanie terenów zielonych (parki,

skwery) podnosi estetykę otoczenia. Gmina prowadzi wykup gruntów o niskiej klasie

bonitacji w granicach obszaru chronionego krajobrazu i przeznacza pod zalesienie. Dba o

bezpieczeństwo mieszkańców.

III  Scenariusz gospodarczo- rolniczo – mieszkaniowy

Zachowanie terenów o wysokich klasach bonitacyjnych dla rozwoju rolnictwa kładąc nacisk

na powiększanie areału gospodarstw powyżej 15 ha. Budownictwo mieszkaniowe rozwija się

na obszarach już wydzielonych w planach zagospodarowania przestrzennego i w Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Gospodarczo –

przyciągać do gminy firmy mniejsze, posiadające zdolność i łatwość zmiany profilu

działalności. Poprawia wizerunek poprzez urządzanie terenów zielonych (parki, skwery)

podnosi estetykę otoczenia. Gmina prowadzi wykup gruntów o niskiej klasie bonitacji w

granicach obszaru chronionego krajobrazu i przeznacza pod zalesienie. Dba o

bezpieczeństwo mieszkańców.

4. Ocena opinii społecznej

Określone wariantowo scenariusze rozwoju gminy poddano ocenie społecznej. Za

pośrednictwem gminnego miesięcznika Sąsiadka – Czytaj, oraz sołtysów do wszystkich

mieszkańców gminy i przedsiębiorców z jej terenu trafiła ankieta poprzedzona Listem Wójta

do Mieszkańców Gminy, zachęcającym ich do udziału  w tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy.

Ankietę zamieszczamy poniżej.
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Pragnę Państwa uprzejmie poinformować, iż powołałem Zespół ds. Opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne. Celem tego dokumentu będzie wyznaczenie
kierunków rozwoju gminy w aspekcie długofalowym. Dążenie do rozwijania się jest
czymś naturalnym i oczywistym. Jednakże rozwój tak dużego i złożonego organizmu

jakim jest gmina musi być niezwykle wyważony. Zachwianie pewnych proporcji  czy to w ładzie przestrzennym, czy
gospodarczym może skutkować dotkliwymi konsekwencjami. Nadrzędnym  celem opracowywanego dokumentu
musi być dążenie do podniesienia poziomu życia jej mieszkańców, wypracowanie rozwiązań odważnych i
perspektywicznych a jednocześnie nie zagrażających przyszłym pokoleniom.

Przyjąłem generalną zasadę tworzenia tak doniosłych dokumentów w oparciu o zasady partnerstwa
 i współdecydowania władz gminy i jej mieszkańców. Ze względu na wagę dokumentu i jego znaczenie w
kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości, zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w jego tworzeniu.

 Przedkładam Państwu pod rozwagę i ocenę wypracowane scenariusze rozwoju Gminy z prośbą o ich
wnikliwą lekturę i wyrażenie opinii poprzez wypełnienie drugostronnie załączonej ankiety.

Wójt Gminy Tadeusz  Czajka

Ankiety po wypełnieniu należy przekazać do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym bezpośrednio lub za
pośrednictwem swojego sołtysa, można również wrzucić do skrzynki wystawionej w miejscu ogólnie dostępnym w każdej
miejscowości – zgodnie z wykazem w tabeli.

Lp. Sołectwo Lokalizacja skrzynki
1 Baranowo Sklep spożywczy „U Jana”
2 Batorowo Sklep spożywczy
3 Ceradz  Kościelny Sklep spożywczy
4 Chyby Sklep ogrodniczy „Remiszewscy”
5 Góra Świetlica wiejska
6 Jankowice Sklep spożywczy „Lewiatan”
7 Kokoszczyn Sklep spożywczy
8 Lusowo Sklep spożywczy „Lewiatan”
9 Lusówko Sklep spożywczy przy ul. Jankowickiej

Sklep spożywczy Konsum ul. Albatrosa
10 Przeźmierowo Pasaż Handlowy - hall
11 Rumianek Sklep spożywczy
12 Sady Poczta
13 Swadzim Sklep spożywczy
14 Sierosław Sklep spożywczy „U Drzewieckich”
15 Wysogotowo Bar „Pod Lipami”
16 Tarnowo Podgórne Urząd Gminy

Na wypełnione ankiety oczekujemy do dnia 30  listopada  2008 r. Prosimy Państwa o liczny udział  w decydowaniu
o przyszłości Gminy Tarnowo Podgórne.

W  imieniu zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Teresa Domagalska
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ANKIETA
Scenariusz aktualny  Kontynuacja obecnego trendu - tzn. początek scenariusza mieszkaniowego – priorytet dla funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej. Gmina koncentruje działania na poprawie warunków zamieszkania, budowie kanalizacji, dróg,
obiektów oświatowych i sportowych. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

I   Scenariusz mieszkaniowy
Gmina stawia na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przyciąga na swój teren ludzi z Poznania i innych miast. Stwarza
dobre warunki
do zamieszkania ludziom, którzy na terenie gminy pracują, wiążą z nią swoją przyszłość. Dopuszcza rozwój budownictwa
mieszkaniowego
w następujących formach:

a) Budownictwo jednorodzinne z przewagą zabudowy wolnostojącej.
b) Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne w centrum miejscowości

Gmina koncentruje się na rozbudowie infrastruktury oświatowej, rekreacyjnej, kulturalnej. Poprawia wizerunek poprzez
urządzanie terenów zielonych (parki, skwery) podnosi estetykę otoczenia. Gmina prowadzi wykup gruntów o niskiej klasie
bonitacji w granicach obszaru chronionego krajobrazu i przeznacza pod zalesienie. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

II  Scenariusz  mieszkaniowo - gospodarczy
Gmina dba o zharmonizowany rozwój.  Wykorzystuje tereny przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe. Realizuje nowe układy komunikacyjne pozwalające na szybki dojazd do
miejsca pracy. Planuje budownictwo wielorodzinne w centrach większych miejscowości jako mieszkania dla ludzi młodych,
którzy na terenie gminy podejmą pracę.
Koncentruje się na rozbudowie infrastruktury technicznej, społecznej, komunalnej oraz aktywizacji terenów pod działalność
gospodarczą. Dopuszcza  przekształcenia nowych terenów pod działalność gospodarczą tylko w przypadku braku konfliktu z
istniejącą zabudową mieszkaniową. Poprawia wizerunek poprzez urządzanie terenów zielonych (parki, skwery) podnosi
estetykę otoczenia. Gmina prowadzi wykup gruntów o niskiej klasie bonitacji w granicach obszaru chronionego krajobrazu i
przeznacza pod zalesienie. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

III  Scenariusz gospodarczo- rolniczo – mieszkaniowy.
Zachowanie terenów o wysokich klasach bonitacyjnych dla rozwoju rolnictwa kładąc nacisk na powiększanie areału
gospodarstw powyżej 15 ha. Budownictwo mieszkaniowe rozwija się na obszarach już wydzielonych w planach
zagospodarowania przestrzennego i w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Gospodarczo – przyciągać do gminy firmy mniejsze, posiadające zdolność i łatwość zmiany profilu działalności. Poprawia
wizerunek poprzez urządzanie terenów zielonych (parki, skwery) podnosi estetykę otoczenia. Gmina prowadzi wykup
gruntów o niskiej klasie bonitacji w granicach obszaru chronionego krajobrazu i przeznacza pod zalesienie. Dba o
bezpieczeństwo mieszkańców.

Który z zamieszczonych powyżej scenariuszy rozwoju Gminy najbardziej Tobie odpowiada ?

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat .
I  - II - III -

1. Jeżeli nie zgadzasz się z przedstawionymi scenariuszami, to opisz krótko swój własny scenariusz rozwoju Gminy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Twoim zdaniem, co Gmina powinna zrobić by jej mieszkańcom  żyło się lepiej ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………

Miejscowość …………………………………..            Wiek respondenta………………………………………
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W badaniu ankietowym wzięło udział 257 osób. Mieszkańcy Gminy opowiedzieli się za
realizacją scenariusza III – czyli gospodarczo – rolniczo -mieszkaniowego.  Za przyjęciem tego
scenariusza opowiedziało się 109 respondentów. Jakie scenariusze typowali mieszkańcy
poszczególnych miejscowości można sprawdzić na poniższym wykresie.

Najbardziej optymalnym scenariuszem dla gminy Tarnowo Podgórne jest scenariusz nr II mieszkaniowo –
gospodarczy, gdyż trudno tu planować rozwój rolnictwa.
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Mieszkańcy widzą dalszy rozwój gminy poprzez :
-  realizację budownictwa mieszkaniowego,

- utrzymanie rolnictwa na gruntach o  wysokich klasach bonitacyjnych,
- dalszy rozwój przemysłowy, który powinien być prowadzony w bardziej wyważony sposób, przy czym
preferują firmy małe i średnie o dużym zróżnicowaniu branżowym, posiadające zdolność i łatwość
zmiany profilu działania,
- szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa poprzez realizację chodników, dróg, oświetlenia, ścieżek
rowerowych, zapewnienia możliwości aktywnego spędzania czasu ludziom w wieku poprodukcyjnym,
realizację obiektów oświatowych i kulturalno – rekreacyjnych,
-  zwiększanie terenów zielonych poprzez zadrzewienia śródpolne, zalesianie gruntów, tworzenie
nowych parków, objęcia ochroną terenów przyrodniczo cennych,
- działania związane z potrzebami małych dzieci i rodziców – budowa placów zabaw, przedszkoli,
żłobka.

Na pytanie ankietowe dotyczące poprawy jakości życia w gminie mieszkańcy najczęściej
wskazywali na działania związane z rekreacją i poprawą jakości życia. Wyniki badania ankietowego
zawarto w tabeli nr 39.

Wyniki ankiet – CO ROBIĆ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ ?
Tabela nr 39

Lp Oczekiwane działania Ilość
1. Ścieżki rowerowe 45
2. Budowa pływalni, parku wodnego, zimą – lodowisko 38
3. Drogi, obwodnice 33
4. Chodniki 25
5. Urządzanie terenów zielonych, estetyka otoczenia 19
6. Place zabaw dla dzieci 16
7. Przedszkola 15
8. Zagospodarowanie Jeziora Lusowskiego 11
9. Bezpieczeństwo 10
10. Ograniczenie ruchu samochodowego, zmian organizacji ruchu 7
11. Udostępnienie Jeziora Kierskiego 6
12. Poprawa komunikacji, szybkie połączenie z Poznaniem 6
13. Rozwijać budownictwo mieszkaniowe- głównie jednorodzinne 6
14. Ograniczyć budownictwo mieszkaniowe 5
15. Żłobek 4
16. Budowa parkingów, zakaz parkowania na chodnikach 3
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5. Strategiczne cele rozwoju gminy.

Celem nadrzędnym

jest stworzenie optymalnych warunków zamieszkania .

Celem głównym

jest zrównoważony, zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, społecznie
zaakceptowany, dynamiczny rozwój gminy z wykorzystaniem istniejącego
potencjału gospodarczego i ludzkiego, z uwzględnieniem zasad ochrony
środowiska.

Realizację celu nadrzędnego i głównego można osiągnąć realizując cele strategiczne :
1.  UTRZYMANIE  DOTYCHCZASOWEGO TEMPA ROZWOJU  GOSPODARCZEGO;
 2. TROSKA O ŁAD PRZESTRZENNY;
3.  ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO;
4.  STWORZENIE WARUNKÓW  DO WYPOCZYNKU  I REKREACJI ;

5.  DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ  I ESTETYKĘ OTOCZENIA;
6.  WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO KONTYNUACJI NAUKI W

SZKOŁACH WYŻSZYCH ORAZ NAUKI ZAWODU;
7.  PODNIESIENIE POZIOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ  DO  STANU PRZEWYŻSZAJĄCEGO ŚREDNI

POZIOM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM;
8.  ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIGO;
9.  PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ    MIESZKAŃCÓW GMINY;
10. RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA ;
11. ZAPOBIEGANIE STEPOWIENIU TERENÓW GMINY;
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1. CEL STRATEGICZNY - UTRZYMANIE DOTYCHCZASOWEGO TEMPA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

CELE OPERACYJNE  :

- kontynuacja polityki proinwestycyjnej;
- promocja obszarów oraz stref aktywności gospodarczej na terenie gminy Tarnowo Podgórne;
- promocja terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe;

   - wykorzystanie przynależności do  aglomeracji poznańskiej do promowania gminy,   udział ofert
inwestycyjnych  gminy w targach międzynarodowych,  podejmowanie działań wspólnie z Miastem
Poznań;

2. CEL STRATEGICZNY - TROSKA O ŁAD PRZESTRZENNY

CELE OPERACYJNE  :

- planowanie przestrzenne obejmujące całe miejscowości;
- zabezpieczać w planach tereny na realizację celów publicznych;
- rozwiązywanie problemów komunikacyjnych poprzez wprowadzanie nowych sieci dróg;
- rozdział funkcji  mieszkaniowych od gospodarczych;

3. CEL STRATEGICZNY – ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
CELE OPERACYJNE  :
-  preferowanie  inwestycji o technologii przyjaznej dla środowiska;
- wspieranie edukacji ekologicznej i promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy
- zwiększenie obszaru zadrzewień i terenów zielonych na terenie gminy;
- dostosowanie zagospodarowania przestrzennego w rejonach cennych turystycznie do potrzeb

przyszłego rozwoju turystyki i rekreacji ;
- realizacja ustaleń wynikających z Uchwały o Obszarze Chronionego Krajobrazu;
- dbałość o pomniki przyrody istniejące na terenie gminy.
- dbałość o czystość  wód;
- wykorzystanie wyrobisk pożwirowych dla celów rekreacyjnych;
- wprowadzanie  instrumentów prawnych, które zminimalizują zjawisko  „ dzikich wysypisk”.

4. CEL STRATEGICZNY - STWORZENIE WARUNKÓW  DO WYPOCZYNKU  I REKREACJI
CELE OPERACYJNE  :
- budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w miejscowościach sołeckich ;
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-upowszechnianie sportu masowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- zabezpieczenie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców starszego pokolenia;
- wspieranie nowych form organizacyjnych rekreacji dla całych rodzin;
- place zabaw dla dzieci,  boiska i parki
- zagospodarowanie otoczenia jeziora lusowskiego;
- zagospodarowanie otoczenia jeziora kierskiego w ramach współpracy z Miastem Poznaniem;
- wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych przy współpracy z Nadleśnictwem;

5. CEL STRATEGICZNY - DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ  I ESTETYKĘ OTOCZENIA
CELE OPERACYJNE  :
- promowanie zachowań mieszkańców prowadzących do utrzymywania w czystości swoich posesji
- dbałość o istniejące tereny zielone;
- zieleń i kwiaty  w parkach, skwerach , przy drogach i na placach  publicznych;

6. CEL STRATEGICZNY - WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO
KONTYNUACJI NAUKI W    SZKOŁACH WYŻSZYCH ORAZ NAUKI ZAWODU.

CELE OPERACYJNE  :

-podniesienie efektywności nauczania w gminnych placówkach oświatowych;
- rozwój bazy dla edukacji przedszkolnej;
- nacisk na edukację obywatelską w gimnazjach i liceum;
- utrzymywanie wysokiego poziomu wyposażenia szkół;
- rozbudowa bazy oświatowej;

7. CEL STRATEGICZNY – PODWYŻSZENIE POZIOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ  DO  STANU
PRZEWYŻSZAJĄCEGO ŚREDNI POZIOM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

CELE OPERACYJNE  :

- wspieranie rozwoju  obiektów służących ochronie zdrowia i rehabilitacji;
- kreowanie możliwości tworzenia dodatkowych gabinetów medycznych specjalistycznych;
- wspieranie programów badań i szczepień profilaktycznych mieszkańców Gminy.

8. CEL STRATEGICZNY – ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIGO
CELE OPERACYJNE  :
- podnoszenie świadomości obywatelskiej;
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- zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie technik multimedialnych;
- wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

9. CEL STRATEGICZNY -  PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW
GMINY W DZIEDZINIE  KULTURY   I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

CELE OPERACYJNE  :

- stworzenie gminnego centrum kultury realizującego w pełnym zakresie oczekiwania  mieszkańców;
-dalsza aktywizacja mieszkańców sołectw do uczestniczenia w działaniach z zakresu kultury
- wspieranie organizacji pozarządowych promujących historię naszego kraju.

10.CEL STRATEGICZNY - RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA

CELE OPERACYJNE  :

- wykorzystanie gruntów słabych klas bonitacyjnych do produkcji energii odnawialnej lub zalesień;
- upowszechnianie rolnictwa ekologicznego  i agroturystyki w gospodarstwach o mniejszym areale i

potencjale rolnym;
- dążenie do ograniczania przeznaczania gruntów wysokich klas bonitacyjnych pod budownictwo;
- stworzyć możliwości przekwalifikowania zawodowego dla rolników chcących odejść od rolnictwa;

11.CEL STRATEGICZNY - ZAPOBIEGANIE STEPOWIENIU TERENÓW GMINY
CELE OPERACYJNE  :
-  odbudowa rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie gminy;
- zagospodarowanie wód pościekowych z oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
- budowa zbiorników retencyjnych;
- zagospodarowanie wód opadowych;
- oczka śródpolne;
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Podsumowanie

Przygotowany przez Komisję dokument pt „Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo

Podgórne”  obejmujący lata 2009 do 2020 powstał w oparciu o diagnozę stanu istniejącego,

badania ankietowe wśród mieszkańców gminy,  sugestie przedstawicieli różnych środowisk.

Wypracowane kierunki działania są zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Preferowany jest

zrównoważony rozwój gminy, troska o młode pokolenia, dbałość o mieszkańców gminy,

którzy zakończyli swoją aktywność zawodową. Dużą wagę przyłożono do zagadnień

związanych z ochroną środowiska.

Aby zrealizować zamierzone cele konieczne jest utrzymanie dotychczasowego tempa

rozwoju. Aktywna polityka promocyjna ma na celu zainteresowanie gminą nowych

inwestorów,  zagospodarowanie  terenów  przeznaczonych  w  planach  zarówno  pod

budownictwo mieszkaniowe jak i aktywizację gospodarczą.

Władze gminy będą monitorować zachodzące zmiany, analizować je i podejmować

działania zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu życia w gminie Tarnowo Podgórne.

Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne jest dokumentem „żywym”, reagującym na

zmiany koniunkturalne, mody, oczekiwania społeczne, jest to dokument stworzony dla

społeczności lokalnej i z jej  udziałem będzie zmieniany.
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