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Transparent Konferencji na budynku Auli UAM



Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydz. Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Zagrożenia i ochrona  zasobów i ujęć 

wód podziemnych w Metropolii Poznań

Kolizje w zagospodarowaniu przestrzennym

Prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek, 

Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód

11 marca 2015r.

Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale 
Środowiska Urzędu Miasta Poznania



Szczytne hasła o odpowiedzialności za źródła wody do picia



Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo



Główne zbiorniki wód podziemnych i ujęcia PSW



Przekrój przez zbiorniki wód podziemnych i teren ujęcia



Rzeka Warta – główne źródło dla wód infiltracyjnych



Rzeka Warta – stan powodzi [29 maja 2010r.] – km 273



Lej depresji ujęcia Mosina – Krajkowo w okresie suszy w 1991 r.



Krajkowo i ujęcia wody na wyspie krajkowskiej





Przekrój hydrogeologiczny Krajkowo-wyspa krajkowska



Plany urbanizacji wsi w bliskim sąsiedztwie terenów ochrony 

bezpośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina 2010r.

Urbanizacja wsi: 

wraz z transformacją ustrojową odrzucono z początkiem lat 90-tych XX wieku

wszelkie formy zarządzania przestrzenią, które traktowano jako odgórne sterowanie rozwojem, 

co stało w sprzeczności do liberalnego, wolnorynkowego podejścia do gospodarki. 

Skutki tego są obecnie widoczne w chaosie przestrzennym w wielu miejscach RP. 



Mpzp Krajkowo 2013 oraz 2019 - zestawienie

Dlaczego  tak mała jednostka osadnicza jest procedowana w 2 odrębnych mpzp ?



Obszary podstawowej ochrony, 

perspektywiczne dla rozbudowy 

ujęć wody metropolii poznańskiej 

w rejonie Mosina - Krajkowo 
w miejscach hydrogeologicznie

uprzywilejowanych z dostępnością 

do zasobów wód podziemnych 

w dalszych horyzontach czasowych



Krajkowo - studium zagrożeń 

dla ujęcia wód podziemnych

Prof. dr hab. Józef Górski



Aquanet S.A.

Raport z monitoringu

jesień 2017



Aquanet S.A.
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Zabudowa mieszkaniowa a  wody podziemne

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej 
na wody podziemne

 nawozy i środki ochrony roślin związane 
     z użytkowaniem ogrodów i terenów zielonych
 generowanie zanieczyszczeń wynikających z ruchu
     
     emisji kominowych
 środki zimowego utrzymania dróg i chodników
 opady i kompostniki, nieszczelności systemów
     kanalizacyjnych
 ograniczenie infiltracji opadów-zubożenie 
     zasobów wód podziemnych



Obiekty zagrożenia wód podziemnych i zidentyfikowane skutki



Główne przesłanie

Do  świadomości wszystkich gremiów decyzyjnych oraz 
Obywateli Aglomeracji Poznańskiej i ich Przedstawicieli w 

organach samorządowych musi dotrzeć przesłanie:

„Ujęcie Mosina-Krajkowo jest jedynym realnym źródłem wody 
podziemnej do picia, zasilanej infiltracją z rzeki Warty dla nas 

oraz przyszłych pokoleń, dlatego musi być rygorystycznie 
chronione, aby nie utracić tego dziedziczonego dobra.

Gminę Mosina, która na terenie ochronnym ujęcia ponosi 
główny ciężar ograniczeń z tym związanych, musi wspierać w 
tych działaniach, w tym finansowo - miasto Poznań – główny 

odbiorca wody „mosińskiej” z  PSW

To przesłanie niech więc towarzyszy naszej Konferencji 
[debacie].



Dziękujemy za uwagę


