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▪ WPROWADZENIE 
 

 

1. CEL OPRACOWANIA 

 

 

Pojęcie miejskich obszarów funkcjonalnych zostało wprowadzone w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), gdzie definiowane jest jako układ osadniczy, ciągły 

przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek, który obejmuje zwarty obszar miejski 

oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. KPZK wyróżnia 4 typy miejskich obszarów 

funkcjonalnych, w tym miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych, z których cztery 

znajdują się w województwie wielkopolskim. Tworzą je byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła; 

a także miasto nie będące w przeszłości stolicą województwa – Gniezno. 

 

Miasta subregionalne pełnią ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje gospodarcze i społeczne, 

a także są miejscem dostarczania istotnych usług publicznych, w tym usług o znaczeniu 

ponadlokalnym. Część z ośrodków jest także wysoce wyspecjalizowana  gospodarczo co może nieść za 

sobą konsekwencje w postaci wahań koniunkturalnych. 

 

Jednym z  wyspecjalizowanych miejskich obszarów funkcjonalnych jest Koniński Obszar Funkcjonalny 

(KOF). Na przestrzeni lat główną gałęzią gospodarki był przemysł paliwowo-energetyczny 

i towarzyszący mu przemysł ciężki, będące podstawą rozwoju obszaru funkcjonalnego. Jednakże złoża 

węgla brunatnego – głównego paliwa dla konińskich elektrowni, są sukcesywnie eksploatowane 

i w niedalekiej przyszłości ulegną wyczerpaniu. Taka sytuacja stawia wyzwanie znalezienia nowej 

ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego, dążącej do zróżnicowania lokalnej 

gospodarki oraz stworzenia warunków dla funkcjonowania przemysłu energetycznego w oparciu 

o alternatywne źródła energii.  

 

W odpowiedzi na potrzeby zachodzących zmian w polityce przestrzennej państwa zostało wykonane 

opracowanie studialne Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka 

Subregionalnego Konin. W tym dokumencie przeprowadzono szereg analiz i badań, które 

przedstawiono w części uwarunkowań będących swoistą diagnozą stopnia rozwoju  

społeczno-gospodarczego Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Stanowiło to podstawę do określenia 

wizji rozwoju, struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz celów rozwoju, działań i zadań w oparciu 

o lokalne potencjały i kluczowe cechy przestrzeni. W związku z powyższym, celem opracowania 

koncepcji jest przedstawienie nowej drogi rozwoju. 

 

Jednym z zamierzeń opracowania jest także wsparcie lokalnych i regionalnych władz samorządowych 

poprzez wskazanie możliwości rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dokument ma wspomóc 

koordynację działań strategicznych i planistycznych na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska 

w sprawie przyszłości KOF i skoordynowania działań w ramach jednostek samorządu terytorialnego.  
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Potrzeba rozwoju i wsparcia obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych została także ujęta 

w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (PZPW) w ramach 

terytorializacji polityki rozwoju. Plan określa cele rozwoju przestrzennego oraz zasady 

zagospodarowania, które stanowią uszczegółowienie polityki przestrzennej i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego województwa, a także stanowią podstawę i odniesienie dla założeń 

zawartych w niniejszej Koncepcji. PZPW jest również istotny dla założeń Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego, z którą razem tworzą spójną całość i przedstawiają zintegrowane 

podejście terytorialne do planowania rozwoju województwa wielkopolskiego. 

 

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

 

Podstawą prawną dla opracowania przedmiotowej koncepcji jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm.). W myśl art. 38 

ustawy organy samorządu województwa, oprócz obowiązku sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, 

odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb 

i celów podejmowanych w tym zakresie prac. 

 

 

3. DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH  

 

 

Pojęcie oraz poszczególne kategorie obszarów funkcjonalnych wprowadziła Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków 

regionalnych, subregionalnych i lokalnych została przeniesiona na poziom wojewódzki w ramach prac 

nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Konieczne było zatem określenie zasad 

i kryteriów wyznaczania granic miejskich obszarów funkcjonalnych. W tym celu wykonano dokument 

„Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim”, który jest 

opracowaniem analitycznym i stanowi dokument wdrożeniowy zaktualizowanej „Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. Zawarto w nim odpowiedni zestaw 

wskaźników i kryteriów o charakterze statystycznym, funkcjonalnym lub geograficznym, dzięki którym 

możliwe jest określenie zasięgu lub granic obszarów funkcjonalnych na terenie województwa 

wielkopolskiego, a także wskazanie beneficjentów środków finansowych wspierających działania na 

tych obszarach, zgodnie z zasadami określonymi w planie województwa. Jednym z wyznaczonych, na 

podstawie danego dokumentu obszarów jest Miejski Obszar Funkcjonalny ośrodka subregionalnego 

Konina (KOF – Koniński Obszar Funkcjonalny). 
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Miasto Konin wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem obejmuje 8 jednostek 

terytorialnych. 

 

Ryc. 1. Koniński Obszar Funkcjonalny 

 

❖ 1 gmina miejska: 

KONIN 

❖ 2 gminy  

miejsko-wiejskie: 

GOLINA, ŚLESIN, 

❖ 5 gmin wiejskich: 

Kazimierz Biskupi, 

Kramsk, Krzymów, 

Rzgów  

i Stare Miasto. 
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▪ UWARUNKOWANIA 
 

 

1. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE 

 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny jest jednostką, która nie stanowi odizolowanej struktury i cechuje się 

różnorodnymi powiązaniami zewnętrznymi, które wykraczają także poza granice województwa 

wielkopolskiego. Są to powiązania strukturalne o charakterze zarówno przestrzennym  

(m. in. infrastrukturalne, komunikacyjne, przyrodnicze), jak i funkcjonalnym (społeczne, gospodarcze). 

 

Ryc. 2. Powiązania zewnętrzne Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
 

Powiązania osadnicze, społeczne i gospodarcze 

 

Położenie Konina w granicach województwa wielkopolskiego buduje silne powiązania funkcjonalne ze 

stolicą województwa. Poznań jako ośrodek metropolitalny o wysokiej pozycji w układzie  

osadniczo-administracyjnym kraju, posiadający znaczny potencjał społeczno-gospodarczy, silnie 

oddziałuje na Miejski obszar funkcjonalny Konina. Widoczne jest to przez powiązania z funkcjami 

wyższego rzędu, m.in. związanymi z szkolnictwem wyższym, ochroną zdrowia, handlem, kulturą, 

sportem i rozrywką.   



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 9 

Przykładem powiązań zewnętrznych o charakterze społecznym jest szkolnictwo wyższe. W Koninie 

funkcjonują zamiejscowe oddziały uczelni poznańskich, łódzkich czy warszawskich. Duża liczba 

studentów pochodzących z KOF wyjeżdża kształcić się do sąsiednich ośrodków metropolitalnych 

(Poznań, Łódź, Wrocław, Toruń, Warszawa), spośród których najpopularniejszym kierunkiem jest 

Poznań.  

 

Migracje wahadłowe związane z dojazdami do pracy pokazują siłę powiązań ekonomicznych 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego z otoczeniem. Największą liczba codziennych dojazdów do 

zakładów pracy znajdujących się na terenie obszaru funkcjonalnego wykazują gminy sąsiadujące 

bezpośrednio z KOF. Natomiast mieszkańcy gmin KOF wyjeżdzający najczęściej do pracy do stolicy 

województwa oraz do gminy Kleczew, w której zlokalizowana jest siedziba PAK KWB Konin - jednego 

z największych pracodawców w regionie. 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny to atrakcyjny kierunek dla turystów z Wielkopolski, a także z sąsiednich 

województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, których przyciągają przede wszystkim liczne jeziora 

z rozwiniętą bazą turystyczną, nad którymi można aktywnie spędzić czas uprawiając różnorodne sporty 

wodne. Na obszarze KOF organizowane są także liczne imprezy sportowe, czy rozrywkowe o zasięgu 

ogólnopolskim Jednak największy ruch turystyczny generuje Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym 

(Gmina Ślesin), które przyciąga pielgrzymów z całego kraju i zagranicy. 

 

Liczne podmioty gospodarcze zlokalizowane w KOF, w tym podmioty z udziałem kapitału zagranicznego 

(m.in. niemieckiego, francuskiego czy holenderskiego), wykazują silne powiązania zarówno w skali 

regionalnej, jak i krajowej oraz międzynarodowej. 

 

Powiązania środowiska przyrodniczego 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny nie stanowi wyodrębniającej się geograficznie jednostki. Dwa pasmowo 

ułożone mezoregiony przechodzą równoleżnikowo przez obszar funkcjonalny dzieląc go na część 

północną (młodoglacjalną) - Pojezierze Wielkopolskie i południową (staroglacjalną) – Nizinę 

Południowowielkopolską. 

 

Obszar funkcjonalny jest położony w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Większość obszaru 

znajduje się w zlewni rzeki Warty od Widawki do Prosny. Tylko niewielki jego fragment położony 

w północnej części przynależy do zlewni rzeki Noteć. W granicach KOF występuje jeden Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 151 Turek-Konin-Koło (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, 

Ślesin i miasto Konin). Swym zasięgiem obejmuje wschodnią część obszaru funkcjonalnego. 

 

Występują tu także złoża węgla brunatnego o znaczeniu ponadlokalnym. Koniński rejon węglonośny 

jest jednym z trzech tego typu rejonów w Wielkopolsce. Obejmuje on 23 udokumentowane złoża, 

które są położone m. in. W granicach powiatów: konińskiego, kolskiego i tureckiego. 

 

Obszary chronionego krajobrazu - „Goplańsko-Kujawski”, „Powidzko-Bieniszewski” oraz „Złotogórski”, 

a także obszary Natura 2000 - „Ostoja Nadwarciańska” i „Dolina Środkowej Warty” stanowią 

przyrodnicze powiązania obszaru funkcjonalnego z terenami dwóch województw wielkopolskiego 

i łódzkiego.  
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Ważnym elementem spójnego systemu przyrodniczego łączącym KOF z terenami zewnętrznymi są 

również korytarze ekologiczne o randze krajowej - dolina rzeki Warty, a także o znaczeniu regionalnym 

wzdłuż dolin rzek: Kanału Grójeckiego, Kanału Ślesińskiego, Powy i rzeki Bawół. 

 

Powiązania komunikacyjne 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny posiada dobrą dostępność komunikacyjną. Równoleżnikowo przebiegają 

tu dwa szlaki transportowe o znaczeniu międzynarodowym, są to autostrada A2 Świecko - Poznań - 

Konin - Łódź - Warszawa oraz linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice. Mają one kluczowe 

znaczenie dla obsługi komunikacyjnej relacji wschód-zachód w skali województwa, kraju oraz Europy.  

 

Autostrada A2 stanowi fragment trasy E30 Cork – Londyn – Haga – Berlin – Warszawa – Mińsk – 

Moskwa – Omsk wyznaczonej przez Umowę europejską o głównych drogach ruchu 

międzynarodowego (AGR). Linia kolejowa nr 3 jest odcinkiem tras E20 i C-E20 o przebiegu Ostenda – 

Bruksela - Hanower – Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa - Omsk – Irkuck – Władywostok 

- Pietropawłowsk ustanowionych odpowiednio przez Umowę europejską o głównych 

międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz Umowę europejską o ważnych międzynarodowych 

liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). 

 

Zarówno autostrada A2 oraz linia kolejowa nr 3 są bazowymi elementami Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej TEN-T, która łączy wszystkie regiony Unii Europejskiej i obejmuje różne gałęzie 

transportu. Stanowią one także oś, wyznaczonego w ramach sieci bazowej TEN-T, korytarza 

transportowego Morze Północne - Bałtyk. 

 

Sieć dróg krajowych łączy terytorium obszaru funkcjonalnego z największymi ośrodkami miejskimi 

w kraju. Autostrada A2 zapewnia dostęp do Poznania, Łodzi i Warszawy, jest ona wspomagana przez 

drogi krajowe nr 92 i nr 72. Droga krajowa nr 25 stanowi powiązanie z Wrocławiem, Bydgoszczą 

i Toruniem, a także z duopolem Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Relacje ze stolicą kraju 

i województwa zapewnia również linia kolejowa nr 3. 

 

Powiązania infrastrukturalne 

 

W zakresie infrastruktury technicznej powiązania z krajowym układem sieci elektroenergetycznej, 

gazowej oraz sieci teletechnicznych realizowane są poprzez linie elektroenergetyczne najwyższych 

i wysokich napięć, gazociągi magistralne wysokiego ciśnienia oraz szkieletową sieć szerokopasmową 

wraz z towarzyszącymi im urządzeniami sieciowymi. 

 

Przez obszar KOF przebiega w sumie 9 linii elektroenergetycznych najwyższych napięć: 1 linia 400 kV 

relacji Kromolice – Pątnów i 8 linii 220 kV relacji: Plewiska – Konin, Pątnów – Czerwonak,  

Pątnów – Konin (2 tory), Adamów – Konin (2 tory), Pątnów – Włocławek Azoty, Pątnów – Podolszyce, 

Pątnów – Jasieniec (2 tory) i Konin – Sochaczew. 

 

Powiązania zewnętrzne i wewnętrzne uzupełnia 14 linii elektroenergetycznych sieci wysokiego 

napięcia 110 kV, które wyprowadzone gwieździście ze stacji najwyższych napięć Elektrowni Pątnów 

oraz Elektrowni Konin, zaopatrują w energię elektryczną 14 głównych punktów zasilania. W granicach 
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obszaru funkcjonalnego znajduje się tylko 6 Głównych punktów zasilania, z których  

aż 5 zlokalizowanych jest na terenie miasta Konin (w tym 2 konsumenckie na terenie byłej Huty 

Aluminium). 

 

Ponadlokalna sieć gazowa wchodząca w skład krajowego systemu przesyłowego, łączy dwa węzły 

gazowe, tj. Odolanów i Gustorzyn (woj. kujawsko-pomorskie), znajdujące się poza granicami obszaru 

funkcjonalnego i przebiega poza wschodnimi granicami KOF.  

 

 

2. OSADNICTWO I SUBURBANIZACJA 

 

 

Struktura sieci osadniczej 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny obejmuje 8 jednostek administracyjnych: 1 gminę miejską Konin, 

2 gminy miejsko-wiejskie: Golina, Ślesin, oraz 5 gmin wiejskich: Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, 

Stare Miasto, Rzgów. 

 

Sieć osadniczą Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowią 243 miejscowości, w tym 3 miasta i 240 

jednostek wiejskich. Układ osadniczy zgodnie z podziałem jednostek określonym w Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego przedstawia się następująco: 

− 1 miasto średnie: Konin – 75,3 tys. mieszkańców, 

− 2 miasta małe: Golina – 4,5 tys. mieszkańców, Ślesin – 3,1 tys. mieszkańców, 

− 240 wiejskich jednostek osadniczych w tym:  

− 5 jednostek gminnych: Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto, Krzymów, Kramsk, 

− 150 wsi sołeckich,  

− 85 mniejszych jednostek wiejskich. 

 

Struktura hierarchiczna jednostek osadniczych ze względu na pełnione funkcje, rangę administracyjną, 

potencjał społeczno–gospodarczy w granicach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego kształtuje się 

następująco: 

− ośrodek subregionalny – Konin, siedziba miasta na prawach powiatu i powiatu konińskiego, 

− pozostałe miasta i wsie będące siedzibą gmin – 2 miasta (Golina, Ślesin) i 5 wsi gminnych 

(Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów), 

− 150 wsi sołeckich, 

− 85  mniejszych jednostek wiejskich. 

 

Miejskie jednostki osadnicze 

 

W Konińskim Obszarze Funkcjonalnym położone są 3 miasta, w których łącznie mieszka blisko 83 tys. 

osób, co stanowi 55% ogółu ludności obszaru. Miasto Konin zamieszkałe przez 75 342 osoby pod 

względem potencjału demograficznego jest trzecim miastem w województwie. Jednocześnie jest 

największym ośrodkiem gospodarczym we wschodniej części województwa wielkopolskiego. W Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego miasto określane jest jako miasto 
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średnie. Jest także byłym miastem wojewódzkim, które zostało zaliczone do miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze1. 

 

W układzie funkcjonalnym miasto Konin jest subregionalnym biegunem wzrostu i wiodącym 

ośrodkiem społeczno-gospodarczym obszaru. Funkcjonuje w nim szereg instytucji administracji 

publicznej, usług specjalistycznych i jednostek gospodarczych. Na rzecz mieszkańców miasta i obszaru 

funkcjonalnego a także Wielkopolski Wschodniej, Konin pełni funkcje usługowe w zakresie 

administracji, szkolnictwa wyższego, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, obsługi biznesu, handlu 

i sportu oraz równocześnie pełni ważne funkcje gospodarcze. 

 

Pozostałe dwa miasta Golina i Ślesin w układzie osadniczym należą do miast małych, w których liczba 

mieszkańców nie przekracza 5 tys. osób. Miasto Golina zamieszkuje 4 501 osób, natomiast miasto 

Ślesin 3 132 osoby2. Obydwa miasta są ośrodkami gminnymi – siedzibami władz miasta i gminy. Jako 

ośrodki lokalne obsługują mieszkańców w zakresie usług podstawowych i ponadpodstawowych. Obok 

funkcji usługowych obydwa miasta pełnią funkcje uzupełniające: Golina funkcję przemysłową 

o znaczeniu lokalnym, a Ślesin funkcję turystyczno–wypoczynkową o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

Wiejskie jednostki osadnicze 

 

Wiejską sieć osadniczą w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym tworzy 240 wiejskich jednostek 

osadniczych o zróżnicowanej randze, potencjale demograficznym i pełnionych funkcjach. Łącznie 

w 240 wsiach mieszka blisko 68,0 tys. osób, stanowiąc 45% ogółu mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego. 

 

Średnia wielkość wsi w obszarze funkcjonalnym kształtuje się na poziomie 350 osób i jest nieznacznie 

mniejsza niż średnia dla województwa wielkopolskiego wynosząca 363 osoby. Główne jednostki 

wiejskie to 5 ośrodków gminnych o zróżnicowanym potencjale demograficznym: Kazimierz Biskupi 

(4,3 tys. osób), Stare Miasto (3,0 tys. osób) i Kramsk (1,4 tys. osób), Krzymów (0,6 tys. osób), Rzgów 

(0,7 tys. osób). W jednostkach tych skoncentrowana jest działalność usługowa i potencjał gospodarczy, 

co oddziałuje na cały obszar gminy. Poza wymienionymi ośrodkami gminnymi największy potencjał 

ludnościowy odnotowano we wsiach sąsiadujących z miastem Konin, a są to m. in.: Brzeźno 

(2,2 tys osób) w gminie Krzymów, Posada (2,2 tys. osób) w gminie Kazimierz Biskupi, Żychlin 

(2,0 tys. osób) w gminie Stare Miasto, Sławsk (1,8 tys. osób) w gminie Rzgów, Wola Podłężna 

(1,2 tys. osób) w gminie Kramsk. 

 

Proces suburbanizacji 

 

Przestrzennym wyrazem zjawiska suburbanizacji jest zmiana funkcji obszaru wiejskiego w kierunku 

wprowadzania funkcji typowo miejskich poprzez lokalizacje osiedli zabudowy mieszkaniowej 

o charakterze miejskim i lokalizację zespołów usługowych oraz firm czy przedsiębiorstw 

produkcyjnych. 

  

 
1 Śleszyński P, Delimitacja miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, 2016, PAN 
2 BDL GUS 2016 
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Najintensywniejszy proces suburbanizacji zachodzi w obszarach bezpośrednio sąsiadujących 

z miastem subregionalnym. Szczególnie widoczne jest to w gminach: Stare Miasto (miejscowości: Stare 

Miasto, Żychlin), Krzymów (Brzeźno), Kramsk (Wola Podłężna, Rudzica), Kazimierz Biskupi (Posada), 

gdzie zabudowa wiejska zmienia swój rolniczy charakter. Potwierdzeniem tej sytuacji jest wzrost 

powierzchni zurbanizowanej w gminach w okresie 2006-2016. Największy wzrost w stosunku do 2006 

roku odnotowano w gminie Kramsk - 103% i Stare Miasto -  89%. Zmianami w zagospodarowaniu 

przestrzeni wyróżniają się miejscowości zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie miasta 

centralnego m. in.: Posada w gminie Kazimierz Biskupi, Brzeźno w gminie Krzymów czy Żychlin 

w gminie Stare Miasto. 

 

Na całym obszarze funkcjonalnym w okresie minionych 10 lat nastąpił wzrost liczby mieszkań o 8,8% 

w stosunku do roku 2006. Jednak jest to wielkość niższa od średniej dla województwa wielkopolskiego 

wynoszącej 11,4%. Zdecydowanie więcej mieszkań oddano do użytku na obszarze wiejskim niż 

w miastach, gdzie wzrost wyniósł aż 80,2% w stosunku do roku bazowego. Największy wzrost liczby 

mieszkań nastąpił w gminach: Stare Miasto – 23,4%, Kazimierz Biskupi - 20,9% i Kramsk – 14,7%. 

W Koninie mimo znacznej depopulacji liczba mieszkań zwiększyła się o 4,8%, jednakże jest to najniższy 

wynik w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym. Wzrost zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich 

jest przede wszystkim związany z odpływem ludności z miasta centralnego będącego rdzeniem 

miejskiego obszaru funkcjonalnego. W latach 2007-2016 nastąpił ubytek ludności miasta Konina 

z 80,1 tys. osób do 75,3 tys. osób, czyli o blisko 6%. Natomiast w pozostałych jednostkach 

terytorialnych odnotowano wzrost liczby mieszkańców o ponad 4,8 tys. osób, czyli ok. 6,8%. 

 

Niekontrolowana suburbanizacja jest zagrożeniem dla spójnego i zrównoważonego rozwoju 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Chaotycznie rozwijająca się zabudowa może prowadzić do 

licznych problemów, m. in. ekonomicznych związanych z rosnącymi kosztami rozbudowy i utrzymania 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, wzmożonym ruchem samochodowym w związku 

z dojazdami do pracy, a także przekształcaniem cennych terenów rolniczych i leśnych na 

zurbanizowane. Narzędziem, które ma wspomóc władze samorządowe w racjonalnym 

gospodarowaniu przestrzenią są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jednakże udział 

przestrzeni gmin w KOF objęty obowiązującymi planami miejscowymi wynosi 21,3%. Zdecydowanie 

największą powierzchnię objętą planami posiada miasto Konin, aż 95,4%. Pozostałe gminy prezentują 

o wiele mniejsze wartości: Ślesin - 35,9%, Kazimierz Biskupi - 21,4%, Kramsk - 8,5%,  

Stare Miasto - 8,3%, Golina - 8,0%, Krzymów - 2,1% i Rzgów - 0,4%. Dlatego w większości gmin 

wydawana jest duża liczba decyzji o warunkach zabudowy. W okresie 2009-2016 w całym KOF wydano 

6 520 decyzji3, z czego aż 73,9% dotyczyło zabudowy mieszkaniowej. Najwięcej decyzji w latach  

2006-2016 wydano w gminie Stare Miasto - 1 732 i Golina - 1 123. 

 

 

  

 
3 BDL GUS 2016 
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3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

 

Ukształtowanie powierzchni 

 

Ukształtowanie powierzchni Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dziełem zlodowacenia 

wiślańskiego fazy poznańskiej i starszego zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar ten położony jest 

w granicach siedmiu mezoregionów: Równiny Wrzesińskiej 315.56 (na zachodzie), Pojezierza 

Kujawskiego 315.57 (na wschodzie), Pojezierza Żnińsko-Mogileńskiego 315.58 (w północnej części), 

Doliny Konińskiej 318.13 (w zachodniej części), Kotliny Kolskiej 318.14 (we wschodniej części), Równiny 

Rychwalskiej 318.16 (w południowo-zachodniej części), Wysoczyzny Tureckiej 318.17  

(w południowo-wschodniej części). 

 

Charakterystyczną cechą powierzchni obszaru funkcjonalnego jest wyraźna dwudzielność rzeźby. Przez 

centralną część obszaru funkcjonalnego, z zachodu na wschód przebiega linia ostatniego zlodowacenia 

wiślańskiego – fazy poznańskiej. Północną część cechuje rzeźba młodoglacjalna, wysoczyzna płaska, 

falista i pagórkowata ze strefą pagórków moreny czołowej i pagórkami kemowymi polami 

sandrowymi, z licznymi rynnami jeziornymi (np. Jezior Pątnowskiego i Gosławskiego czy jezior 

Mikorzyńskiego i Ślesińskiego). Południową część natomiast stanowi staroglacjalna polodowcowa 

rzeźba erozyjno-denudacyjna pozbawiona jezior. Miejscami występują wzgórza kemowe i wydmowe 

dochodzące miejscami powyżej 180 m n.p.m. (np. pagórki Złotogórskie z kulminacją Złotej Góry 187 m 

n.p.m. W gminie Stare Miasto). Od Konina w stronę Pyzdr przebiega równoleżnikowy odcinek doliny 

rzeki Warty, stanowiący część Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej związanej z fazą poznańską ostatniego 

zlodowacenia (wiślańskiego). W kierunku wschodnim przechodzi ona w rozszerzony odcinek doliny 

Warty (Kotlina Kolska). Na tle zróżnicowanej morfologii terenu i mało dynamicznych współczesnych 

procesów przyrodniczych, bardzo istotnym czynnikiem rzeźbotwórczym jest działalność człowieka. 

Poza obszarami osiedlowymi i ciągami tras komunikacyjnych, wielką rolę odgrywa odkrywkowa 

eksploatacja kopalin, szczególnie węgla brunatnego. Ponadto w rzeźbie wyróżniają się stworzone przez 

człowieka elementy liniowe, takie jak nasypy i wykopy dróg kołowych i kolejowych, wały 

przeciwpowodziowe czy zwałowiska, wyrobiska, osadniki po eksploatacji złóż węgla (np. w odkrywkach 

Morzysław, Niesłusz, Gosławice w mieście Koninie, Kazimierz Północ w gminie Kazimierz Biskupi, 

Lubstów w gminie Ślesin). 

 

Zasoby kopalin 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny jest zasobny w kopaliny. Występują tu zarówno złoża kopalin 

energetycznych (węgiel brunatny) jak i złoża surowców skalnych: kruszywa naturalnego, piasków 

kwarcowych, surowców ilastych ceramiki budowlanej surowców szklarskich i kredy.  

 

Wielkopolska jest najbardziej zasobnym w węgiel brunatny regionem Polski. W gminach Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego występuje jeden z ośmiu w Polsce i jeden z trzech w Wielkopolsce rejonów 

węglonośnych: koniński rejon węglonośny. Eksploatacja węgla na skalę przemysłową trwa od końca lat 

50 ubiegłego wieku, dzięki czemu rozwinął się przemysł paliwowo-energetyczny. Węgiel brunatny 
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występuje w 234 udokumentowanych złożach o łącznych zasobach 518 593 tys. ton. Charakterystyczną 

cechą złóż tego rejonu jest płytkie, w porównaniu z innymi rejonami węglonośnymi Polski, zaleganie 

węgla. Średnie głębokości spągu tych złóż mieszczą się w przedziale od 10,90 m do 81,40 m a średnia 

grubość nadkładu wynosi ok. 40 m. W KOF znajdują się następujące złoża: „Drzewce”, „Ościsłowo”, 

”Pątnów I”, „Piaski”, „Rumin”, „Lubstów”.  

 

W obszarze funkcjonalnym znalazło się 6 udokumentowanych złóż surowców energetycznych - węgla 

brunatnego i 41 złóż surowców skalnych, w tym 37 złóż kruszywa naturalnego (najwięcej w gminie 

Krzymów), 1 złoże piasków formierskich jako jedyne istniejące na terenie całego województwa, 2 złoża 

surowców ilastych ceramiki budowlanej, 1 złoże kredy spośród 65 złóż kredy i 7 złóż torfu.  

Ze wszystkich 47 udokumentowanych złóż, które są położone w granicach KOF, 10 złóż jest stale 

eksploatowanych, natomiast 9 tylko okresowo. Złoża eksploatowane są w gminach: Golina (1 złoże 

piasków i żwirów), Kramsk (1 złoże piasków i żwirów oraz na pograniczu z gminą Osiek Mały 1 złoże 

węgla brunatnego „Drzewce”), Krzymów (7 złóż piasków i żwirów). Natomiast złoża eksploatowane 

okresowo są w gminach: Golina (1 złoże piasków i żwirów), Kramsk (1 złoże torfu), Krzymów (6 złóż 

piasków i żwirów), Stare Miasto (1 złoże piasków i żwirów). 

 

Obszar Funkcjonalny położony jest w rejonie występowania wód geotermalnych w strefie ciągnącej się 

od Gorzowa Wielkopolskiego poprzez Czarnków, Wągrowiec, Gniezno, Konin, Sompolno, Ślesin, Koło, 

Turek do Uniejowa. Występują tu złoża wód termalnych o korzystnych parametrach użytkowych. 

Największe perspektywy wiąże się z wodami pochodzącymi z utworów kredy dolnej lub jury dolnej 

Niżu Polskiego o temperaturach powyżej 400C. Cały obszar funkcjonalny położony jest także 

w granicach obszaru perspektywicznego występowania wód leczniczych chlorkowych. W granicach 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego udokumentowano: 

− 1 złoże wód termalnych – cieplice „Konin GT-1” o zasobach przemysłowych w wysokości 

114,00 m3/h zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr DSR.I.7431.35.2015 wg stanu na 

2015-12-31, 

− 1 złoże wód leczniczych – wody mineralne „Ślesin IGH-1” o zasobach przemysłowych 

w wysokości 16,00 m3/h zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr KDH/013/4681/B/81 wg 

stanu na 1979-11-30. 

 

Bogactwo złóż kopalin z jednej strony pozwala na ich gospodarcze wykorzystanie, ale z drugiej stwarza 

wieloaspektowe konflikty, zwłaszcza w przypadku wielkoprzestrzennych form odkrywkowej 

eksploatacji węgla brunatnego. 

 

Użytkowanie gruntów 

 

W użytkowaniu gruntów w granicach gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego dominują grunty 

rolne, które zajmują 60 248 ha tj. 69,9% ogółu powierzchni obszaru, z których największą cześć 

stanowią grunty orne (46,9% powierzchni KOF). Dominują one w 4 gminach: Golina (59,9%), Stare 

Miasto (56,9%),Ślesin (54,3%) i Rzgów (50,2%). W pozostałych gminach obszaru grunty orne nie 

przekraczają 50% powierzchni, a najmniej występuje ich w gminie Kramsk (36,2%) i w Koninie (28,7%), 

 
4 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/,  
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który nie zatracił całkowicie funkcji rolniczych, w tym ośrodka obsługi, i nadal jest powiązany 

z terenami rolniczymi.  

 

W strukturze użytkowania gruntów w obszarze funkcjonalnym znaczny udział posiadają łąki i pastwiska 

w gminach Kramsk (36,6%) i Krzymów (23,4%). Grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 0,9% 

ogólnej powierzchni KOF, tj. 808 ha, w tym 597 ha (0,7%) stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione 

na użytkach rolnych i 211 ha (0,2%) na gruntach leśnych. Najwięcej tych gruntów jest w gminie 

Kazimierz Biskupi (łącznie 3,2%, w tym na użytkach rolnych 2,0%). Udział gruntów leśnych 

w powierzchni ogólnej gmin jest średni i wynosi dla KOF 17,9%, przy średniej wojewódzkiej na 

poziomie 26,6%. Udział gruntów leśnych powyżej średniej dla obszaru funkcjonalnego odnotowano 

w czterech gminach: Kazimierz Biskupi (29,9%), Krzymów (26,3%), Ślesin (23,2%) i Rzgów (20,3%), 

natomiast poniżej średniej w gminach: Stare Miasto (14,2%), Kramsk (13,0%), Golina (3,4%), i mieście 

Konin (3,4%). 

 

W strukturze użytkowania gruntów nie wyróżniają się inne grunty. Grunty zabudowane 

i zurbanizowane o łącznej powierzchni 6 600 ha zajmują 8% powierzchni KOF, w tym tereny 

komunikacyjne 2 271 ha, co stanowi 42% udziału w powierzchni tych terenów. Udział powierzchni 

gruntów pod wodami wynosił w 2016 roku 3,5% ogółu powierzchni obszaru funkcjonalnego, tj. 2986 

ha, grunty te zewidencjonowano we wszystkich gminach, najwięcej w gminie miejskiej Konin (13,9%) 

i w gminie Ślesin (6,6%). W strukturze użytkowania gruntów obszaru funkcjonalnego nie 

zewidencjonowano użytków ekologicznych. Udział nieużytków w powierzchni obszaru funkcjonalnego 

ogółem wyniósł 2291 ha, tj. 2,7% jego ogólnej powierzchni. Największy odsetek nieużytków 

odnotowano w gminie Kramsk 5,2%, najmniej w gminie Ślesin 1,5%.  

 

W strukturze użytkowania gruntów najwięcej użytków kopalnych występuje w gminie Ślesin  

(2,2% udziału w powierzchni gminy), co związane jest z  zaniechaną już eksploatacją złóż „Pątnów I„ 

i „Lubstów”. Nie zewidencjonowano ich w gminach Rzgów, Stare Miasto oraz gminie miejskiej Konin. 

 

Tereny różne w granicach KOF, do których zalicza się wszystkie pozostałe grunty (takie jak: grunty 

przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane, wały ochronne 

nieprzystosowane do ruchu kołowego) zajmują łącznie 932 ha, tj. 1,1% ogólnej powierzchni obszaru 

funkcjonalnego. Najwyższy udział terenów różnych w strukturze użytkowania gruntów charakteryzuje 

gminę miejską Konin 6,6%. 

 

Zasoby i wykorzystanie wód podziemnych 

 

W granicach gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z hydrogeologicznym podziałem 

kraju5 można wyróżnić 3 pietra wodonośne: czwartorzędowe, paleogeńsko-neogeńskie 

(trzeciorzędowe) i kredowe. Utwory czwartorzędowe i paleogeńsko-neogeńskie rozdzielone są 

warstwami iłów poznańskich i glin zwałowych. Największą zasobność i walory użytkowe posiadają 

wody podziemne uznane za Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). We wschodniej części KOF 

znajduje się jedyny na tym terenie zbiornik nr 151 Turek-Konin-Koło (gminy Kramsk, Krzymów, Stare 

Miasto, Ślesin i miasto Konin). Eksploatacja wód podziemnych z poziomu zbiornika wynosiła w 2012 r. 

 
5 Hydrogeologia regionalna Polski tom i Wody słodkie, B. Paczyński i A. Sadurski (red.), Warszawa PIG 2007 
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43 368 m3/d, co stanowi 34% wielkości zasobów dyspozycyjnych. Największa eksploatacja wód 

występuje na obszarze wodnogospodarczym P-VII (Warta od Neru do Prosny) – 42 264 m3/d, co 

stanowi 33,6% zasobów dyspozycyjnych i jest to 97% eksploatacji z ujęć w całym obszarze zbiornika. 

 

Zasoby wód powierzchniowych 

 

Na sieć hydrograficzną obszaru składają się liczne rzeki, kanały, rowy melioracyjne oraz wody stojące: 

jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki wodne. Występują tu 22 zlewnie jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) rzecznych, 6 JCWP jeziornych i jedna zlewnia jeziora bezodpływowego 

(Jezioro Głodowskie, PLLW10097). Spośród zlewni JCWP rzecznych w obszarze funkcjonalnym 

wyróżniamy: Kanał Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia (RW6000018349), Dopływ z Kuchar 

Borowych (RW6000161835689), Wiercica od Borkówki do ujścia (RW60001718337299), Dopływ 

z Bylewa (RW600017183386), Dopływ z Głodowa (RW600017183549), Dopływ spod Przyjmy 

(RW60001718358), Dopływ z Drążnej (RW600017183669), Rów B (RW6000171881192), Noteć od 

Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna (RW600020188151), Warta od Teleszyny do Topca 

(RW600021183511), Warta od Topca do Powy (RW600021183519), Warta od Powy do Prosny 

(RW60002118399), Kan. Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujścia (RW600023183389), 

Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego (RW60002318345299), Topiec (RW600023183512), 

Powa (RW600023183529), Dopływ z Rychwała (RW6000231835329), Dopływ z Orliny Dużej 

(RW6000231835672), Bawół od Czarnej Strugi do ujścia (RW600024183569), Kan. Grójecki do wypływu 

z jez. Lubstowskiego (RW600025183383), Kanał Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego 

(RW600025183459), Dopływ z Jez. Skulskich (RW600025188149).  

 

Do JCWP jeziornych na obszarze funkcjonalnym należą: Ślesińskie (PLLW10088), Licheńskie 

(PLLW10091), Mikorzyńskie (PLLW10089), Pątnowskie (PLLW10090), Gosławskie (PLLW10094), 

Głodowskie (PLLW10097). Są to przeważnie jeziora rynnowe, a dzięki położonej niedaleko elektrowni 

wody w jeziorach są ciepłe, przekraczając niekiedy 200. W większości na jeziorach tych występują 

korzystne warunki do wędkowania. Największe jeziora to: 

− jezioro Gosławskie (m. Konin), o powierzchni 380 ha i maksymalnej głębokości 5,3 m.  

Przy północnej krawędzi jeziora położona jest elektrownia Pątnów. Jezioro udostępnione jest 

dla gospodarki rybackiej i wędkarstwa. W Gosławicach mieści się ponadto Gospodarstwo 

Rybackie Gosławice, które zajmuje się reprodukcja ciepłolubnych ryb roślinożernych - amura 

białego i tołpygi pstrej, 

− Jezioro Pątnowskie (m. Konin), o powierzchni 283 ha i głębokości 2,6 m. Razem z jeziorami 

Mikorzyńskim i Ślesińskim stanowi 32 km fragment kanału żeglownego Warta-Gopło 

i „Wielkiej Pętli Wielkopolski", 

− jezioro Mikorzyńskie (gmina Ślesin), zwane także Wąsosko-Mikorzyńskme, o powierzchni 

251 ha, stanowi jeden zbiornik wodny, którego północna część nazywana jest jeziorem 

Mikorzyńskim, a południowa jeziorem Wąsoskim, udostępnione dla celów  

rybacko – połowowych, 

− jezioro Ślesińskie (gmina Ślesin), o powierzchni 152 ha i maksymalnej głębokości 26 m. Jest to 

jezioro typu leszczowego, udostępnione do połowów rybackich. Występują w nim: leszcz, karp, 

okoń, sandacz, lin, wzdręga i kleń, 

− jezioro Licheńskie, (gmina Ślesin), o powierzchni 146 ha i silnie rozwiniętej linii brzegowej. Jest 

to jezioro typu leszczowego wykorzystywane do hodowli amura, i tołpygi, 
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− jezioro Głodowskie (gmina Kazimierz Biskupi), o wydłużonym kształcie i powierzchni 58 ha. 

 

W granicach obszaru funkcjonalnego występują także sztuczne zbiorniki wodne (np. zbiornik na rzece 

Powa czy zbiorniki powyrobiskowe po eksploatacji kopalni odkrywkowej), wykorzystywane głównie do 

celów przemysłowych, rolniczych i do zapobiegania powodzi lub suszy oraz stawy rybne, np. stawy 

w zlewni Kanału Ślesińskiego, stawy w dolinie rzeki Powy. W Gosławicach mieści się ponadto 

Gospodarstwo Rybackie Gosławice, które zajmuje się reprodukcją ryb ciepłolubnych. 

 

W granicach obszaru funkcjonalnego znajduje się wiele obiektów i urządzeń małej retencji wodnej. 

W aktualnie obowiązującym „Programie Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa 

wielkopolskiego”, wykazano pilną potrzebę zwiększania zdolności retencyjnych małych i dużych zlewni 

w celu ochrony przed powodzią i suszą z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych województwa 

wielkopolskiego. W Programie zaproponowano wykonanie wielu zbiorników dolinowych, 

podpiętrzanie jezior, budowę urządzeń piętrzących na ciekach, budowę stawów rybnych i małych 

stawów leśnych, budowę urządzeń małej retencji na terenach leśnych. Najwięcej inwestycji planuje się 

we wschodniej części obszaru, w zlewniach Warty, Kanału Grójeckiego, Rowu Kramskiego, Kanału 

Ślesińskiego, Kanału Topiec.  

 

W granicach KOF znaczną powierzchnię – 14 354,7 ha, przede wszystkim w dolinach i otoczeniu rzek, 

zajmują również ekosystemy zależne od wód – mokradła. Są to głównie torfowiska niskie, mułowiska, 

namuliska i podmokliska. Stanowią one istotny składnik sieci hydrograficznej, są cennym siedliskiem 

fauny i flory oraz miejscem zasilania zasobów wód podziemnych. 

 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

 

Badania jakości wód podziemnych pochodzące z 2017 r. i wskazują na zróżnicowaną jakość wód 

poszczególnych JCWPd. Na obszarze JCWPd nr 43 poddano badaniu 15 punktów monitoringowych. 

Stan chemiczny określono jako słaby, natomiast wody zaklasyfikowano do V kategorii (zła jakość). Do 

oceny stanu chemicznego JCWPd nr 62 wykorzystano informacje z 13 punktów pomiarowych. Stan 

chemiczny określono jako słaby, natomiast jakość wód wahała się do II (dobra) do V (zła) klasy 

w zależności od punktu pomiarowego. Na obszarze JCWPd nr 71 w 2017 r. opróbowano 9 punktów 

monitoringowych. Stan chemiczny określono jako dobry o dostatecznej wiarygodności. 

O wiarygodności oceny zadecydowała ilość punktów opróbowanych na terenie jednostki. Badania 

jakości wód w 5 punktach wykazały i klasę jakości (bardzo dobra) natomiast w 2 punktach  

klasę II (dobra) oraz IV (słaba).  

 

Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w województwie wielkopolskim za rok 2017 części wód 

płynących na terenie przedmiotowego obszaru funkcjonalnego przedstawia się następująco6: 

− Warta od Teleszyny do Topca, klasa elementów biologicznych- II, klasa elementów 

fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – III, 

klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego,  

 
6Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2018, Monitoring wód podziemnych, 
(http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-wod-podziemnych/). 
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− Warta od Topca do Powy, klasa elementów biologicznych- II, klasa elementów 

fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – III, 

klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, 

− Warta od Powy do Prosny, klasa elementów biologicznych- V, klasa elementów 

fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – V, 

klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, 

− Kanał Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia, nie badano elementów biologicznych, 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych, klasa elementów chemicznych – stan poniżej 

dobrego, 

− Topiec, nie badano elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych, 

klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, 

− Kan. Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujścia, nie badano elementów biologicznych, 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych, klasa elementów chemicznych – stan poniżej 

dobrego, 

− Powa, klasa elementów biologicznych- II, klasa elementów fizykochemicznych – stan poniżej 

dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – III, klasa elementów chemicznych – stan 

poniżej dobrego, 

− Bawół od Czarnej Strugi do ujścia, klasa elementów biologicznych- II, klasa elementów 

hydromorfologicznych – III, klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, 

− Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego, nie badano elementów biologicznych, 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych, klasa elementów chemicznych – stan poniżej 

dobrego, 

− Dopływ z Rychwała, nie badano elementów biologicznych, fizykochemicznych 

i hydromorfologicznych, klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, 

− Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna, klasa elementów biologicznych - 

III, klasa elementów fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego, klasa elementów 

hydromorfologicznych – III, nie badano elementów chemicznych, 

− Dopływ z Jez. Skulskich, klasa elementów biologicznych- IV, klasa elementów 

fizykochemicznych – stan poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – IV, nie 

badano elementów chemicznych. 

 

Strefy ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

 

Występujący we wschodniej części KOF zbiornik nr 151 Turek-Konin-Koło posiada aktualną 

dokumentację hydrogeologiczną. W niektórych fragmentach omawianego GZWP wskazane zostały 

obszary ochronne, w których w przyszłości obowiązywać będą zakazy, nakazy oraz ograniczenia 

w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód, a przede 

wszystkim przed degradacją ich jakości (stanu chemicznego). 

 

Spośród działań ochronnych przewidzianych dla GZWP nr 151, w granicach Konińskiego Obszaru 

funkcjonalnego w dokumentacji zaproponowano obszary ochronne nr 1, 2, 3, 10. 

 

Obszar Ochronny 1 – Dolina Kanału Grójeckiego z Warcicą. Obszar zbiornika GZWP nr 151 w tym 

rejonie nie jest chroniony na większości wyznaczonego terenu nadkładem utworów słabo 

przepuszczalnych – brak nadkładu lub jest to nadkład glin o miąższości 2-3 m, w strefie peryferyjnej 
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przy jego granicach. W wyznaczonym projektowanym obszarze ochronnym występują grunty orne, łąki 

i pastwiska, obszary upraw mieszanych, lasy oraz zabudowa wiejska. 

 

Obszar ochronny 2 – Depaula – Paprotnia. Obszar zbiornika w tym rejonie pozbawiony jest nadkładu 

słaboprzepuszczalnego – piaski, piaski pylaste, pył piaszczysty. W granicach projektowanego obszaru 

ochronnego występuje następujące użytkowanie terenu: grunty orne, obszary upraw mieszanych, lasy 

oraz zabudowa wiejska. W obszarze znajdują się piaskownie oraz udokumentowane złoża kruszyw. 

 

Obszar ochronny 3 – Kuny – Genowefa. Obszar zbiornika nie jest chroniony nadkładem izolującym lub 

chroniony jest nadkładem od 1 do 10 m utworów słaboprzepuszczalnych (mułki piaszczyste, mułki 

i gliny). W obszarze występuje użytkowanie terenu: grunty orne, obszary upraw mieszanych, łąki 

i pastwiska, lasy oraz zabudowa wiejska. 

 

Obszar ochronny 10 – Strefa ochronna miejskiego ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina.  

Ze względu na to, że w rejonie Konina – dolina Warty – tereny ujęcia Kurów, Zalesie, Bariera Zachodnia 

znajdują się w zasięgu izochrony dopływu pionowego 5 lat oraz izochrony dopływu 5-25 lat, projektuje 

się objęcie rejonu ujęcia miejskiego Konina obszarem ochronnym o pow. 34 km2, w obszarze gmin: 

miasto Konin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, w granicy administracji RZGW Poznań, w obszarze 

wodnogospodarczym P-VII – Warta od Neru do Prosny (rejony: B – Warcica – Kanał Grójecki, C – Kanał 

Ślesiński, E – Powa). Teren ten jest słabo chroniony przez nadkład przepuszczalny lub słabo 

przepuszczalny o niewielkiej miąższości od 1 do 3 m (gliny). Miejskie ujęcie wód podziemnych dla 

miasta Konina stanowi przykład skuteczności działań prewencyjnej ochrony ujęcia poprzez 

ustanowienie strefy ochronnej. Bez właściwie funkcjonującej strefy ochronnej ujęcia zasoby wodne 

ujęcia uległyby prawdopodobnie daleko idącej i trudnej do odwrócenia degradacji jakościowej. 

 

Na terenie GZWP nr 151 występują obszary o naturalnej dużej odporności na migrację zanieczyszczeń 

z powierzchni terenu. Są to tereny bardzo mało podatne, gdzie czas dopływu zanieczyszczeń wynosi 

ponad 50 lat. Zajmują one do 80% powierzchni zbiornika. Na pozostałej części obszaru GZWP nr 151 

występują tereny średnio i mało podatne, położone w centralnej i wschodniej jego części, dla których 

czas dopływu zanieczyszczeń waha się w granicach 25–50 lat. 

 

Groźba zanieczyszczenia jest realna w rejonach obszarów zurbanizowanych i na terenach 

intensywnego rolnictwa. Występujące w obszarze zbiornika odwodnienia kopalniane są czasowe, po 

wyczerpaniu i wydobyciu pokładów węgla brunatnego zostają zakończone i następuje odbudowa 

ciśnień piezometrycznych w poziomach nadkładowych oraz poziomie kredowym. W obszarze GZWP 

nr 151 największe zagrożenia antropogeniczne dla jakości wód podziemnych stanowią: górnictwo 

odkrywkowe węgla brunatnego, zakłady przemysłowe, oddziaływanie jednostek osadniczych: 

aglomeracji miejsko-przemysłowych miast i wsi oraz rolnictwa – zawierających obszarowe lub 

punktowe i rozproszone ogniska zanieczyszczeń. Zagrożeniem dla wód podziemnych GZWP jest także 

potencjalna możliwość przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu, zanieczyszczeń z wód 

powierzchniowych, z przesiąkania wód z nadległych poziomów czwartorzędowych i neogeńskich. Dla 

GZWP nr 151 – Zbiornik Turek – Konin - Koło, proponuje się ustanowienie 10 obszarów ochronnych, 

o łącznej powierzchni 131,82 km2, co stanowi 8% powierzchni zbiornika. 

 

  



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 21 

Zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

 

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, potocznie zwana 

dyrektywą azotanową, obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do podejmowania działań 

zapobiegających przenikaniu związków azotowych do wód otwartych i gruntowych.  

 

Od 2017 r. W Polsce nastąpiła zmiana podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, 

polegająca na wdrożeniu Programu działań na terenie całego kraju, bez konieczności wyznaczania OSN. 

Przepisy umożliwiające wdrożenie tego programu znalazły się w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).  

 

Gminy Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego podobnie jak obszar województwa wielkopolskiego 

i całego kraju, objęte są wspólnym „Programem działań mającym na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu”, przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1339). 

 

Zasobność gleb 

 

Grunty orne klas od II do VIz zajmują 42 387 ha7 w granicach gmin KOF, co stanowi 53,6% ich 

powierzchni. Udział gleb bardzo dobrych i dobrych (klasa II i IIIa) wynosi 3,7%, gleby średniej jakości 

(klasa IIIb-IVb) – 35,2%, gleb niskourodzajnych (klasa V i VI) – 61,1%, gleb nieprzydatnych rolniczo  

(klasa VIz) – 0,002%. 

 

Gmina Ślesin charakteryzuje się najwyższym udziałem gleb bardzo dobrych i dobrych (klasa II i IIIa) 

wynoszącym 18,1% a najmniejszym gmina Stare Miasto 0,1% udziału tych gleb spośród 8 badanych 

gmin. Gleby średniej jakości (klasa IIIb-IVb) dominują w gminach Kazimierz Biskupi (53,6%), najmniej 

ich jest w gminie Krzymów 8,4%. W strukturze jakości gruntów ornych w poszczególnych gminach 

gleby nieprzydatne rolniczo (klasa VIz) zewidencjonowano tylko w gminie Krzymów (0,03%). 

 

Zdecydowana większość gleb miejskiego obszaru funkcjonalnego zaliczona jest do kompleksów 

rolniczej przydatności gleb ornych – żytnich (kompleksy 4-7) i obejmuje ponad 85% powierzchni 

wszystkich kompleksów obszaru funkcjonalnego. Najwięcej gleb odpowiednich do uprawy żyta 

występuje w gminach: Kazimierz Biskupi (96%), Stare Miasto (93%) oraz Krzymów (91%)8. Gleby 

o najwyższej wartości dla produkcji rolnej zaliczone do pszennych kompleksów rolniczej przydatności 

gruntów ornych zajmują zaledwie 2% powierzchni kompleksów w powierzchni gruntów ornych. Są to 

kompleksy 1-3 przeznaczone pod uprawy pszenicy i innych roślin o znacznych wymaganiach glebowych 

i obejmują od 1% powierzchni gruntów ornych w gminach Kazimierz Biskupi, Kramsk i Rzgów,  

4% w gminach Ślesin i miasto Konin do 5% w gminie Golina. Niski jest odsetek kompleksów zbożowo-

 
7 Gminny wykaz użytków rolnych oraz lasów z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe stan na 
dzień 1 stycznia 2017 
8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu(WIOŚ), Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu 2005. 
Agrochemiczne Badania Gleb Wielkopolski w latach 2000—2005 Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań, Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu (OSCh-R), 2013. Zasobność gleb w województwie wielkopolskim w latach 2007-2011. 
Agrochemiczne badania gleb 2007-2011 
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pastewnych 8 i 9 wynoszący nieco ponad 10% powierzchni gruntów ornych obszaru funkcjonalnego, 

najwięcej w gminach Rzgów (21%) i Kramsk (9%). 

 

Lesistość i zielone zasoby 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny posiada znaczny w skali województwa udział „zielonych zasobów” 

obejmujących lasy, zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych i gruntach leśnych, jak i inne 

tereny trwale pokryte zielenią oraz tereny zieleni urządzonej wynoszący 35,8% powierzchni miejskiego 

obszaru funkcjonalnego. W Wielkopolsce udział ten wynosi ok. 37% powierzchni województwa. 

 

Wyraźnie dominują kompleksy leśne i trwałe użytki zielone (łąki), które zajmują ponad 80% ogólnej 

powierzchni „zielonych zasobów”. W dużej mierze łagodzą one niedobory zadrzewień w strukturze 

użytkowania obszaru i poprawiają strukturę krajobrazu rolniczego9 Lesistość wynosi zaledwie 16,9%, 

przy czym dla miasta Konina 3,2% a dla pozostałych gmin obszaru funkcjonalnego 18,4%. Dla 

województwa wynosi ona 25,7% powierzchni regionu i jest niższa od średniej ogólnopolskiej (29,5%) 

plasując Wielkopolskę na 12. miejscu w Polsce10. Rozmieszczenie przestrzenne lasów w obszarze 

funkcjonalnym charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Najwyższa lesistość występuje w gminach 

Kazimierz Biskupi (26,5%), Krzymów (25,8%), Ślesin (22,0%) i Rzgów (20.0%), w dwóch gminach nie 

przekracza 15% (Stare Miasto 14,3% i Kramsk 12,2%), a w pozostałych dwóch Golina i miasto Konin nie 

osiąga nawet 10% (odpowiednio 7,7%% i 3,2%). W granicach KOF przeważają siedliska leśne tj.: lasy 

mieszane świeże (LMśw) i lasy mieszane wilgotne (LMW) położone w części północnej obszaru 

funkcjonalnego, na północ od doliny Warty. W południowej części dominują siedliska borowe, głównie 

bory mieszane świeże (BMśw). Ponad 82,0% powierzchni lasów położonych w granicach KOF 

zakwalifikowanych zostało do kategorii lasów ochronnych (w Polsce – 41,2%, w Wielkopolsce 41,8%)11, 

natomiast lasy gospodarcze (wielofunkcyjne) zajmują 18,0%. Największy udział w powierzchni lasów 

ochronnych pozostających w zarządzie Lasów Państwowych mają lasy pełniące funkcje: lasów 

w miastach i wokół miast (88,2%)12 13 oraz lasy w strefie oddziaływania przemysłu (7,8%). Lasy 

o funkcjach lasów wodochronnych, glebochronnych lasów stanowiących ostoje zwierząt, lasów 

nasiennych oraz lasów na stałych powierzchniach badawczych oraz lasy cenne pod względem 

przyrodniczym mają łączny udział 4,0%. W granicach KOF nie występują lasy o funkcji uzdrowiskowej 

oraz obronnej.  

 

Poza lasami istotnym czynnikiem kształtującym warunki hydrologiczne, stanowiącym ochronę wód 

i przeciwdziałającym procesom degradacji gleb, a także wspierającym różnorodność biologiczną – 

w szczególności na terenach rozległych upraw rolnych – są zadrzewienia. Zadrzewienia, w tym 

zwłaszcza zadrzewienia śródpolne, stanowią element charakterystyczny szaty roślinnej Wielkopolski. 

Według Gminnego zbiorczego zestawienia danych dotyczących gruntów stan na dzień 1 stycznia 2017 

udział gruntów zadrzewionych i zakrzewionych w powierzchni ogólnej gmin KOF wynosi 0,9% ogólnej 

jego powierzchni, tj. 808 ha, w tym 597 ha (0,7%) stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na 

 
9 BDL GUS 2016 
10 BDL GUS 2016 
11 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa 
wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015 
12 Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2016. Leśnictwo 2016. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 
13 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa 
wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015 
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użytkach rolnych i 211 ha (0,2%) na gruntach leśnych. Najwięcej tych gruntów jest w gminie Kazimierz 

Biskupi (łącznie 3,2%, w tym na użytkach rolnych 2,0%) oraz gminie miejskiej Konin (łącznie 2,8%, 

w tym na użytkach rolnych 2,1%). 

 

Szlaki migracyjne zwierząt 

 

W Wielkopolsce wskazano 82 korytarze wzdłuż dolin rzek, w tym ze względu na zasięg oddziaływania 

i przynależność do zlewni w KOF znalazły się14: 1 o randze międzynarodowej i krajowej w dolinie rzeki 

Warty, 4 o randze regionalnej w dolinach rzek: Kanał Grójecki, Kanał Ślesiński, Powa i Bawół. 

 

Spośród 274 korytarzy (dróg) lądowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym w kraju 35 

przebiega przez teren województwa wielkopolskiego15, z czego 3 przez KOF. Są to korytarze o randze 

krajowej łączące obszary cenne przyrodniczo na granicy województw kujawsko-pomorskiego 

i wielkopolskiego: 

− Północno-Centralny:  

− Puszcza Bydgoska – Dolina Warty (gminy Ślesin i Kramsk) 

− Dolina Warty (gminy: Golina, Rzgów, Stare Miasto, miasto Konin, Krzymów i Kramsk), 

− Południowo-Centralny: 

− Wzniesienia Konińsko-Tureckie (gminy: Rzgów, Stare Miasto, Krzymów). 

 

Obszary objęte ochroną prawną 

 

Obszary o najwyższych walorach środowiska przyrodniczego, w miarę zdobywania wiedzy, 

obejmowane są formami ochrony przyrody. Zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania 

i utrzymania w dobrym stanie jest szczególnie istotne dla zachowania bioróżnorodności. Wielkopolska 

posiada zbliżony do średniej dla kraju (32,5%) udział obszarów objętych ochroną prawną w ogólnej 

powierzchni województwa. Wynosi on 31,7% plasując województwo na 9 miejscu w Polsce pod 

względem udziału obszarów chronionych w ogólnej powierzchni województw (bez obszarów Natura 

2000)[20]. Udział ten dla KOF kształtuje się na poziomie 59%. 

 

W Konińskim Obszarze Funkcjonalnym w całości lub w części występują następujące formy ochrony 

przyrody16: 

− 5 rezerwatów przyrody: (w Wielkopolsce 98),  

− 4 obszary chronionego krajobrazu: (w Wielkopolsce 33),  

− 2 obszary Natura 2000 (w Wielkopolsce 79), 

− 38 pomników przyrody (w Wielkopolsce 3 187). 

 

Ważne dla utrzymania bioróżnorodności, poza formami ochrony przyrody, są wyróżniające się 

w regionie ostoje o wysokich walorach przyrodniczych występujące na obszarach o różnym statusie 

 
14 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP), Poznań 2015. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa 
wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
15 Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Masłajek R., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J., Zalewska H., Pilot M., 

2005/2012. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. Opracowanie wykonane dla Ministerstwa 
w ramach realizacji programu Phare PL0105.02. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 
16 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), 2017 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (http://crfop. 
gdos.gov.pl/CRFOP/). 
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ochronnym i różnym udziale w formach ochrony przyrody, w tym w sieci Natura 2000. W granicach 

gmin KOF wyróżniają się: 

− 1 ostoja roślinnych IPA17 Ostoja Nadwarciańska (8 w Wielkopolsce), 

− 1 ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA18 Dolina Środkowej Warty  

(20 w Wielkopolsce), 

− 4 z 21 ostoi o znaczeniu krajowym i regionalnym wskazanych w Wielkopolsce19: Kopalnie 

odkrywkowe koło Konina, podgrzewane jeziora koło Konina, Puszcza Bieniszewska, Stawy 

Gosławice, 

− 3 z 67 obszarów ważnych dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji20 

wyznaczonych w celu ochrony miejsc cennych dla ptaków najbardziej narażonych na 

kolizje z inwestycjami liniowymi oraz farmami wiatrowymi, a są to obszary: 

− Ostoja Nadgoplańska (gmina Ślesin), 

− Jeziora konińskie i stawy Gosławice (gminy Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kramsk 

i miasto Konin), 

− Dolina Środkowej Warty (gminy: Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kramsk, Ślesin, 

Krzymów i miasto Konin). 

 

Jakość powietrza atmosferycznego 

 

Znaczący wpływ na jakość powietrza, poza ukształtowaniem terenu czy warunkami 

meteorologicznymi, ma emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza gazowych (NOx, SO₂, CO, CO₂, O₃) i pyłowych 

(PM10 i PM2,5). Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w województwie związane są 

z energetycznym spalaniem paliw. Istotnym źródłem jest ponadto emisja komunikacyjna z transportu 

drogowego. 

 

O stanie powietrza atmosferycznego na terenie gmin KOF można wnioskować na podstawie rocznej 

oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim dla strefy wielkopolska pod kątem ochrony 

zdrowia i ochrony roślin za rok 2016. W roku tym wykazano, iż pod kątem ochrony zdrowia dotrzymane 

zostały poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, 

benzenu, tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, niklu. Oznacza to, iż stężenia zanieczyszczenia na terenie 

obszaru funkcjonalnego nie przekraczają poziomów dopuszczalnych dla ww. substancji. Problem 

stanowi dotrzymanie poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych stężeń benzoalfapirenu, 

pyłu PM10 i PM2,5.21. Ponadto wykazano przekroczenia wartości normatywnej ozonu. 

 

Badania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu pod kątem ochrony roślin, prowadzonej wyłącznie dla 

strefy wielkopolska wykazały dotrzymanie poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

stężeń ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz przekroczenie wartości normatywnej ozonu 

 
17 Mirek Z., Nikel A., Paul W., Wilk Ł. (red.), 2005. Ostoje roślinne w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii 
Nauk, Kraków 
18 Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.), 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, 
Marki 
19 Śliwa P., Wylegała P., Mizera T., Winiecki A., 2004. O wielkopolskich ptakach. Wydawnictwo PTOP Salamandra, Poznań 
20 Wylegała P., Kuźniak S., Dolata P.T., 2008. Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie 
województwa wielkopolskiego. Opracowanie wykonane na zlecenie WBPP w Poznaniu 
21 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ), Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 
2015. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2016 
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wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego, dla którego termin osiągnięcia celu określono na 

2020 rok (strefę zaliczono do klasy D2). 

 

Niewłaściwy stan jakości powietrza, pomimo ogólnej poprawy sytuacji, powoduje obniżanie jakości 

życia mieszkańców. Istotnym problemem pozostają nadal ponadnormatywne stężenia pyłu 

zawieszonego PM10, występujące w sezonie zimowym. Powodem tych przekroczeń w sezonie 

grzewczym jest „niska emisja” z sektora komunalno-bytowego oraz emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. Czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są także niekorzystne warunki 

meteorologiczne (okresy bezwietrzne, niska temperatura, mgła).  

 

Analiza danych pomiarowych dotyczących jakości powietrza w mieście Konin na przestrzeni lat  

2013-2017 wskazuje zmniejszanie się liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 

w powietrzu. W punkcie pomiarowym przy ul. Kard. Wyszyńskiego, w 2013 roku stwierdzono 

42 uśrednione 24-godzinne − częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym, w 2014 roku 46 dobowych przekroczeń w, 2015 roku stwierdzono 28 dobowych 

przekroczeń, w roku 2016 było 36 przekroczeń a w 2017 odnotowano 34 przekroczenia, najwięcej 

w miesiącu styczniu – 17 Dopuszczalna liczba przekroczeń w roku wynosi 35. Ponad 88% przekroczeń 

dotyczyła miesięcy stycznia i lutego (odpowiednio 17 i 8 dni).  

 

Przekroczenie określonych poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń oznacza konieczność 

wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie określonej strefy do opracowania programów 

ochrony powietrza. Aktualnie dla strefy wielkopolskiej zostały opracowane programy ochrony 

powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2 oraz B(a)P a także ze względu na ozon. Obowiązują także plany 

działań krótkoterminowych m.in. dla strefy wielkopolskiej w zakresie B(a)P.  

 

Klimat akustyczny 

 

W 2016 roku na obszarze gmin należących do KOF nie zostały wykonane pomiary dla określenia hałasu 

komunikacyjnego przez WIOŚ w Poznaniu oraz GDDKiA.  

 

Badanie monitoringowe hałasu w otoczeniu wybranych odcinków linii kolejowych wykazało brak 

przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu przed elewacją najbliższych budynków 

mieszkalnych w otoczeniu linii kolejowej nr 3 Poznań-Warszawa (pomiar wykonany w Koninie przy 

ul. Działkowej 35).22 

 

Na podstawie wykonanych w 2012 roku map akustycznych otoczenia dróg krajowych i wojewódzkich 

wynika, że ekspozycja na hałas pochodzący z dróg dotyczy w nieznacznym stopniu mieszkańców 

powiatu grodzkiego Konin oraz w znacznym mieszkańców całego powiatu konińskiego ziemskiego. 

W mieście Konin powierzchnia eksponowana na hałas od dróg krajowych o poziomie hałasu powyżej 

55 dB w dzień obejmuje 0,08 km2 co naraża na negatywne skutki około 16 mieszkańców. Natomiast 

w powiecie ziemskim powierzchnia eksponowana na hałas od dróg krajowych o poziomie hałasu 

powyżej 55 dB w dzień obejmuje 49,52 km2 co naraża na negatywne skutki około 6 546 mieszkańców. 

Adekwatnie do pory dziennej w porze nocnej powierzchnia miasta Konin eksponowana na hałas od 

 
22 Monitoring hałasów komunikacyjnych realizowany przez WIOŚ w 2016 r. 
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dróg krajowych na poziomie przekraczającym 50 dB obejmuje ponad 0,06 km2 co naraża na negatywne 

skutki około 8 mieszkańców, a w powiecie ziemskim około 43,2 km2 co powoduje narażenie na 

niekorzystny klimat akustyczny 5 544 mieszkańców.23 

 

Dodatkowe potencjalne zagrożeniem dla klimatu akustycznego mogą stanowić lotniska i lądowiska. 

W granicach obszaru funkcjonalnego znajdują się dwa lądowiska wpisane do ewidencji lądowisk na 

dzień 5 marca 2018 roku, tj.: 

− Kazimierz Biskupi, samolotowe, Aeroklub Koniński, 

− Konin-Szpital, śmigłowcowe (sanitarne), Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie. 

 

Obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 

W roku 2016 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sporządzania przeglądu 

i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP). Wstępna ocena ryzyka powodziowego 

jest jednym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. W sprawie oceny ryzyka powodziowego 

i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Celem jest wyznaczenie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na 

których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. 

 

W granicach województwa wielkopolskiego we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego24 wyznaczone 

zostały obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dla obszarów tych zostały sporządzone mapy 

zagrożenia powodziowego. Do rzek lub odcinków rzek objętych tymi obszarami, dla których mapy 

zagrożenia powodziowego zostały opracowane w i cyklu planistycznym, należy rzeka Warta, której 

dolina jest przystosowana do wezbrań szczególnie w części, gdzie występuje rolnicze 

zagospodarowanie i brak większych zwartych jednostek osadniczych, a nadmiary wody powodziowej 

nie wyrządzają większych szkód dla ludności i mienia. W części biegu rzeki i jej doliny zlokalizowane są 

mniejsze jednostki osadnicze oraz miasto Konin, w obrębie którego znajdują się szerokie obszary 

zielone przystosowane do czasowego przyjmowania nadmiarów wód wezbraniowych, a więc 

spełniające rolę przeciwpowodziową. 

 

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, określające wartości 

potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie w przypadku 

wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Rzeka Powa należy do rzek lub 

odcinków rzek na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie 

znaczącego ryzyka powodzi dla których mapy zagrożenia powodziowego opracowane zostaną w II 

cyklu planistycznym. We wrześniu 2018 r. dokonano aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego. Aktualizacja związana była z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych 

zrealizowanych w okresie po pozyskaniu danych wejściowych do opracowania map. W regionie 

wodnym Warty aktualizacja dotyczy trzech odcinków rzek: Prosty (udrożnienie Koryta), Obry oraz 

Kanały Mosińskiego (budowa/przebudowa jazu na Kanale Mosińskim).  

 
23 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ), Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce  
w roku 2012. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2013 
24 http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego 
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Funkcję zapobiegania powodzi i zatrzymania nadmiaru wód pełnią istniejące w granicach obszaru 

funkcjonalnego obiekty małej retencji wodnej, w tym zbiorniki retencyjne tj. zbiornik „Stare Miasto” 

w gminie Stare Miasto, zbiornik poeksploatacyjny Kozarzewek w gminie Kazimierz Biskupi, zbiorniki 

poeksploatacyjne w mieście Koninie, stawy w okolicach miejscowości Rumin w gminie Stare Miasto. 

 

Dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Warty przewidziana jest budowa 

polderu Golina w ramach przedsięwzięcia RZGW „Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego 

w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”. Przedsięwzięcie realizowane 

będzie na obszarze gmin Golina, Rzgów oraz Stare Miasto. Inwestycja ta została umieszczona w Planie 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Warty, jako inwestycja o strategicznym 

znaczeniu dla obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego w znacznej części regionu wodnego Warty, 

w tym również w większych miastach, takich jak Poznań, Kalisz, Konin. 

 

Na opracowanych mapach zagrożenia powodziowego wskazane zostały obszary zagrożenia 

powodziowego. W ramach tych obszarów, w granicach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego znalazły 

się25: 

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p=0,2%, 

czyli raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego; w granicach obszaru funkcjonalnego obejmują one ok. 5 108 ha co stanowi 

6,0% jego powierzchni; występują w mieście Konin i gminach: Kramsk, Krzymów, Stare 

Miasto, Rzgów i Golina). 

− obszary szczególnego zagrożenia powodziową obejmujące m.in.: obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi p=1%, czyli raz na  

100 lat; w granicach obszaru funkcjonalnego obejmują one ok. 4 912 ha co stanowi 5,7% 

jego powierzchni; występują w mieście Konin i gminach: Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, 

Rzgów i Golina),  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

p=10%, czyli raz na 10 lat; w granicach obszaru funkcjonalnego obejmują one ok. 3 916 ha 

co stanowi ok. 4,6% jego powierzchni; występują w mieście Konin i gminach: Kramsk, 

Krzymów, Stare Miasto, Rzgów i Golina),  

− obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

wału przeciwpowodziowego w granicach obszaru funkcjonalnego obejmują one 

ok. 10 790 ha co stanowi 12,6% jego powierzchni; występują w mieście Konin i gminach: 

Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów i Golina). 

 

Wskazać należy, że dla części gmin określono bardzo wysoki i wysoki poziom zintegrowanego ryzyka 

powodziowego. Do tej grupy w granicach miejskiego obszaru funkcjonalnego należą gminy: Golina, 

Rzgów, Stare Miasto (rz. Warta).26 Skutki zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce z zasady są 

przewidywalne i nie mają dynamicznego przebiegu. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań 

geograficznych i geomorfologicznych regionu oraz istniejącego zabezpieczenia powodziowego.  

 
25 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), 2018. Hydroportal publikujący mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego w formacji pdf (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) 
26 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1938) 
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Obszary zagrożone suszą 

 

Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie Prognostyczno-Operacyjnego Systemu Udostępniania 

Charakterystyk Suszy „Posucha” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB): „susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym 

i oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się 

nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności 

wody dla danego regionu”. Warunki meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne wraz z problemami 

rolniczymi i skutkami gospodarczymi pozwalają wydzielić cztery etapy rozwoju suszy: suszę 

atmosferyczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną. 

 

W Polsce za prognozowanie i monitoring zjawiska suszy odpowiedzialne są Państwowa Służba 

Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) oraz Państwowa Służba Hydrologiczna (PSH). Ponadto 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach  

(IUNG-PIB) prowadzi monitoring suszy rolniczej w Polsce. 

 

Stan uwilgotnienia środowiska określa się za pomocą wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW). 

Na tle kraju Wielkopolska osiąga najniższe wartości KBW, co świadczy o największych niedoborach 

wody (zagrożenie przede wszystkim suszą rolniczą). Koniński Obszar Funkcjonalny zagrożony jest suszą 

atmosferyczną, rolniczą (glebową) oraz hydrologiczną.  

 

Susza atmosferyczna obejmuje okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do 

danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia. 

Wszystkie gminy KOF są silnie zagrożone suszą atmosferyczną (IV najwyższy stopień zagrożenia). Susza 

rolnicza (glebowa) występuje, gdy wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb 

wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Na analizowanym obszarze suszą 

rolniczą w stopniu umiarkowanym (II) zagrożona jest większość gmin, za wyjątkiem gminy Ślesin 

i Miasta Konin, gdzie zagrożenie suszą glebową nie występuje bądź jest niewielkie (I stopień). Suszą 

hydrologiczną określany jest przedłużający się okres bez opadów, który powoduje zanik wód wolnych 

w strefie aeracji, obniżenie zwierciadła wód gruntowych, w następstwie tego maleje podziemne 

zasilanie rzek i zbiorników wodnych, zanikają źródła i cieki wodne. Największe zagrożenie (III stopień, 

znaczący) występuje w gminach Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto. W stopniu 

umiarkowanym (II) zagrożone są gminy Golina i Ślesin, natomiast najmniejsze zagrożenie występuje 

w Mieście Konin (I stopień). Susza hydrogeologiczna jest następstwem przedłużającej się suszy 

hydrologicznej. We wszystkich gminach KOF zagrożenie suszą hydrogeologiczną jest mało istotne  

(I stopień, obszary nienarażone). 

 

Stopień narażenia na skutki suszy dla sektorów gospodarki w gminach KOF określono w oparciu 

o wszystkie rodzaje suszy. Najbardziej narażony na skutki suszy jest sektor „rolnictwo”. Rolnictwo jest 

wrażliwe na suszę glebową, niemniej susza atmosferyczna również może skutkować zmniejszeniem 

plonów. Z racji dużego wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby rolnictwa 

(hodowla, nawodnienia) jest też ono wrażliwe na skutki suszy hydrologicznej. Najbardziej narażone na 

suszę rolniczą są gminy Ślesin oraz Kramsk (IV najwyższy stopień narażenia), natomiast pozostałe 

gminy, narażone są w stopniu znacznym (III stopień).  
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Skutki suszy stanowią duże zagrożenie dla sektora „środowisko i zasoby przyrodnicze”. Związane jest 

to z dużą powierzchnią obszarów prawnie chronionych. Ze względu na walory przyrodnicze 

i występowanie rzadkich gatunków, obszary chronione uzależnione są od wód. Podtrzymanie 

uwilgotnienia dla wielu siedlisk stanowi gwarancję do ich utrzymania oraz ochrony. Silnie narażona 

(IV najwyższy stopień) na suszę w sektorze „środowisko i zasoby przyrodnicze” jest gmina Ślesin, której 

teren jest zróżnicowany pod względem struktury przyrodniczej i bioróżnorodności. Najwyższą wartość 

stanowi centralna część gminy w obrębie rynien glacjalnych obecnie zajętych przez wody jezior 

konińskich, które pełnią rolę naturalnych refugiów dla rodzimych przedstawicieli dzikiej fauny 

w odniesieniu do gatunków ptaków wodnych. Ponadto znaczna część gminy Ślesin znajduje się 

w obrębie Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie terenu, 

z licznymi jeziorami, dolinami rzecznymi i zadrzewieniami. Pozostałe gminy narażone są suszą 

w stopniu znacznym (III). 

 

Sektor „leśnictwa” na obszarze gmin Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów oraz Starego Miasta 

jest narażony na skutki suszy w stopniu znacznym (III). Wynika to z największej lesistości (wyjątek 

stanowi gmina Golina, gdzie lesistość wynosi zaledwie 7,7%). Pozostałe gminy narażone są na suszę 

w stopniu umiarkowanym (II). 

 

W sektorze „turystyki” susza najbardziej będzie odczuwalna w gminie Ślesin (IV najwyższy stopień 

narażenia). Sektor ten najbardziej narażony jest suszą atmosferyczną. Zagrożenie wynika 

z ograniczonego dostępu do obszarów zalesionych, a także zagrożenia pożarowego. W znacznym 

stopniu (III) susza w sektorze „turystyki” będzie odczuwalna w gminach Rzgów i Stare Miasto. 

Pozostałe gminy narażone są w stopniu umiarkowanym (II). 

 

Sektor „gospodarka stawowa” wrażliwy jest na suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną Stawy spełniają 

funkcje stabilizującą przepływ wody. W okresach suszy, woda jest powoli odprowadzana do rzeki. Na 

terenach suchych, o niewielkiej ilości opadów w ciągu roku, stawy pełnią niezmiernie pozytywną rolę 

w poprawie warunków wilgotnościowych, przyczyniając się do powstania cyrkulacji pary wodnej 

o krótkim cyklu. Gospodarka stawowa najbardziej narażona jest na suszę w gminach Kramsk, Stare 

Miasto oraz w Mieście Konin (III stopień narażenia). W pozostałych gminach susza odczuwalna będzie 

w stopniu umiarkowanym (II). 

 

Sektory „przemysł”, „gospodarka komunalna”, „energetyka wodna” w najmniejszym stopniu narażone 

są na skutki suszy (II stopień, umiarkowany). Sektory te najbardziej narażone są na suszę hydrologiczną. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że w zasięgu Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

istnieje zagrożenie suszą. Sektory gospodarki narodowej w większości gmin narażone są na jej skutki 

w stopniu znaczącym (III), natomiast w gminie Ślesin w stopniu bardzo znaczącym (IV, najwyższym). 

 

Tereny zagrożenia ruchami masowymi ziemi 

 

Wg rejestrów terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi dla miasta Konina i powiatu konińskiego, w granicach gmin obszaru funkcjonalnego 

znalazły się 54 osuwiska i 19 terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi: 
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− osuwiska– 50 w mieście Konin, z czego 43 na terenach pokopalnianych, 7 na zboczach doliny 

Warty, oraz 4 osuwiska w gminie Kramsk na zboczach doliny Warty, 

− tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi – 19 w mieście Konin, oraz 9 w gminie Kramsk, 1 w 

gminie Golina, 3 w gminie Stare Miasto oraz 1 w gminie Rzgów. Zdecydowana większość 

terenów zagrożonych znajduje się na terenach pokopalnianych oraz na zboczach doliny Warty. 

 

Zagrożenia związane z działalnością rolniczą 

 

Potencjalne zagrożenia środowiska wynikają z ponadnormatywnego stosowania nawozów naturalnych 

w produkcji rolniczej lub niewłaściwego ich przechowywania. Problem ten dotyczyć może przede 

wszystkim gmin o szacunkowej obsadzie zwierząt powyżej 2 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) 

na 1 ha użytków rolnych. Żadna z gmin miejsko-wiejskich badanego obszaru nie znalazła się wśród 

gmin o ponadnormatywnej szacunkowej obsadzie zwierząt. Badany wskaźnik we wszystkich gminach 

poza jedną znajduje się poniżej 1 DJP. Tylko w gminie Rzgów znalazł się w przedziale 1-1,49 DJP.  

 

Potencjalne zagrożenia związane są ponadto z funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej, bydła 

i drobiu27. W granicach gmin KOF znajdują się 4 fermy drobiu o obsadzie powyżej 40 000 sztuk 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 1 w gminie Kazimierz Biskupi, 1 w gminie Golina 

oraz 2 w gminie Rzgów. Ferm trzody chlewnej i bydła mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w liczbie nie niższej niż 210 DJP w granicach obszaru funkcjonalnego nie stwierdzono. Szczególną 

uwagę należy zwrócić również na uciążliwość odorową ferm. Źródłem powstawania gazów 

o nieprzyjemnym zapachu są w kolejności: zwierzęta, odchody, pasza oraz urządzenia technologiczne 

a do gazów najczęściej emitowanych należy metan i amoniak. 

 

Dodatkowym zagrożeniem związanym z działalnością rolniczą jest stosowanie nawozów mineralnych. 

W obszarze funkcjonalnym nawozy mineralne stosuje 6 157 gospodarstw rolnych.28 

 

Skutki eksploatacji kopalin 

 

Na terenie gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowanych jest 37 złóż kruszywa 

naturalnego, 2 złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, 1 złoże torfu, 1 złoże piasków 

formierskich, oraz 6 złóż węgla brunatnego29. Najcenniejsze dla KOF złoża węgla brunatnego to 

"Drzewce", "Lubstów", "Ościsłowo", Piaski", "Pątnów I" i "Rumin". Złoża rozpoznane szczegółowo to: 

"Ościsłowo", "Piaski", "Rumin". Zaniechano eksploatacji w złożach "Lubstów" i "Pątnów I".  

 

Zmiany krajobrazu wywołane eksploatacją odkrywkową są szczególnie niekorzystne na obszarach 

prawnie chronionych oraz zurbanizowanych. Na terenie Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu położona jest w całości Odkrywka „Drzewce” oraz południowo-wschodni fragment 

przewidzianego do eksploatacji złoża „Ościsłowo”. 

  

 
27 Ryszkowski L. (red.), Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki przemysłowego tuczu trzody chlewnej. Zakład Badań 
Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznań 2004 
28 BDL GUS 2010 
29 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/, 20.09.2017 
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Na terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonych jest 26 złóż kruszywa 

naturalnego z 37 występujących na terenie obszaru funkcjonalnego. Połowa z nich jest już 

eksploatowana odkrywkowo stale lub okresowo. 

 

Eksploatacja kopalin ma charakter odkrywkowy. Powoduje ona powierzchniowe zmiany terenu 

w formie wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby. Wiąże się to ze zwiększoną 

podatnością na erozję odkrytych warstw ziemi, co powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. 

Zmiana warunków glebowych i stosunków wilgotnościowych gleb wpływa z kolei bezpośrednio na 

zmianę szaty roślinnej. W obrębie obszarów oddziaływania kopalni jest to przede wszystkim zmiana 

związana z osuszaniem gleb, ekspansją roślinności sucholubnej lub wprowadzaniem upraw 

dostosowanych do nowych warunków wilgotnościowych.  

 

Eksploatacja węgla brunatnego oraz związane z tym przemiany środowiska w tym rejonie trwają już od 

II połowy XX wieku, kiedy to eksploatację prowadzono na lokalne potrzeby. Uruchomienie elektrowni 

„Konin” (1958 r.), „Adamów” (1964 r.) i „Pątnów” (1969 r.) spowodowało wzrost zapotrzebowania na 

węgiel i wtedy rozpoczęła się na wielką skalę ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze, która 

trwa do dzisiaj.  

 

Wielkość terenów górniczych ustanowionych dla obszarów eksploatacji węgla, czyli obszarów, na 

których należy przewidywać wpływ robót górniczych na środowisko i w konsekwencji zagrożenie 

degradacją, wynosi w rejonie Konina i Turku około 78 000 ha.30 w obrębie leja depresji związanego 

z eksploatacją węgla brunatnego znajduje się północna oraz północno-wschodnia część obszaru 

funkcjonalnego.31  

 

Na terenie KOF znajduje się część odkrywki węgla brunatnego „Drzewce” (gmina Kramsk), gdzie 

eksploatacje surowca rozpoczęto w 2005 roku. Od rozpoczęcia eksploatacji są równolegle prowadzone 

prace rekultywacyjne, w postaci nasadzeń sosny, brzozy i robinii akacjowej. Oprócz leśnego kierunku 

rekultywacji, przewidywane jest utworzenie akwenu o powierzchni 125 ha (gmina Osiek Mały). 

Natomiast w gminie Kramsk, na wniosek władz samorządowych został zmieniony kierunek rekultywacji 

po polu Bilczew z rolnego na wodny, gdzie w miejscu wyrobiska ma powstać zbiornik o powierzchni 

33 ha. 

 

W północnej części gminy Ślesin przewidziana jest powierzchniowa eksploatacja węgla brunatnego ze 

złoża „Ościsłowo”. Zakłada się, że eksploatacja złoża zostanie rozpoczęta wykopem udostępniającym 

na południu terenu odkrywki (w gminie Ślesin) i będzie postępowała z południa na północ. Wyrobisko 

końcowe powstanie w północnej części odkrywki, w gminie Wilczyn32. 

 

Poza górnictwem odkrywkowym węgla brunatnego ten rodzaj eksploatacji dotyczy surowców 

mineralnych (piaski, żwiry, gliny, iły) oraz organicznych (torfy i kreda jeziorna). Wydobycie kruszyw 

powoduje trwałe zmiany w krajobrazie oraz bezpowrotny ubytek gruntów stanowiących 

o dotychczasowym charakterze terenu (hałdy, głębokie zalewiska poeksploatacyjne). Ewentualny 

 
30 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego, Poznań 2015 
31 Numeryczna Mapa Sozologiczna Polski 1:50 000 
32 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego 2016 r. 
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negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze może wystąpić również przy niewłaściwym 

magazynowaniu i transporcie wydobywanych surowców. Spośród wszystkich eksploatowanych stale 

i okresowo złóż surowców mineralnych i organicznych na obszarze KOF najwięcej występuję w gminie 

Krzymów (13). Pozostałe znajdują się w gminach Golina (2), Kramsk (3) i Stare Miasto (1). 

 

Ryzyko występowania poważnych awarii 

 

Na obszarze województwa znajdują się 124 zakłady umieszczone w rejestrze zakładów, potencjalnych 

sprawców poważnych awarii w województwie, w tym 12 w granicach gmin KOF, a są to: 

− 1 zakład zakwalifikowany do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych (ZDR) – Rail Cargo Logistics-Poland Sp. z o. o. - oddział w Koninie, 

− 1 zakład zakwalifikowany do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych (ZZR) – ZE PAK S.A. - Elektrownia "Pątnów", 

− 10 zakładów potencjalnych sprawców poważnych awarii33: 

− Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Dział Produkcji Wody w Koninie, 

− Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie, 

− ZE PAK S.A. Elektrownia KONIN w Koninie, 

− ZinkPower Wielkopolska Sp. z o.o. Szczecin - Zakład produkcyjny w Krągoli gm. Stare 

Miasto, 

− POL DRÓG Piła Sp. z o.o. Oddział w Koninie, 

− FUGO S.A. w Koninie, 

− Impexmetal S.A. Aluminium Konin, 

− Pątnów II Sp. z o.o. w Koninie, 

− Rurociąg ropy naftowej Żółwieniec - Kopalnia Góra (PKN ORLEN), 

− Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne GALWA MET Romuald Frankowski 

gm. Krzymów. 

 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

 

W gminach położonych na terenie Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z danymi 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu34, w 2017 roku nie stwierdzono 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego oddziaływania pól elektromagnetycznych w środowisku, 

wynoszącego 7 V/m. Pomimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie 

odnotowano wzrostu poziomu składowej elektrycznej pola.  

 

Zagrożenia związane z gospodarką odpadami 

 

Zagrożenia dla środowiska związane z gospodarką odpadami wynikają przede wszystkim z rosnącej 

ilości odpadów przemysłowych i komunalnych oraz zawartych w nich związków chemicznych 

 
33 Są to zakłady, w których ilość substancji niebezpiecznych jest mniejsza od kryterium dla klasyfikacji do ZDR i ZZR,  
ale z uwagi na rodzaj substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowią zagrożenie dla 
środowiska. 
34 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ), Sprawozdanie z monitoringu pól elektromagnetycznych 
w roku 2017 http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/ 
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powodujących skażenie gleb, wód i atmosfery. Źródłem potencjalnych zagrożeń dla środowiska są 

instalacje przetwarzające odpady. W granicach gmin KOF funkcjonują obecnie:  

− 2 instalacje regionalne: instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

i składowisko odpadów komunalnych w Koninie, 

− 1 instalacja zastępcza do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów w Koninie 

(planowany RIPOK)35. 

 

Ponadto funkcjonuje tu 26 instalacji z grupy pozostałych: 

− 9 stacji demontażu pojazdów samochodowych w mieście Konin oraz gminach Krzymów, 

Golina, Stare Miasto, 

− 2 instalacje do odzysku i recyklingu metali w mieście Konin i gminie Krzymów, 

− 2 instalacje do przetwarzania osadów ściekowych w gminie Kazimierz Biskupi,  

− 4 instalacje do odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych w mieście Konin 

i gminach Kramsk, Stare Miasto, 

− 3 instalacje do spalania i współspalania odpadów przemysłowych w mieście Konin,  

− 6 składowisk odpadów przemysłowych, w tym 2 składowiska odpadów paleniskowych 

z odkrywki Pątnów i Gosławice oraz składowiska w mieście Konin i gminie Ślesin.36 

 

W granicach obszaru zlokalizowana jest jedna z dwóch funkcjonujących w województwie 

wielkopolskim spalarni unieszkodliwiających odpady medyczne i weterynaryjne - Zakład Utylizacji 

Odpadów w Koninie. ZUO w Koninie w ramach swojej infrastruktury posiada również jedyne 

w województwie wielkopolskim składowisko odpadów zawierających azbest. 

 

 

4. ŚRODOWISKO KULTUROWE 

 

 

Duża różnorodność dziedzictwa kulturowego 

 

Na obecny obraz przestrzeni gmin należących do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego wpływ miał 

przede wszystkim intensywny rozwój osadnictwa w wiekach wczesnych oraz kształtowanie 

instytucjonalnych i terytorialnych podstaw państwa polskiego. W XIII wieku wprowadzone zostały 

normy przestrzenne i gospodarcze lokacji miast zwane prawem niemieckim, których efektem było 

wykształcenie specyficznych przestrzeni miejskich. Od XVIII wieku zmieniły się zasady prowadzenia 

polityki osadniczej. Zaczęto zakładać nowe miasta oraz zasiedlać nowe obszary i zwiększać areał upraw. 

Widoczne są na tym obszarze także efekty prowadzenia odmiennej polityki  

społeczno-gospodarczej i przestrzennej w okresie zaborów. Istotnym okresem był wiek XIX 

i przypadający na ten czas rozwój wysokiej kultury rolnej kreującej charakterystyczną i rozpoznawalną 

współcześnie wielkopolską przestrzeń otwartą. W tym czasie nastąpił także intensywny rozwój 

 
35 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań 2017, Plan gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. 
36 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań 2017, Plan gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. Załącznik nr 4. Informacja o funkcjonujących na terenie 
województwa wielkopolskiego instalacjach do przetwarzania głównych strumieni dla odpadów powstających z produktów, 
odpadów niebezpiecznych i pozostałych, 2017r. 
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przemysłu związanego z przetwórstwem rolnym. Zainicjowana po II wojnie światowej polityka państwa 

dotycząca przestrzeni miejskiej oraz obecne działania w tej dziedzinie zasadniczo zmieniły współczesny 

obraz krajobrazu województwa. Efektem wielowiekowej historii rozwoju przestrzennego Wielkopolski 

są licznie zachowane zabytki i dobra kultury współczesnej. Istotnym aspektem są także miejsca 

historycznie związane z walkami narodowo-wyzwoleńczymi przede wszystkim w okresie zaborów, I i II 

wojny światowej, powstaniami narodowymi oraz wydarzeniami lat 50. XX wieku.  

 

Dziedzictwo kulturowe tej części Wielkopolski nosi w sobie bogactwo wielu narodów zamieszkujących 

ją przez wieki, zarówno w postaci obiektów zabytkowych, jak i dziedzictwa niematerialnego. Ważnym 

elementem świadczącym o zróżnicowaniu kulturowym KOF są mniejszości narodowe i wyznaniowe 

(kultura żydowska, protestancka, prawosławna) oraz grupy etnograficzne, których wartości zachowały 

się przede wszystkim w postaci kultywowanych do dziś tradycji i obrzędów, szczególnie o charakterze 

ludowym i religijnym. 

 

W granicach KOF nie występują obszary cenne kulturowo objęte ochroną prawną – parki kulturowe. 

 

Obszary i obiekty zabytkowe 

 

Na terenie gmin należących do KOF wpisanych do rejestru zabytków jest 91 obiektów nieruchomych. 

W grupie tej znalazły się m.in.: 

− układy przestrzenne (3) –układy urbanistyczne: Konina, Ślesina i Kazimierza Biskupiego, 

− liczne obiekty sakralne (22 obiekty); m.in. kościoły w Koninie, Kazimierzu Biskupim, Starym 

Mieście, Kramsku, zespoły klasztorne w Bieniszewie (gm. Kazimierz Biskupi) i Kazimierzu 

Biskupim, synagoga w Koninie oraz kościoły drewniane w Rzgowie, Ostrowążu (gm. Ślesin), 

Kazimierzu Biskupim i Golinie, 

− znaczna liczba założeń rezydencjalnych (25 obiektów); m.in. zespół pałacowy w Żychlinie 

(gm. Stare Miasto), Brzeźnie (gm. Krzemów), Biskupicach (gm. Ślesin), zespół dworski  

w Koninie-Malińcu, Sławsku (gm. Rzgów), Piotrkowicach (gm. Ślesin) i Ruminie 

(gm. Stare Miasto), zamek w Koninie-Gosławicach, 

− obiekty użyteczności publicznej: karczma w Genowefie (gm. Krzymów) i ratusz w Koninie, 

− cmentarze (22 obiekty) w: Myśliborzu i Węglewskich Holendrach (gm. Golina), 

Staropaprockich Holendrach (gm. Krzymów) oraz Koninie, Starym Mieście i Ślesinie, 

− obiekty techniczne (2 obiekty): gorzelnia w Koninie-Gosławicach i zespół fabryki maszyn 

i urządzeń rolniczych w Koninie, 

− obiekty nietypowe: słup milowy i krzyż kamienny w Koninie oraz łuk triumfalny w Ślesinie. 

 

Zabytki archeologiczne 

 

W KOF występuje 1 stanowisko archeologiczne o własnej formie krajobrazowej – Żółwieniec grodzisko 

stożkowate z dwoma wałami, usytuowane na wzniesieniu, pierwotnie wyspie na północnym krańcu 

Jeziora Ślesińskiego.  
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Gęsta sieć szlaków kulturowych/ 

 

W celu promocji dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa wyznaczono szereg szlaków 

kulturowych, z których część przebiega przez Koniński Obszar Funkcjonalny: 

− szlaki o znaczeniu międzynarodowym – Europejski Szlak Romański, 

− szlaki o znaczeniu krajowym – unikatowy w skali kraju Szlak Piastowski i Szlak Bursztynowy,  

− szlaki o znaczeniu regionalnym – Szlak kultury żydowskiej – Ziemia Konińska, Śladami 

Fryderyka Chopina w Wielkopolsce, Szlak budowli i kościołów drewnianych w Wielkopolsce. 

 

Duże znaczenie obiektów kultu religijnego 

 

W Licheniu Starym w gminie Ślesin znajduje się jedno z najliczniej odwiedzanych i najbardziej znanych 

w Polsce miejsc kultu religijnego - Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Królowej Polski. Głównym 

obiektem Sanktuarium jest Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej – największy tego typu 

obiekt w Polsce. Corocznie Sanktuarium gości blisko milion turystów z kraju i zagranicy. 

 

Drugim ważnym miejscem kultu religijnego jest zespół klasztoru oo. Kamedułów w Bieniszewie. Jest to 

siedziba jednego z dwóch znajdujących się w Polsce eremów oo. Kamedułów. Głównym obiektem 

zabytkowym zakonu jest Kościół klasztorny oo. Kamedułów pw. Narodzenia NMP z XVIII w. 

 

Liczne miejsca pamięci narodowej 

 

Na terenie gmin KOF znajduje się wiele miejsc upamiętniających najważniejsze wydarzenia z historii 

Polski, mające zasadnicze znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków. Wśród nich należy wymienić 

obiekty związane z walkami narodowo-wyzwoleńczymi: i wojną światową, Powstaniem Styczniowym 

oraz II wojną światową (Licheń Stary, Ignacego i Rożnowa w gm. Ślesin, Las Krążel w gm. Kazimierz 

Biskupi, Kramsk oraz Konin). 

 

Szeroki zakres instytucjonalnej działalności kulturalnej 

 

Placówki kulturowe skoncentrowane są przede wszystkim w Koninie oraz miejscowościach gminnych. 

Instytucje kultury, ze względu na zasięg oddziaływania i pełnione funkcje, podzielić można na dwie 

kategorie. Wśród najważniejszych wskazać należy instytucje kultury o znaczeniu regionalnym 

i ponadregionalnym: Muzeum Okręgowe w Koninie oraz galerie sztuki: Galeria Pięknego Przedmiotu 

Giotto Mirosławy Dimitrow i Galeria Sztuki Łaźnia w Koninie. Brak jest instytucji o znaczeniu krajowym. 

 

Wysoka ranga wydarzeń kulturalnych 

 

Cykliczne imprezy o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym organizowane są w Koninie. Wśród 

cyklicznych imprez o najwyższej randze wyróżnić należy Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki 

i Tańca w Koninie. 
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Bogactwo niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 

Charakterystyczna dla terenów Wielkopolski kultura ludowa kultywowana jest poprzez liczne grupy 

i zespoły taneczne, twórczość artystyczną i kulturalną. 

 

Od ponad 40 lat istnieje Zespół Pieśni i Tańca Konin. Od początku swojego istnienia tancerze gościli 

m.in. na: Węgrzech, we Francji, na Litwie i Łotwie, w Niemczech, Rosji, Białorusi, Bułgarii i Mołdawii. 

 

W przestrzeń kulturalną i historyczną Konina i okolic wpisali się m. in.: 

− Zofia Urbanowska –  publicystka i pisarka, autorka powieści Księżniczka, Gucio zaczarowany 

i Róża bez kolców. Urodziła się w Kowalewku pod Koninem. W Koninie istnieje jej 

odrestaurowany dworek, w którym mieści się obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Rok 2019 

Uchwałą Rady Miasta w Koninie obchodzony jako Koniński Rok Zofii Urbanowskiej z racji jej 

170 urodzin, 

− Mieczysław G. Bekker - konstruktor pojazdów księżycowych, w Koninie spędził lata szkolne, 

− Witold Friemann – kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog, profesor urodzony w Koninie, 

− Leopold Infeld – matematyk - bliski współpracownik Einsteina - uczył w gimnazjum żydowskim 

w Koninie, tu napisał pierwsze prace naukowe, 

− Antoni Czubiński – historyk, nauczyciel akademicki i profesor nauk humanistycznych urodzony 

w Koninie, 

− Jan Zemełka - lekarz i filozof, działacz społeczny, wybudował pierwszą murowaną kamienicę 

na konińskim rynku, która zachowała się do czasów współczesnych, 

− J.A. P. Kaczmarek – kompozytor, Laureat Oscara za muzykę do filmu “ Marzyciel”, 

− Grzegorz Klimczak - zwany „Konińskim Nikiforem”. Malował kwiaty, drzewa i ludzi, tworzył 

palmy wielkanocne, szopki, 

− Janusz Wawrowski – światowej sławy skrzypek, dyrektor artystyczny międzynarodowego 

festiwalu muzyki kameralnej „Muzyczne przestrzenie”, który od 2011 roku odbywa się 

w Koninie, 

− Szymon Pawlicki aktor – znany opozycjonista, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, działacz 

kultury.  

 

Wielkopolska cieszy się swoimi charakterystycznymi kulinarnymi potrawami. Dieta opiera się tu 

głównie na ziemniakach i mące oraz rzadziej mięsie. Lokalną odmianą kuchni wielkopolskiej jest 

kuchnia ochweśnicka, charakterystyczna dla okolic Ślesina i Skulska, czyli terenów zamieszkałych przez 

ochweśników - handlarzy religijnymi obrazami, obwoźnych przekupniów. Przemierzali oni rozległe 

tereny zaboru rosyjskiego i pruskiego i stykali się ze zróżnicowaną kuchnią, w tym szczególnie 

żydowską, rosyjską i niemiecką. Efektem tego są wpływy tych kulinarnych tradycji w kuchni 

ochweśnickiej. Dzięki odseparowaniu obszaru Ślesina od reszty regionu przez lasy i jeziora, kuchnia 

lokalna zachowała swą odrębność. 

 

Reprezentacyjnym daniem kuchni ochweśnickiej jest pyrczok (gniecyniok), czyli tarte ziemniaki 

upieczone na blasze z boczkiem i cebulą w formie placka. Mogą być też podawane w formie kiełbasy 

i wtedy nazywa się je obsypunkiami (łopcypunki). Inne charakterystyczne dania lokalne to placki 

ziemniaczane, szare kluski ze skwarkami, szagówki, pyry z gzikiem, czernina oraz gęś pieczona i gęsi 

pipek. Najczęściej do potraw dodaje się lokalne świeże zioła oraz grzyby z lasów ślesińskich.  
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Z obyczajowością mieszkańców Ślesina związana jest też gwara ochweśnicka zwana “kminą 

ochweśnicką”, która powstała z żargonów – polskiego złodziejskiego i zawodowych ruskich. Są też 

w nim słowa pochodzenia łacińskiego, czeskiego i niemieckiego. Liczący 1 000 wyrazów język stworzyli 

mieszkańcy Skulska, w związku z przemytem dewocjonaliów do dawnych diecezji unickich na 

Chełmszczyźnie i Białostocczyźnie. Ułatwiali sobie w ten sposób tajne porozumienie w obecności 

klientów. Gwara ta przetrwała w Ślesinie do dziś głównie w gronie starszych mieszkańców. 

 

Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego 

 

Zachowanie wartości kulturowych województwa, oprócz działań ochronnych, wymaga także eliminacji 

zjawisk zagrażających zachowaniu i zapewnieniu dostępności do dziedzictwa kulturowego, do których 

należą m.in.: 

− intensywne procesy suburbanizacji w otoczeniu dużych i średnich miast – zainwestowanie 

przestrzeni otwartych oraz obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, wyludnianie 

się centrów miast, a w konsekwencji ich degradacja przestrzenna i społeczno-gospodarcza; 

− konflikty przestrzenne wynikające z przebiegu szlaków transportowych – brak obwodnic 

drogowych dla miejscowości o zachowanych historycznych układach przestrzennych 

wpisanych do rejestru zabytków; 

− konflikty przestrzenne wynikające z potrzeb rozwoju naziemnych sieci infrastruktury 

technicznej, w tym instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 

− konflikty wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej zagrażającej zabytkom 

archeologicznym – stanowiska archeologiczne są zagrożone w wyniku działalności rolniczej, 

tzw. głęboką orkę, w wyniku wydobywania kruszyw, w wyniku działalności inwestycyjnej . 

 

Wśród zagrożeń dla zachowania dziedzictwa niematerialnego wymienić należy zjawiska związane 

z globalizacją, migracjami, postępującymi procesami urbanizacji i industrializacji, zanikiem przekazu 

międzypokoleniowego, czy nadmierny ruch turystyczny. 

 

 

5. TURYSTYKA I REKREACJA 

 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się zróżnicowanym potencjałem turystycznym, 

wynikającym z występowania zasobów i walorów kulturowych, przyrodniczych oraz towarzyszącego 

im zagospodarowania turystycznego. 

 

Zasoby i walory kulturowe 

 

Bogactwo środowiska kulturowego oraz prowadzona działalność kulturalna stwarzają możliwości 

rozwoju turystyki kulturowej, krajoznawczej i pielgrzymkowej na obszarach, które generują lub mają 

predyspozycje do tego, aby generować ponadregionalny ruch turystyczny: 

− miejsce związane z początkami tworzenia się państwowości Polski wpisane w przebieg Szlaku 

Piastowskiego – słup koniński jest jedynym obiektem na szlaku w granicach KOF oraz 

najstarszym znakiem drogowym na ziemiach polskich i jednym z nielicznych średniowiecznych 

zabytków tego rodzaju w Europie, 
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− kulturowe szlaki turystyczne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym (Europejski Szlak 

Romański, Szlak Piastowski, Szlak Bursztynowy), a także regionalnym (Szlak Kultury Żydowskiej 

- Ziemia Konińska, Szlak zamków, pałaców i dworów w Wielkopolsce – Na Południowy Wschód 

od Poznania wariant 2, Śladami Fryderyka Chopina w Wielkopolsce, Szlak budowli i kościołów 

drewnianych w Wielkopolsce- Trasa II i Trasa III), 

− obszary o randze krajowej: zespół klasztoru oo. Kamedułów w Bieniszewie (gm. Kazimierz 

Biskupi), kalwiński zespół architektoniczny w Żychlinie (gm. Stare Miasto) i Sanktuarium Matki 

Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym (gm. Ślesin) oraz inne zabytki reprezentujące wszystkie 

style architektoniczne, 

− miejsca pielgrzymkowe (Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu Starym, Kościół 

klasztorny oo. Kamedułów pw. Narodzenia NMP w Bieniszewie). 

 

Przyrodnicze zasoby turystyczne 

 

Województwo wielkopolskie posiada stosunkowo przeciętne przyrodnicze walory turystyczne w skali 

kraju. Jednakże wewnętrzne zróżnicowanie pozwala wyróżnić przestrzenie o wysokim potencjale 

przyrodniczym dla rozwoju turystyki i rekreacji, które generują lub mają predyspozycje do tego, aby 

generować ponadregionalny ruch turystyczny. Według Opracowania ekofizjograficznego 

podstawowego dla województwa wielkopolskiego w granicach KOF można wyróżnić jeden obszar 

o wysokim stopniu atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji37 

obejmujący naturalne jeziora położone w północnej części obszaru funkcjonalnego w gminie Ślesin i na 

terenie miasta Konin. Tereny te posiadają duży potencjał w zakresie rozwoju turystyki wodnej 

i wypoczynkowej. W KOF występują także obszary o średnim stopniu atrakcyjności środowiska 

przyrodniczego38, a są to m. in. Puszcza Bieniszewska, Pagórki Złotogróskie, czy rzeka Warta stanowiąca 

część Wielkiej Pętli Wielkopolski. Prezentują one wysoki potencjał rozwoju różnych form turystyki 

przyrodniczej, kwalifikowanej i wypoczynkowej. 

 

Większość z wymienionych wyżej obszarów atrakcyjnych dla turystyki i rekreacji w części bądź całości 

jest objęta różnymi formami ochrony ze względu na cenne zasoby przyrodnicze: 

− Nadwarciański Park Krajobrazowy (gminy Rzgów i Golina), 

− Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu (gminy: Golina i Kazimierz Biskupi), 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu (gminy: Kramsk, Ślesin i Konin), 

Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu (gminy: Krzymów i Stare Miasto). 

 

Gęsta sieć szlaków turystycznych 

 

Przez Koniński Obszar Funkcjonalny przebiega gęsta sieć szlaków turystycznych: 

− szlaki o randze krajowej: Wielka Pętla Wielkopolski,  

− szlaki o charakterze regionalnym: Bursztynowy Szlak Rowerowy odcinek Wielkopolski (po 

śladzie szlaku kulturowego – Szlaku  Bursztynowym), Nadwarciański Szlak Rowerowy (2 z 9 

transregionalnych szlaków składających się na Wielkopolski System Szlaków Rowerowych 

o łącznej długości blisko 1745 km), 

 
37 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego; WBPP; Poznań; 2015 
38 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego; WBPP; Poznań; 2015 
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− szlaki o charakterze ponadlokalnym: Szlak rowerowy Pętla Dookoła Konina, Szlak rowerowy 

„Rowerowa Szóstka”, szlaki pieszy – szlak niebieski Żychlin - Turek i zielony Kawnica –Stary 

Licheń, 

− szlaki o charakterze lokalnym: Szlak rowerowy "Od Kawnic w Dolinę Warty", Szlak rowerowy 

"Przez Trójkę", Szlak rowerowy łącznikowy Konin – Bieniszew, Szlak rowerowy „Dookoła 

Zbiornika Powy”, Szlak rowerowy łącznikowy Konin – Stary Konin – Żychlin, szlak pieszy – Szlak 

czerwony Sompolno-Ślesin i Szlak żółty na terenie gminy Krzymów. 

 

Rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowa 

 

W gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego baza noclegowa dysponuje 3 348 miejscami 

noclegowymi w 44 turystycznych obiektach39. Daje to udział ok. 7,8% dostępnych miejsc noclegowych 

w całym województwie. Baza noclegowa skoncentrowana jest głównie w gminie Ślesin, gdzie 

zlokalizowanych jest 30 obiektów noclegowych, które dysponują 2 863 miejscami40. Spośród 

wszystkich gmin KOF turystyka rozwija się najlepiej w gminie Ślesin. Sprzyjają temu liczne walory 

przyrodnicze w postaci naturalnych jezior, czy walorów kulturowych reprezentowanych m. in. przez 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym. Obiekty noclegowe posiadające zaplecze konferencyjne  

(to 14 obiektów) stanowią ok. 5% obiektów w Wielkopolsce41, z których najwięcej zlokalizowanych jest 

w gminie Ślesin - 9 obiektów, po 2 znajdują się w Koninie i gminie Stare Miasto, natomiast 1 w gminie 

Rzgów. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek w gospodarstwach 

agroturystycznych, których na terenie KOF jest 3442. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w gminach 

Ślesin i Kramsk (po 12 obiektów), a występują jeszcze w: gminie Krzymów (3 obiekty), gminie Stare 

Miasto (5 obiektów) i gminie Rzgów (1 obiekt).  

 

Najatrakcyjniejsza infrastruktura sportowa obszaru funkcjonalnego zlokalizowana jest głównie 

w największych ośrodkach osadniczych, z których najlepszą bazą dysponuje Konin. Miasto 

subregionalne oferuje dużą liczbę różnorodnych obiektów zarówno o znaczeniu lokalnym jak 

i ponadregionalnym.  

 

W Koninie jednym z największych obiektów jest Obiekt Rekreacyjno-Sportowy RONDO, w którym 

mieści się Park Wodny, Hala Widowiskowo-Sportowa oraz kręgielnia. Kolejnym dużym obiektem jest 

Sala widowiskowo-sportowa przy ul. Dworcowej, w której swoje siedziby mają Młodzieżowy Klub 

Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Koniński Klub Bokserski „Zagłębie”. Organizowane 

są tutaj mecze drużyny koszykarskiej MKS MOS Konin, a także mecze bokserskie. W samym centrum 

Konina zlokalizowana jest także Hala Szermiercza będąca siedzibą Konińskiego Klubu Szermierczego. 

Odbywają się w niej zawody o randze europejskiej, ogólnopolskiej i lokalnej. Na sportowej mapie 

miasta ważne miejsce zajmują również stadiony. Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego 

położony na wyspie Pociejewo jest największym stadionem piłkarskim w Koninie, który obecnie może 

pomieścić ok. 2800 widzów. Swoje mecze rozgrywają tutaj męska drużyna piłkarska Górnik Konin, jak 

i żeńska drużyna piłkarska KKPK Medyk Konin, która jest wielokrotnym mistrzem polski i uczestnikiem 

piłkarskiej ligi mistrzyń. Drugim dużym obiektem tego typu jest stadion lekkoatletyczny przy PWSZ 

 
39 Dane GUS 2016 
40 Dane GUS 2016 
41 Dane GUS 2017 
42 http://powiat.konin.pl/pl/225/378/gospodarstwa_agroturystyczne 
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Konin. W mieście funkcjonują także inne hale widowiskowo-sportowe, sale gimnastyczne, basen kryty, 

czy korty tenisowe z których korzystają różne lokalne kluby sportowe, szkoły, czy mieszkańcy. 

W Koninie działa także wiele mniejszych obiektów takich jak boiska wielofunkcyjne, skate parki i inne, 

które mają znaczenie dla lokalnej społeczności. 

 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na pozostałym obszarze pełni w większości funkcje użytkową dla 

lokalnej społeczności, jednakże istnieją pojedyncze obiekty, które mają znaczeniu dla całego obszaru 

funkcjonalnego, jak i ponadregionalne, a są to: 

− Lądowisko Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim – powstałe na zrekultywowanym 

zwałowisku wewnętrznym odkrywki węgla brunatnego Kazimierz. Lądowisko obejmuje 45 ha 

i posiada oświetlony pas asfaltowy o wymiarach 660x27 m, pas trawiasty o wymiarach 

100x50 m, stację paliw, dwa hangary, oraz zaplecze w postaci budynku portowego z miejscami 

noclegowymi, 

− Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni (gmina Krzymów) – w centrum znajduje się tor 

motocrossowy i wieża widokowa utworzone w wyrobisku po dawnej żwirowni. 

 

W gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowane są trzy duże przystanie wodne: 

− Miejski Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”, 

− Przystań wodna w Ślesinie, 

− Przystań wodna w Pątnowie Klubu Żeglarskiego przy KWB „Konin”. 

 

Są one siedzibami klubów żeglarskich, a także stanowią miejsca postoju i wypoczynku dla 

podróżujących Wielką Pętlą Wielkopolski. Przystanie dysponują również podstawowym zapleczem 

w postaci miejsc do wodowania, zapleczem sanitarnym, czy dostępem do prądu. 

 

Atrakcyjność i potencjał turystyczny KOF w skali kraju i regionu 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny posiada wysokie walory turystyczne zarówno przyrodnicze, jak 

i kulturowe wyróżniające go na tle województwa wielkopolskiego. Najcenniejsze i najbardziej 

atrakcyjne walory przyrodnicze to niewątpliwie licznie występujące jeziora, czy dolina rzeki Warty. 

Walory kulturowe są reprezentowane głównie przez zabytki i obiekty sakralne, z których 

najistotniejszym jest Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym.  

 

Istniejące walory przyrodniczo-kulturowe stanowią ogromną szansę dla dalszego rozwoju turystyki 

wodnej i pielgrzymkowej. Potencjalnym, ale dotychczas niewykorzystanym walorem są wody 

geotermalne o bardzo korzystnych parametrach jakościowych (geotermicznych). Te zasoby przy 

odpowiednim zagospodarowaniu w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym mogą się stać kolejną 

atrakcją turystyczną. Różnorodne atrakcje pozwolą kreować wizerunek obszaru jako miejsca z bogatą 

ofertą turystyczną. 
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6. SPOŁECZEŃSTWO 

 

 

Potencjał ludnościowy 

 

W gminach włączonych do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2016 r. zamieszkiwało 150 927 

osób43, co stanowiło 4,3% potencjału ludnościowego Wielkopolski. 55% populacji obszaru było 

mieszkańcami miast, co jest bliskie średniej wartości w województwie wielkopolskim wynoszącej 

54,7%. Największym skupiskiem ludności jest ośrodek subregionalny Konin, w którym mieszka 75 342 

osób, co stanowi blisko 50% populacji KOF. Gęstość zaludnienia w granicach KOF znacznie przekroczyła 

uśrednioną na 117 osób/km2 wartość dla Wielkopolski, i w 2016 r. wynosiła 175 osób/km2. W mieście 

subregionalnym Konin wartość ta została przekroczona pięciokrotnie – na 1 km2 przypadało 917 osób.  

 

W strukturze mieszkańców przeważają kobiety - 51,5% populacji KOF. Jest to wartość bliska średniej 

dla Wielkopolski, która wynosi 50,8 %. Znamienny jest fakt, że udział mężczyzn w strukturze ludności 

miasta Konin (47,3%) był najwyższy w całym województwie, z kolei udział kobiet (52,7%) – najwyższy 

w całym regionie.  

 

Struktura ludności w gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego według ekonomicznych grup 

wieku różni się od wartości uśrednionych dla Wielkopolski. Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

stanowi 19,2% ogółu ludności. Grupa osób w wieku produkcyjnym to 64% całej populacji KOF 

(w województwie 62%). Natomiast odsetek mieszkańców najstarszej grupy wiekowej wynosi 16,8 

(w województwie 18,8%). W strukturze ekonomicznej zdecydowanie niekorzystnie wyróżnia się miasto 

subregionalne Konin, gdzie mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowią zaledwie 15,6% 

konińskiej społeczności, natomiast w wieku poprodukcyjnym – aż 23,7%.  

 

W gminach należących do KOF w 2016 r. na 100 osób wieku produkcyjnym przypadały 56,4 osoby 

w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w województwie wielkopolskim aż 61,3 co świadczy 

o korzystnym kształtowaniu procesów ludnościowych. Kolejnym wskaźnikiem obrazującym sytuację 

demograficzną jest liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca na liczbę ludności w wieku 

przedprodukcyjnym. Wartość dla KOF wyniosła 85,6 przy średniej dla województwa 98,3. Jednakże 

duże dysproporcje zachodzą wewnątrz obszaru funkcjonalnego. Rozpiętość wartości tego wskaźnika 

była znaczna i wahała się od 65,6 w gminie wiejskiej Stare Miasto do 151,7 w Koninie, co świadczy 

o niekorzystnej sytuacji demograficznej przede wszystkim w mieście subregionalnym. 

 

Dynamika zmian liczby ludności 

 

W latach 2007-2016 w gminach zaliczonych do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego nie nastąpiły 

znaczące zmiany wielkości populacji. W ostatniej dekadzie liczba ludności zwiększyła się w stosunku do 

roku początkowego zaledwie o 36 osób i obecnie obszar funkcjonalny zamieszkuje 150 927 osób. 

Wskaźnik dynamiki dla całego obszaru ogółem pozostał w tym czasie na niezmienionym poziomie i był 

niższy od wartości dla województwa (równej 102,8).  

  

 
43 BDL GUS 2016 
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W podziale obszaru na tereny miejskie i wiejskie wahania liczebności populacji są bardziej 

zróżnicowane. Występujące w obszarze KOF zjawisko wzrostu liczby mieszkańców na obszarach 

wiejskich przy jednoczesnym ubytku ludności miejskiej, jest zbieżne z procesami demograficznymi 

zachodzącymi w obszarze całego województwa. Skala tego zjawiska, w odniesieniu do populacji 

ośrodków miejskich, jest jednak większa niż ogółem w Wielkopolsce. Zwłaszcza ujemna dynamika 

zmian ludnościowych w miastach (wskaźnik na poziomie 94,6) jest większa od przeciętnych zmian 

zachodzących w miastach wielkopolskich ogółem (wskaźnik równy 99,2).  

 

Szczegółowa ocena zmian liczby ludności w gminach należących do KOF wykazała, że większość gmin 

zanotowała wzrost liczby ludności w okresie 2007-2016. Wyjątek stanowiły jedynie miasto 

subregionalne Konin, gdzie zanotowano 6 procentowy spadek liczby mieszkańców (tj. 4 798 osób) oraz 

miasto Ślesin (ubyły 3 osoby). Na dynamikę zmian liczby ludności całego obszaru funkcjonalnego 

w ostatnim dziesięcioleciu największy wpływ miały procesy ludnościowe zachodzące w obszarze 

miasta subregionalnego. Odbiciem tego procesu był wzrost liczby mieszkańców w gminach 

otaczających Konin. Największy przyrost populacji odnotowano w gminie Stare Miasto (+12,7%, 

tj. 1 356 osób). 

 

Przyrost naturalny i migracje 

 

Zmiany demograficzne w gminach zaliczonych do KOF były wynikiem zmniejszającego się 

systematycznie przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Przyrost naturalny ludności 

w całym okresie 2007-2016 utrzymywał się na dodatnim poziomie, był jednak niższy niż przeciętnie 

w województwie. W ostatnim roku stopa przyrostu naturalnego na 1000 ludności osiągnęła wartość 

0,4‰, przy wartości w województwie wynoszącej 1,7‰. W miastach obszaru funkcjonalnego przyrost 

naturalny był ujemny, natomiast na obszarach wiejskich dodatni. Pod względem ruchu naturalnego 

ludności najkorzystniej prezentują się gminy wiejskie Rzgów i Stare Miasto, gdzie wskaźnik osiągnął 

poziom odpowiednio: 3,5‰ i 4,8‰. Ujemne wartości wskaźnika zanotowano natomiast w gminach 

miejsko-wiejskich Golina i Ślesin oraz w mieście subregionalnym Konin, gdzie ujemne wartości są 

notowane od 2012 r.  

 

Od 2007 r. obserwuje się ujemne saldo migracji wewnętrznych. W 2016 r. wskaźnik osiągnął pułap -

1,8‰, przy średniej dla Wielkopolski utrzymanej na poziomie 0,3‰. Skala ruchów wędrówkowych 

ludności miast i obszarów wiejskich jest jednak zróżnicowana. W 2016 r. saldo migracji wewnętrznych 

w miastach było ujemne (-5,8‰), co świadczy o przewadze odpływu ludności z ośrodków miejskich. 

Na terenach wiejskich przeważał napływ ludności, który prezentuje saldo migracji na poziomie 3,2‰. 

Szczególnie korzystne wartości wskaźnik przyjął w gminie wiejskiej Stare Miasto (8,5‰). Ujemne saldo 

migracji wewnętrznych zarejestrowano w Koninie (-6,3‰) oraz w gminie miejsko-wiejskiej Ślesin. 

 

Migracje zagraniczne w KOF były niewielkie i nie miały istotnego wpływu na ogólny stan liczebności 

populacji całego obszaru funkcjonalnego. 
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Prognoza demograficzna 

 

Prognoza demograficzna44 dla Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego nie jest korzystna. Kierunek 

przewidywanych zmian jest odmienny od prognoz dla całego województwa wielkopolskiego. Podczas 

gdy w regionie spodziewany jest przyrost populacji (wskaźnik dynamiki na poziomie 100,7), dla gmin 

KOF przewiduje się sukcesywny spadek liczby mieszkańców (wskaźnik dynamiki 96,2). Liczba ludności 

szacowana w 2030 r. na 145 123 osoby będzie niższa o 3,9% w stosunku do początkowego roku analizy. 

Na koniec prognozowanego okresu mieszkańcy obszaru funkcjonalnego stanowić będą 4,1% ludności 

województwa. 

 

Skala prognozowanych zmian w poszczególnych jednostkach administracyjnych obszaru 

funkcjonalnego będzie nierównomierna. Dynamikę zmian ludnościowych charakteryzować będzie 

ubytek ludności wyłącznie w mieście subregionalnym Konin oraz przyrost liczby mieszkańców we 

wszystkich pozostałych gminach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Prognozowany spadek liczby 

mieszkańców Konina dotyczyć będzie 10 901 osób (14,5%), natomiast najwyższy przyrost ludności 

przewiduje się dla gminy wiejskiej Stare Miasto, gdzie liczba mieszkańców wzrośnie do 2030 r. o 12,6% 

w stosunku do 2017 r. (i osiągnie stan 13 557 osób). Skala korzystnych trendów zakładających 

zwiększenie liczebności populacji w gminach otaczających miasto subregionalne Konin, nie 

skompensuje jednak silnych procesów depopulacyjnych prognozowanych dla tego ośrodka. 

 

Spadek liczby ludności obszaru funkcjonalnego będzie prawdopodobnie wynikiem ujemnego przyrostu 

naturalnego i salda migracji. Przewidywany przyrost naturalny ludności pozostanie ujemny w całym 

okresie prognozy i systematycznie będzie się pogłębiał przyjmując wartości od -0,7‰ w 2017 r.  

do -2,5‰ w 2030 r. W całym analizowanym okresie wskaźnik będzie niższy od średniej dla 

województwa, oscylującej w przedziale od 1,5‰ w 2017 r. do -1,1‰ w 2030 r. 

 

Najwyższy ruch naturalny w latach 2017-2030 prognozuje się dla gmin wiejskich Krzymów i Stare 

Miasto, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego przekroczy 2‰. Niekorzystnym dla obszaru KOF będzie 

ujemny, sukcesywnie pogłębiający się przyrost naturalny na terenie miasta subregionalnego Konin. 

Prognozuje się, że w końcowym okresie analizy wskaźnik osiągnie tu poziom -6,7‰. 

 

Saldo migracji wewnętrznych w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2017-2030 utrzymywać 

się będzie na ujemnym poziomie poniżej -1,1‰ i będzie niższe od średniej dla Wielkopolski szacowanej 

na 0,4‰. Analiza przewidywanych procesów migracyjnych wykazuje najkorzystniejsze zmiany 

w gminie wiejskiej Stare Miasto. W początkowym okresie prognozy saldo migracji na 1000 

mieszkańców wyniesie tutaj 6,9‰, natomiast w ostatnim roku predykcji (2030 r.) – 5,1‰. Prognoza 

ludności zakłada dodatnie saldo migracji również w pozostałych gminach obszaru funkcjonalnego, 

z wyjątkiem ośrodka subregionalnego. W Koninie przewiduje się stały odpływ jego mieszkańców 

i saldo migracji w 2030 r. przekraczające -6‰. 

 

Migracje zagraniczne w obszarze funkcjonalnym będą niewielkie i nie wpłyną istotnie na stan ludności 

obszaru. W 2030 r. saldo migracji zagranicznych będzie ujemne (-0,16‰) i porównywalne z wartością 

szacowaną dla całego województwa wielkopolskiego (-0,12‰).  

 
44 Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2017, Prognoza liczby ludności na lata 2017-2030, GUS, Warszawa 
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Aktywność zawodowa 

 

W Konińskim Obszarze Funkcjonalnym na koniec 2015 r. pracowało 32 777 osób45, co stanowiło 21,7% 

ogółu ludności obszaru funkcjonalnego i 3,6% wszystkich pracujących w województwie. Miejscem 

zatrudnienia 76% osób pracujących było miasto Konin.  

 

Najwięcej osób pracujących w obszarze funkcjonalnym odnotowano w szeroko pojętych usługach - 

21 019 osób, co stanowiło 64,1% ogółu pracujących. Najliczniej reprezentowanym sekcjami były: 

handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie 

i gastronomia oraz informacja i komunikacja - gdzie pracowało 8 964 osób, co stanowiło 27,3% ogółu 

pracujących obszaru. 

 

Pracujący według płci 

 

Odsetek kobiet w ogóle pracujących na terenie gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego  wzrósł 

w ostatniej dekadzie o blisko 5 pp. i w 2016 r. wyniósł 50,4%. W rozbiciu na miasto i tereny wiejskie 

udział płci żeńskiej wśród pracujących jest jednak zróżnicowany – w 2016 r. liczba kobiet pracujących 

w ośrodkach miejskich przewyższała nieznacznie (o 4 pp.) liczbę mężczyzn i wyniosła 52%, natomiast 

na terenach wiejskich odsetek był niższy i wyniósł 45,6%. 

 

Udział procentowy pracujących kobiet rokrocznie wzrasta, zarówno w miastach, jak i na terenach 

wiejskich, i w obu przypadkach w dekadzie 2007-2016 zmienił się o 5,1 pp. Tym samym różnica 

pomiędzy odsetkiem kobiet pracujących w ośrodkach miejskich oraz na wsiach wyniosła w skrajnych 

latach dekady po 6,4 pp. w obu przypadkach na korzyść miast. 

 

Pracujący na 1000 ludności 

 

Średnia liczba pracujących na 1000 ludności wyniosła w 2016 r. 144 osoby i była blisko o połowę niższa 

od wartości dla województwa - 271 osób. Zdecydowanie korzystniejsze wartości wskaźnik osiągnął 

w ośrodkach miejskich, gdzie pracowały średnio 243 osoby na 1 000 ludności, przy czym taka wartość 

wskaźnika była o blisko 1/3 niższa od średniej szacowanej dla wielkopolskich miast, równej 349 

pracujących na 1 000 mieszkańców. Z kolei wskaźnik na terenach wiejskich wyniósł 111 pracujących na 

1 000 osób i również był znacznie niższy od uśrednionej wartości dla wiejskich obszarów województwa 

(wynoszącej 177 pracujących na 1 000 osób). 

 

Ogólnie wartość wskaźnika zmieniła się in plus w stosunku do stanu w 2007 r., zarówno w miastach, 

jak i na terenach wiejskich, choć rejestrowane przyrosty liczby pracujących na 1 000 mieszkańców były 

wyższe w ośrodkach miejskich. 

 

  

 
45 Dane GUS nie uwzględniają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz 
pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
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Bezrobocie 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego, zarówno w ośrodku subregionalnym – mieście na prawach powiatu 

– Koninie, jak i w powiecie konińskim, do którego przynależą pozostałe gminy KOF, w 2016 r. znacznie 

przekroczyły wartość średnią szacowaną dla województwa wielkopolskiego na 5,0% i należały do 

najwyższych w Wielkopolsce. Na 35 powiatów wielkopolskich wartość wskaźnika w powiecie 

konińskim była najwyższa (najmniej korzystna) i wyniosła aż 14,2%, natomiast w Koninie osiągnęła 

10,3% (33 pozycja). 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2016 r. w gminach należących do Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego wyniosła łącznie 7 456 osób46 (9,6% ogółu bezrobotnych w województwie), z czego 

56% to kobiety. Blisko połowa zarejestrowanych osób bez pracy było mieszkańcami miasta 

subregionalnego Konin. 

 

Udział osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym w obszarze 

funkcjonalnym w 2016 r. wyniósł 7,9% i był wyższy od średniej dla województwa – 3,6%.  

We wszystkich gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego dany wskaźnik osiągnął wartość wyższą 

od średniej dla województwa. Odsetek ten mieścił się w przedziale od 6,1% (gmina wiejska Stare 

Miasto) do 9,6% (gmina wiejska Kramsk). W samym Koninie wskaźnik oszacowano na 8,0%.  

 

Udział kobiet pozostających bez pracy w liczbie ludności w wieku produkcyjnym był we wszystkich 

gminach obszaru funkcjonalnego wyższy od średniej dla województwa wielkopolskiego – 4,5%. 

Wskaźnik najniższą wartość osiągnął w gminie Stare Miasto - 7,0%, natomiast najwyższą odnotowano 

w gminie Ślesin - 11,6%. Dane te świadczą o stosunkowo wysokim poziomie bezrobocia wśród kobiet. 

 

Atrakcyjność rynku pracy 

 

W 2011 r.47 saldo migracji wahadłowych związanych z dojazdami do pracy przeważało na rzecz 

wyjazdów mieszkańców gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego do pracy. Do pracy wyjeżdżało 

łącznie 12 560 osób, natomiast do zakładów pracy zlokalizowanych w gminach obszaru funkcjonalnego 

przyjeżdżały łącznie 9 902 osoby. Przemieszczenia ludności w obu przypadkach miały zarówno 

charakter wewnętrzny (pomiędzy gminami KOF), jak i zewnętrzny, a także pozostałe gminy powiatu 

konińskiego, województwa wielkopolskiego i innych województw. 

 

Najwięcej osób wyjeżdżających do pracy, aż 34,3 % ogółu wyjeżdżających, pochodziło z Konina, 

natomiast najmniej pracowników dojeżdża do pracy z miast Ślesin (2,4%) oraz Golina (4,3% ogółu). 

Wartym odnotowania jest fakt dużej liczby osób wyjeżdżających do pracy do Poznania (1 707 osób, 

czyli 13,6 % ogółu wyjeżdżających), co świadczy o silnym związku obszaru ze stolicą województwa 

wielkopolskiego. 

 

Migracje wahadłowe związane z wyjazdami do pracy, dotyczące przemieszczeń pomiędzy gminami 

obszaru funkcjonalnego, wykazują, że tylko w przypadku miasta Ślesina liczba jednostek będących 

 
46 dane Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2016 r. 
47 Na podstawie macierzy przepływów sporządzonej w ramach opracowania „Dojazdy do pracy. NSP Ludności i Mieszkań 
2011”, GUS, Warszawa 2014 r. 
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docelowym miejscem pracy ogranicza się tylko do dwóch gmin (obszar wiejski gminy Ślesin,  

miasto Konin). W pozostałych gminach liczba ta jest większa. Natomiast miasto Konin jest jedyną 

jednostką obszaru funkcjonalnego, z której pracownicy dojeżdżają do wszystkich pozostałych gmin 

wchodzących w skład Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

 

Zdecydowanie najwięcej pracowników dojeżdżało do miasta subregionalnego Konina stanowiąc ponad 

70% ogółu migrujących (łącznie 7 013 osób). Kolejną pod względem atrakcyjności rynku pracy była 

gmina wiejska Stare Miasto (9,5% ogółu przyjeżdżających do pracy, tj. 942 osoby). W pozostałych 

gminach obszaru funkcjonalnego odsetek przyjeżdżających do pracy do gmin obszaru z wyłączeniem 

Konina, nie przekroczył 4% w żadnej z nich, a najmniej osób dojeżdżało do miejsc pracy 

zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Rzgów (zaledwie 0,2% ogółu, tj. 21 osób). 

 

Migracje wahadłowe związane z przyjazdami do pracy, zachodzące wyłącznie pomiędzy gminami 

wchodzącymi w skład KOF, potwierdzają powyższą prawidłowość. Zdecydowanie najwięcej osób 

dojeżdża do pracy w Koninie (łącznie 4 182 pracowników), w tym dominują przyjazdy z gmin wiejskich 

Stare Miasto (773 osoby) oraz Kazimierz Biskupi (738 osób). Z kolei do pracy w gminie Stare Miasto 

najwięcej osób przyjeżdża z Konina (482 osoby) oraz z gminy wiejskiej Rzgów (89 osób). 

 

Konin jest jedynym w obszarze funkcjonalnym rynkiem pracy, do którego dojeżdżają pracownicy ze 

wszystkich pozostałych gmin wchodzących w skład tego obszaru. 

 

Zasoby mieszkaniowe 

 

Zasoby mieszkaniowe w gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowiły 4,2% ogółu mieszkań 

województwa i w 2016 r. szacowano je łącznie na 50 402 lokale, z czego ponad 63,2% z nich 

usytuowanych było w miastach. W latach 2007-2016 liczba mieszkań wzrosła łącznie o 3 717 lokali, 

z czego blisko 33% zrealizowanych zostało w mieście subregionalnym. Znaczny był również przyrost 

zasobów w gminie wiejskiej Stare Miasto (15,1% ogółu) oraz w gminie wiejskiej Kazimierz Biskupi 

(14,3% ogółu), co także świadczy o postępującej suburbanizacji. Ogólnie w badanym przedziale 

czasowym przyrost substancji mieszkaniowej na terenach wiejskich obszaru funkcjonalnego był 

o ponad 80% wyższy niż w ośrodkach miejskich, na co z dużym prawdopodobieństwem wpływ miał 

ubytek liczby mieszkańców Konina. 

 

Największe korelacje pomiędzy przyrostem zasobów mieszkaniowych w latach 2007-2016 a wzrostem 

liczby ludności zarejestrowano w gminach wiejskich Stare Miasto oraz Kazimierz Biskupi. W obydwu 

jednostkach wzrost liczby mieszkań szedł w parze ze wzrostem liczby ludności. Podobna tendencję, 

lecz na mniejszą skalę odnotowano na terenie gminy wiejskiej Kramsk. Natomiast specyficzną sytuację 

odnotowano w ośrodku subregionalnym, gdzie pomimo przyrostu zasobów mieszkaniowych, nastąpił 

znaczny spadek liczby ludności - aż o 4 798 osób. 

 

Standard zamieszkiwania 

 

W 2016 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminach należących do obszaru 

funkcjonalnego wynosiła 98,3m2 i przekroczyła o ponad 17m2 średnią dla województwa. Najmniejszą 

przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania odnotowano w mieście subregionalnym Konin, gdzie 
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wyniosłą 63,6 m2, co jest niższą wartością niż dla średniej miast województwa wielkopolskiego 

(70,4 m2). Natomiast największą przeciętną powierzchnię użytkową posiadają mieszkania usytuowane 

na obszarach wiejskich, gdzie najwyższą wartość odnotowano w gminie Stare Miasto - 117,3 m2. 

 

Miernikiem standardu zamieszkiwania jest również przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

przypadająca na 1 osobę, którą w granicach KOF oszacowano na 27,8m2. Wartość ta jest tożsama ze 

średnią dla województwa. Największym metrażem na 1 osobę charakteryzuje się miasto Ślesin 

(34,5m2), a najmniejszym Konin - 24,9m2. Średnia liczba osób przypadająca na 1 lokal mieszkalny na 

przedmiotowym obszarze wyniosła 3,5 osoby przy średniej dla województwa na poziomie 2,9 osób. 

Najkorzystniejsza sytuacja występuje w mieście subregionalnym Konin - 2,6 osoby, a najtrudniejsza 

w gminie Krzymów - 4,1 osoby. 

 

Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w 2016 r., mierzony liczbą mieszkań przypadających na 

1000 mieszkańców, wyniósł 289 i był tym samym znacznie niższy od średniej oszacowanej dla 

województwa, utrzymującej się na poziomie 343. Jest to także wartość zdecydowanie niższa od 

obecnie przyjmowanej uśrednionej wartości w krajach Unii Europejskiej, oszacowanej na poziomie 460 

mieszkań na 1 000 mieszkańców. Mimo stopniowo poprawiającej się sytuacji mieszkaniowej, o czym 

świadczy wzrost wskaźnika w latach 2007-2016 o 18,6 mieszkań na 1 000 mieszkańców, perspektywa 

osiągnięcia pułapu średniej unijnej dla gmin należących do KOF jest bardzo odległa. 

 

Budownictwo mieszkaniowe 

 

W 2016 r. w gminach należących do KOF oddano do użytkowania łącznie 459 mieszkań, z czego ponad 

40% w samym Koninie. Znaczną ilość nowych mieszkań przekazano do użytkowania również w gminie 

miejsko-wiejskiej Golina (47 mieszkań, tj. 10,2% ogółu) oraz gminach wiejskich Kramsk (53 mieszkania, 

tj. 11,5% ogółu) i Stare Miasto  (52, tj. 11,3% ogółu). 

 

Budownictwo mieszkaniowe rozwija się dynamicznie, a liczba mieszkań oddawanych do użytkowania 

utrzymuje się corocznie na wysokim poziomie. W dekadzie 2007-2016 najwięcej mieszkań oddano do 

użytkowania w 2014 r. (581), najmniej w 2011 i 2013 r. (po 366), natomiast porównanie skrajnych lat 

tego okresu wykazało dość zbliżone tempo realizacji budownictwa mieszkaniowego.  

 

Coroczne tempo przyrostu nowych lokali mieszkalnych na terenach miejskich i wiejskich jest 

zróżnicowane, jednak zdecydowana większość mieszkań oddawanych do użytkowania zlokalizowana 

jest na wsi. Najwolniejszy rozwój budownictwa mieszkaniowego spośród wszystkich gmin obszaru 

funkcjonalnego obserwowany jest w gminach wiejskich Rzgów i Krzymów, natomiast nadal najwięcej 

mieszkań jest oddawanych do użytkowania corocznie w mieście subregionalnym Konin. 
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7. GOSPODARKA 

 

 

Podmioty gospodarcze 

 

W granicach gmin należących do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2016 r. zarejestrowanych 

było 14 625 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, które stanowiły 3,5% wszystkich 

podmiotów w województwie wielkopolskim. W podziale na obszar miejski i wiejski, korzystniej wypada 

ten pierwszy, gdzie skoncentrowanych jest 60,8% ogółu podmiotów gospodarczych. W samym mieście 

Konin zarejestrowanych jest 55,7% podmiotów z obszaru funkcjonalnego. Najmniejszy udział 

podmiotów odnotowano w gminie Rzgów (3,4 %), która jest także najmniejszą pod względem liczby 

ludności gminą w obszarze funkcjonalnym.  

 

Aktywność gospodarcza w obszarze funkcjonalnym 

 

Aktywność gospodarczą w obszarze funkcjonalnym charakteryzuje wskaźnik - liczby podmiotów 

gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. Dla gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

wartość wskaźnika w 2016 r. wynosi 969 i jest mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego 

wynoszącej 1 191. Analiza szczegółowa obszaru funkcjonalnego wykazała zdecydowanie większą liczbę 

podmiotów gospodarczych przypadającą na 10 tys. mieszkańców w miastach (1 072) niż na obszarze 

wiejskim (843). W podziale na jednostki administracyjne najwyższy poziom odnotowano w gminie 

Stare Miasto (1 094) i Koninie (1 081), natomiast najniższy w gminie Rzgów (698) i gminie Kramsk (755). 

 

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym aktywność gospodarczą jest liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym na danym obszarze. Opisywany wskaźnik 

świadczy o poziomie przedsiębiorczości. W Konińskim Obszarze Funkcjonalnym liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

wyniosła 12,2 co jest wartością odbiegającą od średniej dla województwa wielkopolskiego (13,9). 

Spośród gmin obszaru funkcjonalnego największą przedsiębiorczością wykazali się mieszkańcy gminy 

Stare Miasto, gdzie wartość wskaźnika wyniosła - 14,4, a najmniejszą gmina Rzgów - 9,3. 

 

Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarczych 

 

W latach 2007-2016 liczba podmiotów gospodarczych w gminach należących do Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego zwiększyła się o 2 021, co daje wzrost o 16% w stosunku do roku bazowego. Poziom 

wzrostu gospodarczego jest niższy od średniej dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 17,8% 

w analogicznym okresie czasu. W układzie przestrzennym sytuacja gospodarcza w obszarze jest jednak 

bardziej zróżnicowana. We wszystkich gminach odnotowano znaczny wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych, poza miastem subregionalnym, w którym wystąpił nieznaczny spadek (o 1,4%). 

Najwięcej podmiotów gospodarczych przybyło w gminie Stare Miasto (66,7%) i gminie Rzgów (58,2%).  

 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów 

gospodarczych w 2016 r. w obszarze funkcjonalnym wyniósł 9,4% i był większy od średniej 

województwa wielkopolskiego o 1,3%. Wśród gmin obszaru największa wartość wskaźnika wystąpiła 
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w gminach Kramsk (14%) i Rzgów (13,3%), a najmniejsza w gminie Kazimierz Biskupi(8,3%) i mieście 

subregionalnym Konin(po 8,3%).  

 

Ważnym aspektem sytuacji gospodarczej w obszarze jest także liczba podmiotów wyrejestrowanych, 

co świadczy o korzystnych bądź niekorzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. 

W 2016 r. wyrejestrowano 1 159 podmiotów co daje udział w ogólnej liczbie podmiotów 7,9%. Jest to 

wartość większa od średniej dla województwa o 1 p.p. i świadczy o niekorzystnej sytuacji 

i trudnościach w utrzymaniu działalności gospodarczej. Największy udział wyrejestrowanych 

podmiotów odnotowano w gminie Golina (9,2%) i gminie Ślesin (8,4%), a najmniejszy w gminie 

Krzymów (6,7%) oraz gminie Stare Miasto (6,2%). Wartość wskaźnika w mieście subregionalnym 

wyniosła 8,1%. 

 

Struktura podmiotów gospodarczych według sektorów i wielkości 

 

Duże zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym zauważalne jest 

w podziale na sektory działalności gospodarczej. Sektor rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

skupia 193 podmioty gospodarcze co daje udział 1,3% ogółu podmiotów w obszarze. Najwięcej 

podmiotów gospodarczych z sektora jest zlokalizowanych na obszarze wiejskim KOF (71% podmiotów 

sektora.). Udział podmiotów na obszarze wiejskim wyniósł 2,4% i jest mniejszy niż średni udział 

w województwie wielkopolskim (2,8%). 

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przemyśle i budownictwie na obszarze 

funkcjonalnym wynosi 3 587, co stanowi 24,5% ogółu podmiotów. Jest to wartość większa w stosunku 

do średniej województwa wielkopolskiego (22,9%). Dość duże zróżnicowanie zachodzi w porównaniu 

obszaru wiejskiego z miastami pod kątem udziału podmiotów z danego sektora. Odsetek podmiotów 

z sektora przemysłu i budownictwa na obszarze wiejskim stanowi 32,1% w stosunku do ogółu 

podmiotów gospodarczych obszaru wiejskiego. W miastach obszaru funkcjonalnego udział podmiotów 

sektora w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie miast stanowi 19,7%. 

 

Podmioty zakwalifikowane do sektora usług stanowią 74,2% wszystkich zarejestrowanych w obszarze 

funkcjonalnym. Większa liczba podmiotów usługowych jest zarejestrowana w miastach. Ich udział 

w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w miastach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi 

79,7% i jest zbliżony do średniej dla miast województwa wielkopolskiego – 78,9%. Na obszarze 

wiejskim natomiast liczba podmiotów z sektora usług w stosunku do ogółu podmiotów wynosi 65,5%. 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się podobną strukturą wielkościową podmiotów 

gospodarczych jak województwo. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty gospodarcze zatrudniające 

do 9 pracowników - 95,3 %. Kolejną co do liczebności grupą są podmioty zatrudniające w przedziale od 

10 do 49 pracowników - 3,6%, a następną od 50 do 249 - 0,8%. Najmniej liczne są duże 

przedsiębiorstwa, powyżej 250 pracowników, których udział wynosi niespełna 0,1% spośród 

wszystkich podmiotów zarejestrowanych w obszarze.  
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Przemysł 

 

Liczba podmiotów gospodarczych sektora przemysłowego w roku 2016 wyniosła 3 587, co stanowiło 

24,5% ogółu wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w obszarze funkcjonalnym. Jest 

to wartość większa od średniej dla województwa wynoszącej 22,9% i świadczy o stosunkowo dużym 

znaczeniu przemysłu w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym. Szczególnie należy tutaj wyróżnić 

działalność w ramach górnictwa i wydobywania oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, gdzie podmioty zaklasyfikowane do wymienionych sekcji stanowią 5,7% tego typu 

podmiotów gospodarczych w całym województwie. 

 

Największą liczbę przemysłowych podmiotów gospodarczych odnotowano w sekcji F – budownictwo - 

2 277, co stanowiło 63,5 % wszystkich działalności w II sektorze gospodarki. W porównaniu do średniej 

wojewódzkiej (55,6%) jest to wartość zdecydowanie większa. Drugą co do wielkości sekcją jest 

przetwórstwo przemysłowe - 32,9%. Najmniejszą liczbę podmiotów gospodarczych odnotowano 

w sekcji D – wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 1,5%.  

 

Liczba pracujących48 w przemyśle i budownictwie w 2016 r. wyniosła 9 458 osób, co daje blisko 30% 

ogółu pracujących w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym. Dane nie uwzględniają jednak liczby osób 

pracujących w II sektorze gospodarki na obszarze wiejskim gminy Golina oraz w gminach wiejskich 

Kazimierz Biskupi i Rzgów. Wynika to z niekompletnych sprawozdań, gdzie ze względu na tajemnicę 

statystyczną, nie ujawniono stanu faktycznego i pominięto informacje odnoszące się do liczby osób 

pracujących w trzech ww. gminach.  

 

Dynamika zmian w sektorze przemysłowym 

 

Liczba podmiotów gospodarczych zaliczonych do II sektora gospodarki w latach 2009-2016 zwiększyła 

się o 786, co daje wzrost rzędu 28,1%. Jest to wartość wyższa od średniej dla województwa 

wielkopolskiego - 12,4%. 

 

Zwiększył się również udział podmiotów sektora przemysłowego w obszarze funkcjonalnym z 21,8% do 

24,5% ogółu podmiotów gospodarczych. Duże zróżnicowanie wystąpiło w poszczególnych gminach 

obszaru, jednakże w każdej został zanotowany wzrost liczby podmiotów związanych z przemysłem 

i budownictwem. Największy wzrost w stosunku do roku bazowego odnotowano w gminie Rzgów - 

90,4%, gminie Kazimierz Biskupi - 78,1% oraz w gminie Ślesin 64,2%. Najmniejszy wzrost liczby 

podmiotów nastąpił w mieście Konin - 1,8% oraz w gminie Krzymów - 38,5%. 

 

Największy wzrost liczby podmiotów w latach 2009-2016 w podziale na sekcje PKD 2007 rzędu aż 

152,4% nastąpił w sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Dotyczył on gminy Kazimierz Biskupi, gminy 

Ślesin oraz miasta Konin. Drugą sekcją z największym wzrostem liczby podmiotów w wysokości 31,3% 

była sekcja B – górnictwo i wydobywanie. Wzrost w tej sekcji odnotowano tylko w mieście Konin.  

 
48 Osoby pracujące według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
pracujących do 9 oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 
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Liczba osób pracujących w sektorze przemysłowym w ostatnich latach systematycznie spada. Według 

dostępnych danych GUS liczba pracujących w II sektorze gospodarki w 2005 roku wyniosła 13 232 

osób, w 2009 roku – 11 326 osób, a w 2016 roku – 9 458 osób. W przeliczeniu na ogólną liczbę 

pracujących w obszarze funkcjonalnym daję to udział pracujących w przemyśle odpowiednio: 41,8%, 

34,6%, 29,7%. Jednakże dane nie są pełne z powodu niekompletnych sprawozdań, gdzie ze względu na 

tajemnicę statystyczną, nie ujawniono stanu faktycznego i pominięto informacje odnoszące się do 

liczby osób pracujących. W danych za 2009 rok brakuje informacji dla gminy Rzgów, natomiast za 2016 

rok brakuje danych w trzech gminach: Golina, Kazimierz Biskupi i Rzgów. Dane za 2005 rok są 

kompletne. W gminach, dla których zostały opublikowane pełne dane widoczna jest zróżnicowana 

sytuacja. Wzrost liczby osób pracujących w sektorze przemysłowym odnotowano w gminach Ślesin, 

Krzymów i Stare Miasto, natomiast spadek w gminie Kramsk oraz mieście Konin. W ośrodku 

subregionalnym najbardziej widoczny spadek liczby pracujących w II sektorze gospodarki, który 

w odniesieniu do 2005 roku wyniósł 31,1%. 

 

Redukcja zatrudnienia jest związana z restrukturyzacją przemysłu, która nabrała tempa w czasach 

gospodarki wolnorynkowej. Przykładem redukcji zatrudnienia w przemyśle ciężkim może być huta 

aluminium w Koninie, w której do 2009 r. produkowano pierwotne aluminium. Zwiększone wymagania 

środowiskowe i niekorzystne relacje cen energii na rynku spowodowały zaprzestanie produkcji 

aluminium pierwotnego i likwidację zakładu elektrolizy aluminium, który był miejscem pracy wielu 

mieszkańców regionu. 

 

Znaczenie przemysłu energetycznego i ciężkiego 

 

W Konińskim Obszarze Funkcjonalnym największe przedsiębiorstwa są związane z przemysłem 

energetycznym i ciężkim. Rozwój tych branż nastąpił w związku z wydobyciem węgla brunatnego, 

który w regionie konińskim jest eksploatowany już od lat 40 XX w. Dzięki temu rozwinęły się 

przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji energii elektrycznej, a także związane z przemysłem 

ciężkim, który jest energochłonny i zależny od dostępności dużych zasobów energii elektrycznej.  

 

Największe przedsiębiorstwa49 przemysłowe w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym są zlokalizowane 

przede wszystkim w mieście subregionalnym, które posiada największy potencjał gospodarczy. Są to: 

Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o., EL PAK Serwis 

Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo remontowe „PAK Serwis” Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-

Konin S.A. Zakłady te są ściśle związane z przemysłem energetycznym i ciężkim. Zatrudnienie w danych 

podmiotach przekracza liczbę 250 pracowników, a Elektrownia i „PAK Serwis” to jedne z największych 

firm obszaru funkcjonalnego pod względem liczby zatrudnionych. Działalność kopalni i elektrowni 

wywarła także wpływ na rozwój przemysłu ciężkiego, który w latach prosperity był miejscem 

zatrudnienia wielu mieszkańców Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przemysł ciężki to branża 

energochłonna, dlatego bliskość elektrowni sprzyjała jego lokalizacji. Z największych działających tego 

typu zakładów w KOF można wymienić Famur FAMAK S.A. (dawne FUGO S.A.), Impexmetal SA 

Aluminium Konin, Konińską Wytwórnię Prefabrykatów „KON-BET”, czy Mostostal Konin. 

 

  

 
49 Dane z Rejestru Gospodarki Narodowej REGON, stan na dzień 31.07.2017 r. 
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Usługi 

 

W gminach należących do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego na koniec 2016 r. w sektorze 

usługowym zarejestrowanych było 9 801 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 67% ogółu 

podmiotów zarejestrowanych na obszarze funkcjonalnym. Największy odsetek firm z branży usługowej 

odnotowano w mieście subregionalnym Konin - 72,4%, gminie Stare Miasto - 64,8%, gminie Kazimierz 

Biskupi - 63,6%, a najmniej w gminie Kramsk - 52,6%.  

 

Ogólna liczba pracujących w usługach na koniec 2016 r. wyniosła 21 281 osób, co stanowiło 66,7% 

ogółu pracujących w obszarze funkcjonalnym. W handlu, naprawie pojazdów samochodowych, 

transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i komunikacji 

pracujących było 9 146 osób, natomiast w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsłudze rynku 

nieruchomości oraz pozostałych usługach – 12 117 osób. 

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

 

W obszarze funkcjonalnym zlokalizowanych jest 1 007 podmiotów z zakresu opieki zdrowotnej 

i pomocy społecznej, z czego 672 znajdują się w Koninie. Pod koniec 2016 r. funkcjonował 1 szpital - 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, 97 przychodni oraz 61 aptek. Najwięcej przychodni i aptek 

zlokalizowanych było w mieście subregionalnym, odpowiednio: 71 i 45. Dostępność do podstawowej 

opieki zdrowotnej mierzona wskaźnikiem liczby przychodni na 10 tysięcy mieszkańców dla obszaru 

funkcjonalnego jest stosunkowo dobra i wynosi 6,4. Jest to wartość wyższa od wartości dla 

województwa wielkopolskiego wynoszącej 5,5. W zakresie podmiotów świadczących usługi w ramach 

pomocy społecznej na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są 4 placówki: 2 w Koninie i po jednej 

w Ślesinie i Starym Mieście.  

 

Edukacja 

 

W 2016 roku zlokalizowanych było 487 podmiotów gospodarczych z zakresu edukacji, z czego 

najwięcej w Koninie (334), a najmniej w gminie Golina (17). W 2016 roku funkcjonowały łącznie 122 

szkoły. Najwięcej szkół znajduje się w mieście subregionalnym, które skupia 54% wszystkich placówek 

z obszaru funkcjonalnego i posiada najbogatszą ofertę edukacyjną w regionie. 

 

W 2016 roku zlokalizowane były 33 przedszkola, w tym 27 prowadzonych przez jednostki samorządu 

gminnego. Najwięcej placówek przedszkolnych znajduje się w mieście subregionalnym – 22, oraz 

w gminie Kazimierz Biskupi - 4. Przedszkola lub oddziały przedszkolne znajdują się w każdej gminie na 

terenie KOF.  

 

Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną w obszarze funkcjonalnym stale rośnie. Jest to trend 

zauważalny w całym województwie wielkopolskim. Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną 

w latach 2009-2016 wzrósł z 67,0% do 86,2%. W poszczególnych gminach obszaru funkcjonalnego 

sytuacja jest zróżnicowana, co szczególnie jest widoczne w podziale na obszar wiejski i obszar miejski, 

z korzyścią dla tego drugiego. Wynika to z lokalizacji placówek w gminach  

miejsko-wiejskich na terenie miast i gorszej dostępności do opieki przedszkolnej na terenach wiejskich. 

Największy odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 roku odnotowano w mieście 
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Konin – 101,6% i gminie Stare Miasto – 88,5%. Natomiast najmniejszą wartość wskaźnik przyjmuje 

w gminie Golina – 64,3% oraz w gminie Rzgów – 68,1%. 

 

W każdej gminie Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego uczniowie posiadają dostęp do szkolnictwa 

podstawowego, które obejmuje edukację w szkole podstawowej i gimnazjum. W granicach obszaru 

funkcjonalnego zlokalizowane są 53 szkoły podstawowe, w których naukę pobierało 8 957 dzieci. 

Najwięcej szkół podstawowych zlokalizowanych jest w Koninie (14), a najmniej w gminach Golina, 

Kazimierz Biskupi i Rzgów (po 4 szkoły). W KOF funkcjonuje także 25 szkół gimnazjalnych, do których 

uczęszcza 4 343 uczniów. Najwyższą koncentrację placówek gimnazjalnych odnotowano w Koninie 

(12). 

 

Od 2017 roku została wdrożona reforma systemu edukacji, której najważniejszym skutkiem będzie 

wygaszenie szkół gimnazjalnych i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. W związku z powyższym 

z dniem 1 września 2019 gimnazja zostały całkowicie zlikwidowane, co niesie za sobą znaczące zmiany 

w systemie edukacji a liczba placówek edukacyjnych szkolnictwa podstawowego, a także 

ponadpodstawowego uległa zmianie. 

 

Edukacja ponadpodstawowa kontynuowana może być przez uczniów w szkołach zawodowych, 

technikach oraz liceach. W 2016 roku w granicach gmin obszaru funkcjonalnego zlokalizowanych było 

9 szkół zawodowych, w tym 8 na terenie miasta Konina oraz jedna na terenie gminy Kramsk (szkoła 

specjalna przysposabiająca do pracy zawodowej). Od 2008 roku zainteresowanie kształceniem 

zawodowym nieznacznie spadło, o czym świadczy malejąca liczba uczniów w tych placówkach. 

 

Na terenie Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowanych jest 6 techników dla młodzieży. 

Łączna liczba uczniów w tych placówkach w 2016 roku wynosiła 2 712. W Koninie znajduje się 5 tego 

typu placówek oraz jedna na terenie gminy Stare Miasto. Ponadto na poziomie ponadpodstawowym 

w 9 liceach ogólnokształcących naukę kontynuuje 2 727 uczniów. Szkoły licealne zlokalizowane są 

w ośrodku subregionalnym - 8 placówek, oraz w gminie Stare Miasto – 1 placówka. 

 

Oferta edukacyjna szkolnictwa wyższego proponowana jest jedynie przez miasto subregionalne Konin, 

gdzie znajdują się 3 uczelnie wyższe, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wyższa 

Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna. Funkcjonuje także 

7 oddziałów zamiejscowych m. in. uczelni poznańskich, łódzkich, warszawskich i krakowskich. Według 

GUS we wszystkich uczelniach w 2016 roku naukę pobierało 3 394 studentów. 

 

Kultura 

 

W gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego działalność kulturalną prowadzi 115 placówek.  

Są one skoncentrowane przede wszystkim w Koninie oraz miejscowościach gminnych. Łącznie na 

przedmiotowym obszarze funkcjonuje 26 bibliotek z filiami, 3 kina, 1 muzeum, 2 obiekty działalności 

wystawienniczej oraz 10 domów i ośrodków kultury, klubów lub świetlic. Uzupełnieniem instytucji 

kultury jest także 1 szkoła artystyczna - Państwowa Szkoła Muzyczna i i II stopnia w Koninie. 
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Administracja publiczna i obrona narodowa 

 

Administrację publiczną i obronę narodową w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym reprezentują 

organy i instytucje administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony 

przeciwpożarowej. W 2016 roku zarejestrowanych było 116 podmiotów administracji publicznej 

i obrony narodowej, z czego najwięcej (31) funkcjonowało w mieście subregionalnym, a najmniej 

w gminie Kazimierz Biskupi (8) i gminie Krzymów (7). 

 

Usługi rynkowe 

 

W gminach należących do obszaru funkcjonalnego, wg danych za 2016 rok, zlokalizowanych jest 7 890 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach usług rynkowych. Największa liczba 

podmiotów tego typu podmiotów znajduje się w miastach (64,8%), z czego najwięcej jest w samym 

mieście subregionalnym - 4 699, tj. 59,6% ogółu podmiotów usług rynkowych. Sekcja G - handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle jest natomiast 

najliczniejszą grupą, która liczy aż 3 712 podmiotów (47,0% ogółu podmiotów usług rynkowych). Drugą 

co wielkości grupę, w liczbie 1 202, stanowią podmioty z sekcji M - działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (15,2% ogółu usług rynkowych). 

 

Największym podmiotem w sferze usług rynkowych jest firma „Frapo-Dystrybucja” Sp. z o.o. 

w Koninie, która zatrudnia powyżej 1 000 pracowników. W obszarze funkcjonalnym działalność 

prowadzi 7 podmiotów gospodarczych o wielkości: 250-999 pracowników, z których 4 zlokalizowane 

są w Koninie, 2 w gminie Stare Miasto oraz 1 w gminie Krzymów. 

 

Obszary inteligentnych specjalizacji 

 

W ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 zostały wyznaczone 

obszary inteligentnych specjalizacji. Ich identyfikacja stanowi wynik badań naukowych dotyczących 

wyznaczenia specjalizacji gospodarczej i naukowej oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania, gdzie 

wyniki badań zostały zetknięte z rzeczywistością gospodarczą poprzez zbadanie potrzeb 

innowacyjnych przedsiębiorstw. Wyznaczono 6 takich obszarów: 

− Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów (w ramach obszaru rozwijane są: 

żywność funkcjonalna, bezpieczeństwo żywności, nowoczesne technologie produkcji 

żywności, zielona biotechnologia, biogospodarka), 

− Wnętrza przyszłości (inteligentne technologie i materiały, meblarstwo spersonalizowane, 

design), 

− Przemysł jutra (maszyny i elementy maszyn, procesy specjalne, nowe technologie i materiały), 

− Wyspecjalizowane procesy logistyczne (skomunikowanie mobilnej społeczności, 

wyspecjalizowane produkty i usługi logistyczne dla biznesu), 

− Rozwój oparty na ICT (innowacyjne społeczności, ICT dla transformacji gospodarczej), 

− Nowoczesne technologie medyczne (medycyna spersonalizowana; produkty, usługi i nowe 

technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób 

rzadkich). 
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Liczba podmiotów gospodarczych zaliczonych do obszarów inteligentnych specjalizacji w 2017 r. 

wyniosła 3 061, co stanowiło 20,57% wszystkich podmiotów gospodarczych w obszarze 

funkcjonalnym. Zauważalny jest także wzrost liczby podmiotów z obszarów inteligentnych specjalizacji 

w latach 2009-2017 o 15,64% przy wzroście ogólnej liczby podmiotów o 16,37%. 

 

Najliczniejszym obszarem są 6. Nowoczesne technologie medyczne, które w 2017 r. obejmowały aż 

30,14 % wszystkich podmiotów gospodarczych obszarów inteligentnych specjalizacji regionalnych. 

Drugim co do wielkości obszarem są 4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne obejmujące 25,61% 

ogółu podmiotów. Najmniejszym obszarem jest 5. Rozwój oparty ICT z wynikiem 7,16%. 

 

W ciągu badanego okresu (2009-2017) wszystkie obszary poza jednym wyjątkiem zanotowały wzrost 

ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Tendencja spadkowa w wysokości 40,47% została 

odnotowana w obszarze 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów. Natomiast 

zdecydowanie najdynamiczniej rozwijającymi się obszarami były obszar 5. Rozwój oparty na ICT i 6. 

Nowoczesne technologie medyczne, gdzie wzrost w stosunku do roku bazowego wyniósł odpowiednio 

49,03% i 46,39%.  

 

W badanym okresie doszło do zmiany jeśli chodzi o wiodący obszar specjalizacji. W 2009 roku był nim 

obszar 4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne, natomiast w 2017 obszar 6. Nowoczesne technologie 

medyczne. 

 

Klastry 

 

W gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego odnotowano dotychczas 1 inicjatywę klastrową. Jest 

nim Klaster Energii "Zielona Energia Konin" założony w czerwcu 2018 roku, który został powołany 

w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, 

a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią, poprzez stworzenie sieci współpracujących 

podmiotów na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. W skład klastra 

weszły takie podmioty jak: Miasto Konin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Koninie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. w Koninie, Miejski Zakład 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, Miejski Zakład Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie. 

 

Rolnictwo 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny jest terenem o umiarkowanym potencjalne rolniczym. Pomimo 

przeciętnego udziału użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynoszącego 67%, który jest 

porównywalny ze średnim w województwie (65%), obszar charakteryzuje się niższym udziałem 

gruntów ornych w wysokości 71% w strukturze użytków rolnych w stosunku do przeciętnego 

w województwie rzędu 82%. Znacznie wyższy od średniej wojewódzkiej (14%) jest udział trwałych 

użytków zielonych, który kształtuje się na poziomie 25%. Taki układ struktury użytkowania gruntów 

z niskim udziałem gruntów ornych oraz większą od przeciętnej powierzchnią użytków zielonych 

świadczy o mało intensywnym wykorzystaniu gruntów rolnych na potrzeby prowadzonej produkcji 

rolniczej. Zasoby ziemi wykorzystywane na cele rolnicze utrzymują się praktycznie na stałym poziomie, 
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i w roku 2014 wynosiły 57 520 ha50. W latach 2012 - 2014 ich udział zmniejszył się tylko o 0,4%, co 

świadczy kontynuacji i utrzymywaniu funkcji rolniczych na tym obszarze. 

 

Niewielkie możliwości produkcyjne gleb tego terenu potwierdza bardzo niski wskaźnik waloryzacji 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który wynosi 52,5 punktów i jest aż o 10,9 punktów niższy od 

średniego wskaźnika występującego w województwie51. Za wyjątkiem północno-zachodniej części 

obszaru, w której występują umiarkowanie dobre warunki środowiska dla produkcji rolnej pozostała 

część KOF charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi dla prowadzenia produkcji 

rolniczej. Szczególnie niepomyślnie sytuacja kształtuje się w części południowej  

i południowo-wschodniej obszaru w gminach: Stare Miasto – 44,9 pkt. i Krzymów – 44,8 pkt., w których 

zanotowano jedne z najniższych ocen waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w całym 

województwie. 

 

Struktura gospodarstw rolnych i pracujący w sektorze rolnictwa 

 

Na terenie gmin należących do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego funkcjonuje 5 851 gospodarstw 

rolnych powyżej 1 ha, co stanowiło 80% stanu z 2002 roku52. Bardzo charakterystyczna jest 

występująca tutaj silna tendencja spadkowa, co wskazuje na malejące znaczenie rolnictwa i bardzo 

silną chęć rezygnacji z prowadzenia gospodarstw. Spośród 5 851 gospodarstw rolnych, 97,5% 

prowadziło działalność rolniczą. Ich przeciętna powierzchnia wynosiła 4,81 ha użytków rolnych (UR) 

i była znacznie niższa niż średnio w województwie – 11 ha UR, co świadczy o niskim potencjale 

produkcyjnym funkcjonujących tutaj jednostek. Również i struktura obszarowa gospodarstw na tle 

województwa wyglądała bardzo niekorzystnie i jednoznacznie wskazuje na duży stopień rozdrobnienia 

produkcji rolniczej. Charakteryzował ją znacznie wyższy udział gospodarstw małych(1-5ha UR) – 55% 

(województwo 38%) oraz dużo niższy udział gospodarstw dużych i największych (powyżej 15 ha UR), 

a więc najbardziej wydajnych i rozwojowych – 10% (województwo 21%)53. 

 

Praca w rolnictwie stanowi podstawową formę aktywności zawodowej dla 18 613 osób54. Oznacza to, 

że w przeliczeniu na 1 000 ludności dla 123 z nich praca w rolnictwie jest głównym źródłem utrzymania, 

co jest wartością znacznie powyżej średniej dla Wielkopolski – 100 osób. Należy także zauważyć, że za 

wyjątkiem m. Konin cały obszar wykazuje bardzo zatrudnienie w rolnictwie, co w powiązaniu ze 

strukturą obszarową gospodarstw wskazywać może na występowanie na tym terenie dużego 

bezrobocia ukrytego w tym sektorze gospodarki. 

 

Produkcja zwierzęca i gospodarka rybacka 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się dość zróżnicowanym poziomem produkcji zwierzęcej. 

Nieco wyższa niż w województwie jest obsada bydła, która w przeliczeniu na 100 ha UR wynosi – 52 

szt. (w województwie 48), natomiast zdecydowanie niższy jest poziom produkcji trzody chlewnej – 67 

szt. (w województwie 223) i drobiu – 813 sztuk (w województwie 1 820). Większą koncentracją 

 
50BDL GUS 2014 
51 WIOŚ w Poznaniu Stacja Chemiczno-rolnicza Oddział w Poznaniu, Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski stan na 
rok 2000, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2001 
52BDL GUS, Powszechny Spis Rolny 2002 i Powszechny Spis Rolny 2010 
53BDL GUS, Powszechny Spis Rolny 2010 
54BDL GUS, Powszechny Spis Rolny 2010 
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produkcji zwierzęcej charakteryzują się gospodarstwa zachodniej części obszaru – teren gminy Rzgów, 

gdzie skala produkcji w zakresie bydła i drobiu przekracza poziom wojewódzki i kształtuje się 

odpowiednio: bydło – 53 szt., drób – 3 316 szt. na 100 ha UR55. 

 

W obszarze funkcjonalnym dobrze rozwinięta jest hodowla ryb, w szczególności gatunków 

ciepłolubnych. Wpływają na to specyficzne uwarunkowania w postaci działających na obszarze 

elektrowni, które do procesu chłodzenia turbin wykorzystają wodę z okolicznych jezior i rzek, która 

później wraca z powrotem do obiegu i jest wykorzystywana także w pobliskich stawach hodowlanych. 

Dzięki temu występują tutaj dogodne warunki do hodowli takich gatunków ryb jak: jesiotr, sum, amur, 

tołpyga czy karp. W obszarze funkcjonalnym zlokalizowanych jest kilka gospodarstw rybackich, które 

zajmują się głównie hodowlą ryb, w szczególności ciepłolubnych. Największym z nich jest 

gospodarstwo rybackie „Gosławice”, które należy do jednych z największych hodowli ryb 

jesiotrowatych i suma w Europie. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla ryb konsumpcyjnych 

i materiału zarybieniowego. Jednak najbardziej dochodową działalnością jest produkcja czarnego 

kawioru pochodzącego z ikry jesiotrów syberyjskich. 

 

Uprawy 

 

Produkcja zbóż stanowi główną gałąź produkcji roślinnej obszaru funkcjonalnego. W strukturze 

zasiewów na gruntach ornych zdecydowanie przeważają rośliny zbożowe, których udział wynosi aż 

79%56. Porównanie struktury zasiewów przedmiotowego obszaru i obszaru województwa wskazuje na 

wyższy udział zbóż oraz zdecydowanie mniejszy udział roślin przemysłowych w obszarze 

funkcjonalnym. Zjawisko to należy ocenić negatywnie i można wytłumaczyć je faktem występowania 

na tym terenie niskiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie spełniającej podstawowych 

wymagań glebowych i klimatycznych dla uprawy tej grupy roślin. 

 

Niewielkie znaczenie produkcji roślinnej w działalności rolniczej obszaru potwierdzają uzyskiwane 

plony podstawowych ziemiopłodów, których poziom jest znacznie niższy od średniej wojewódzkiej 

i wynosi: pszenica ozima – 3,4 t/ha (województwo 4,7), jęczmień ozimy – 3,5 t/ha (województwo 4,3), 

rzepak ozimy – 2,8 t/ha (województwa 3,4)57. 

 

 

8. KOMUNIKACJA 

 

 

Sieć dróg publicznych 

 

Podstawą obsługi komunikacyjnej obszaru jest układ dróg kołowych, którego szkielet stanowią drogi 

kategorii krajowej wspomagane przez drogi wojewódzkie i powiatowe.  

 

Sieć dróg krajowych w obszarze tworzą zbiegające się w okolicach miasta Konin: autostrada A2, drogi 

klasy GP nr 25 i nr 92 oraz droga klasy G nr 72. Autostrada A2 zapewnia dobrą dostępność zewnętrzną 

 
55 BDL GUS, Powszechny Spis Rolny 2010 
56 BDL GUS, Powszechny Spis Rolny 2010 
57 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2015 r. 
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obszaru, ale nie odgrywa kluczowej roli w wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej. Droga krajowa nr 25 

jest główną osią komunikacyjną obszaru funkcjonalnego w relacji południkowej. W jej ciągu 

zlokalizowana jedna z dwóch przepraw mostowych przez rzekę Wartę. Zapewnia powiązanie północnej 

i południowej części obszaru z miastem subregionalnym, a także dojazd do węzła "Modła". Droga 

krajowa nr 92 przebiegająca przez obszar równoleżnikowo łącząc dwa brzegi Warty. Odpowiada za 

obsługę powiązań wschodniej i zachodniej części obszaru z miastem Konin oraz stanowi alternatywę 

dla płatnej autostrady A2.Droga krajowa nr 72 jest uzupełnieniem relacji południkowych oraz 

połączeniem z węzłem autostradowym "Konin Wschód". 

 

Układ dróg wojewódzkich, który tworzą drogi klasy G nr: 263, 264, 266, 467 uzupełnia sieć dróg 

krajowych. Zapewnia połączenie miasta subregionalnego z ośrodkami gminnymi nieobjętymi siecią 

krajową. Drogi wojewódzkie łączą przede wszystkim siedziby gmin: Kramsk i Kazimierz Biskupi 

z miastem Konin. 

 

Uzupełnieniem lokalnego układu drogowego jest sieć dróg powiatowych. Zapewnia ona połączenie 

najbardziej peryferyjnych części obszaru funkcjonalnego z siecią krajową i wojewódzką umożliwiając 

dostęp do miasta Konin, a także odpowiada za obsługę powiązań międzygminnych. Największe 

znaczenie ma sieć dróg powiatowych przebiegających w południowej części obszaru w gminach Rzgów 

i Krzymów, gdzie łączy siedziby gmin z ośrodkiem subregionalnym. Istotnym elementem sieci drogowej 

są promy rzeczne, które zwiększają lokalną spójność komunikacyjną. W obszarze funkcjonalnym 

eksploatowanych jest 5 promów rzecznych na rzece Warcie, w tym dwa zlokalizowane w ciągach dróg 

powiatowych: w miejscowościach Sławsk (gmina Rzgów) oraz Biechowy i Piersk (na granicy gmin 

Kramsk i Krzymów). 

 

Natężenie ruchu drogowego 

 

Według wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 średni dobowy ruch (SDR) na drogach krajowych 

w gminach należących do obszaru funkcjonalnego przekracza średnią wartość dla województwa 

wielkopolskiego (20 067 poj./dobę) jedynie na odcinkach autostrady A2. 

 

Największe natężenie ruchu samochodowego występuje na odcinkach dróg krajowych: 

− nr A2 Sługocin - Modła (24 991 poj./dobę), 

− nr A2 Modła - Konin Wschód (23 870 poj./dobę), 

− nr A2 Konin Wschód - Koło (23 113 poj./dobę), 

− nr 92 Golina - Konin (13 198 poj./dobę), 

− nr 25 Konin - Modła (12 556 poj./dobę), 

− nr 25 Modła - Rychwał (9 240 poj./dobę), 

− nr 25 Ślesin - Konin (7 947 poj./dobę), 

 

Największy SDR na drogach wojewódzkich przekraczający średnią dla województwa (4 250 poj./dobę) 

odnotowano na odcinkach dróg stanowiących bezpośredni dojazd do ośrodka subregionalnego: 

− nr 266 Kramsk - Konin (9 019 poj./dobę), 

− nr 264 Kazimierz Biskupi - Konin (7 818 poj./dobę), 

− nr 264 Kleczew - Kazimierz Biskupi (6 022 poj./dobę), 

− nr 266 Sompolno - Kramsk (5 004 poj./dobę), 
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Generalny Pomiar Ruchu 2015 nie objął odcinków w granicach miast na prawach powiatu, dlatego brak 

jest danych dla odcinków dróg przebiegających przez miasto Konin.  

 

Sieć kolejowa   

 

Przez Koniński Obszar Funkcjonalny przebiega magistralna linia kolejowa nr 3 relacji Warszawa 

Zachodnia - Kunowice. Jest to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o znaczeniu państwowym. 

 

Linia ta zapewnia przede wszystkim dobre powiązania zewnętrzne, ale również wewnętrzne 

powiązanie obszaru z miastem subregionalnym. W granicach obszaru funkcjonalnego zlokalizowana 

jest jedna stacja kolejowa Konin oraz cztery przystanki osobowe: Konin Zachód, Kawnice, Spławie 

i Kramsk. Przy linii kolejowej nr 3, w pobliżu stacji Konin, znajduję się także ogólnodostępny punk 

ładunkowy.  

 

Transport lotniczy 

 

W granicach obszaru funkcjonalnego zlokalizowane są dwa lądowiska cywile. Pierwsze z nich to 

śmigłowcowe lądowisko sanitarne przy szpitalu w Koninie, a drugie to lądowisko samolotowe 

w Kazimierzu Biskupim wykorzystywane do celów sportowo-rekreacyjnych. 

 

Transport wodny 

 

Przez obszar funkcjonalny przebiegają dwie drogi wodne: droga wodna Warta klasy Ia oraz Kanał 

Ślesiński klasy II. Stanowią one fragment szlaku żeglugi śródlądowej - Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

W mieście Konin, w pobliżu miejsca gdzie Kanał Ślesiński łączy się z  Wartą funkcjonuje port towarowy. 

 

Transport zbiorowy 

 

Dostępność publicznego transportu zbiorowego jest uzależniona od zasięgu sieci infrastruktury 

komunikacyjnej oraz realizowanych w jej ramach połączeń. 

 

Gminy Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego obsługiwane są tylko jedną linią kolejową (linia nr 3), która 

zapewnia bezpośredni dostęp do publicznego transportu szynowego dla miasta Konin, gminy Golina 

i gminy Kramsk. Przewozy pasażerskie na linii organizowane są przez PKP Intercity, Przewozy 

Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie. 

 

Dużą role w obsłudze codziennych przejazdów mieszkańców obszaru odgrywa zbiorowa komunikacja 

autobusowa, a przede wszystkim przewozy realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie. 

Sieć połączeń organizowanych przez spółkę obejmuje teren miasta Konin oraz tereny większości gmin 

obszaru funkcjonalnego, tj. gmin: Golina, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, w tym ośrodki gminne 

wymienionych jednostek (poza Kramskiem). Transport publiczny na pozostałych terenach obszaru 

funkcjonalnego zapewniany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie 

i przewoźników prywatnych.  
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9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

 

Elektroenergetyka 

 

Potencjałem dla zasilania w energię elektryczną są znajdujące się na terenie KOF elektrownie Konin 

i Pątnów wraz ze stacjami najwyższych napięć, z których gwiaździście rozprowadzone są 

elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne.  

 

Dla gmin należących do KOF energia elektryczna dostarczana jest poprzez 2 stacje najwyższych napięć 

(SNN) 400/220/110 kV Pątnów oraz 220/110 kV Konin, a następnie za pomocą sieci dystrybucyjnej 

wysokich napięć (WN) 110 kV, która dociera do 7 głównych punktów zasilania (GPZ). Główne punkty 

zasilania na obszarze KOF to: Piotrkowice, Konin – Huta aluminium, Konin – Walcownia, Konin – 

Kraśnica, Konin – Niesłusz, Konin – Południe, Krągola. W zachodniej części gminy Ślesin oraz miasta 

Konin, planowana jest realizacja dwutorowej linii 400 kV relacji Pątnów – Jasieniec. 

 

Przez obszar KOF przebiega jedna linia elektroenergetyczna krajowego systemu najwyższych napięć 

400 kV relacji Kromolice – Pątnów oraz 8 linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Plewiska – Konin, 

Pątnów – Czerwonak, Pątnów – Konin (2 tory), Adamów – Konin (2 tory), Pątnów – Włocławek Azoty, 

Pątnów – Podolszyce, Pątnów – Jasieniec (2 tory) oraz Konin – Sochaczew. Elektroenergetyczną sieć 

dystrybucyjną w obszarze funkcjonalnym tworzy 14 linii wysokiego napięcia 110 kV wraz z sześcioma 

Głównymi Punktami Zasilania. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

 

Przez gminy KOF nie przebiegają żadne gazociągi dalekosiężne (tranzytowe) gazu wysokometanowego 

i zaazotowanego. Gazociągi krajowego systemu przesyłowego o średnicach 400, 500 i 700 mm, 

znajdują się poza wschodnimi granicami obszaru funkcjonalnego i łączą węzeł gazowy Odolanów 

i Gustorzyn (woj. kujawsko-pomorskie). 

 

Z terenu gminy Koło w kierunku Konina przebiega gazociąg DN200 , gazociąg DN500  

Odolanów - Gustorzyn – Marantów (Huta Aluminium) – SRP Konin Kraśnica (Chorzeń) – SRP Konin 

Rumin. 

 

Łączna długość sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia (BDL GUS 2016) w granicach obszaru 

funkcjonalnego Konina wynosi 35,7 km, z czego najdłuższa sieć znajduje się w miejscowości Kramsk 

(13,4 km) oraz w mieście Konin (12,1 km). Na obszarze miasta Konina znajdują się 2 stacje  

redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia (SRP): Konin Marantów (Huta Aluminium) oraz Konin 

Kraśnica (Chorzeń). W północnej części gminy Stare Miasto, w rejonie wsi Rumin zlokalizowana jest 

trzecia stacja redukcyjno-pomiarowa w granicach KOF – SRP Konin Rumin. 

 

Dla zapewnienia równomiernego zaopatrzenia w gaz całego obszaru zakłada się realizację sieci nowych 

gazociągów przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Planowane inwestycje zakładają wybudowanie 

kolejnych kilometrów sieci gazowej wysokiego ciśnienia wraz ze stacją  

redukcyjno-pomiarową zlokalizowaną w gminie Ślesin w okolicach wsi Sarnowa – Biskupie Sarnowskie. 
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Ponadto w końcowej fazie projektowej znajduje się projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 

Odolanów - Gustorzyn (okolice Malanowa) – Tuliszków – istniejąca SRP Konin Rumin (gmina Stare 

Miasto). 

 

Stopień zgazyfikowania badanych gmin jest bardzo zróżnicowany. Według danych GUS BDL za 2016 r. 

nie wszystkie gminy obszaru funkcjonalnego są objęte rozdzielczą siecią gazową. Mieszkańcy 

zaopatrywani są w gaz za pomocą sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia, której długość 

w granicach KOF wynosi jedynie 295 km, z czego aż 224,1 km znajduję się na terenie miasta Konina 

(150,7 km) oraz w miejscowości Stare Miasto (73,4 km). W miastach: Golina i Ślesin oraz 

miejscowościach Krzymów i Rzgów gazowa sieć rozdzielcza nie występuje. Potwierdzeniem 

przytoczonych powyżej danych jest odsetek gospodarstw domowych korzystających z gazu do celów 

grzewczych. Najwyższy występuje w Koninie – 1 747 gospodarstwa oraz w miejscowości Stare Miasto 

– 723 gospodarstwa. 

 

Wśród jednostek o najwyższym odsetku korzystających z instalacji gazowych (GUS BDL 2016) wskazać 

należy: miasto Konin – 32,9% oraz gminę Stare Miasto – 23,4%. Na terenach gmin Krzymów, Rzgów 

i Ślesin odsetek korzystających z sieci gazowej jest bliski zeru, natomiast dla pozostałych gmin nie 

przekracza on poziomu 7,5% - Kazimierz Biskupi (7,4%), Golina (5,0%), Kramsk (1,7%). 

 

Słaba gazyfikacja gmin wokół miasta Konina oraz samego miasta wynikać może z trzech niezależnych 

czynników. Pierwszym z nich jest występowanie na obszarze złóż węgla brunatnego a więc znaczne 

ograniczenie przestrzenne dla prowadzenia przesyłowej sieci gazowej, od której wymagana jest 

niezawodność pracy. Drugim czynnikiem jest położenie obszaru w znacznej odległości o głównych 

gazociągów przesyłowych krajowego systemu gazowego. Trzecim czynnikiem może być powszechna 

dostępność taniego paliwa stałego, jakim jest węgiel brunatny oraz mała zamożność mieszkańców. 

 

Przyszły rozwój sieci gazowej wysokiego ciśnienia, a co za tym idzie dalsza gazyfikacja terenów 

zurbanizowanych może nastąpić po zrealizowaniu będących obecnie w fazie projektowej gazociągów 

wysokiego ciśnienia na terenie gminy Stare Miasto i Ślesin wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową. 

Czynnikiem mającym niezaprzeczalny wpływ na rozbudowę sieci dystrybucyjnej ma rachunek 

ekonomiczny przedsięwzięcia oraz ujęcie go w planach rozwoju zarządcy sieci dystrybucyjnej. 

 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

 

Dokonana na podstawie danych statystycznych analiza stanu infrastruktury technicznej w zakresie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków potwierdziła wysoki stopień 

zwodociągowania całego obszaru nieodbiegający od średniej dla województwa oraz zróżnicowanie 

obszaru w zakresie skanalizowania i zagospodarowania ścieków. 

 

Mieszkańcy wszystkich gmin posiadają dostęp do wody pitnej. Odsetek korzystających z sieci 

wodociągowej w granicach gmin należących do KOF w 2015 r. wynosił 97,2%, co oznacza wzrost o 8,6 

p.p. w stosunku do roku 2003. Jest to wartość nieznacznie wyższa od wartości średniej dla 

województwa wielkopolskiego 96,4%.  

  



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 62 

W latach 2003-2015 nastąpił wzrost osób korzystających z sieci wodociągowych, największy w gminach 

Krzymów – o 20,0 p.p., Rzgów – 17,3 p.p. oraz na terenie wiejskim gminy Golina – o 16,8 p.p. w 2015 r. 

największy odsetek korzystających z sieci wodociągowych miał miejsce w obszarze miejskim Goliny – 

100,0% oraz kolejno w gminach Golina – 99,0%, Rzgów – 99,3%, Kazimierz Biskupi – 98,4% i Krzymów 

– 97,7%. 

 

Miasto Konin zaopatrywane jest w wodę przez studnie pochodzące z miejskiego ujęcia wód 

podziemnych „Kurów”, gdzie pobór wód podziemnych następuje z GZWP nr 151 tj. ze zbiornika Turek 

– Konin – Koło. Wielkość poboru z tego ujęcia wynosi ok. 11 000 m3/d. Ujęcie składa się z 18 czynnych 

studni oraz 2 studni nieczynnych, pozostawionych jako punkty obserwacyjne. Istniejąca stacja 

uzdatniania wody obliczona jest na wydajność rzędu 1 800 m3/h. Stacja wyposażona jest w zbiorniki 

wyrównawcze o pojemności 8 800 m3, zapewniające rezerwę wody w wysokości około 80% 

aktualnego, średniego zapotrzebowania dobowego miasta. Zdolność produkcyjna stacji wynosi 

19 344 m3 /d.  

 

Obecnie z sieci wodociągowej korzysta około 76 900 mieszkańców, co stanowi blisko 99% ogólnej 

liczby mieszkańców Konina. Warunki zasilania i poboru wód piętra kredowego są ustabilizowane i przy 

aktualnej wielkości poboru wód nie ma zagrożenia dla dalszego pogłębiania się istniejącego leja 

depresyjnego.  

 

Gminy obszaru funkcjonalnego wyposażone są w 12 komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym 

10 oczyszczalni biologicznych (Rzgów i Ślesin – 2 sztuki) oraz dwie oczyszczalnie biologiczne 

z podwyższonym usuwaniem biogenów w gminie Stare Miasto i mieście Konin. Wydajności 

poszczególnych oczyszczalni ścieków są bardzo zróżnicowane. Największe oczyszczalnie zlokalizowane 

są w Koninie, tj. oczyszczalnia biologiczna oraz biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Łączna wielkość oczyszczalni ścieków w Koninie wynosi 127 tys. RLM (równoważna liczba 

mieszkańców). Najmniejsze komunalne oczyszczalnie ścieków o RLM wynoszącym 2,1 tys. znajdują się 

w gminie Rzgów. Natomiast poza miastem Konin największe oczyszczalnie funkcjonują w gminie Stare 

Miasto – 50 tys. RLM i gminie Ślesin – 17,9 tys. RLM.  

 

W granicach obszaru funkcjonalnego znalazło się 8 aglomeracji kanalizacyjnych wg Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych58. Każda gmina jest objęta zasięgiem co najmniej jednej 

aglomeracji, za wyjątkiem gminy Krzymów i Stare Miasto, które są objęte zasięgiem 2 aglomeracji. 

Największą aglomeracją kanalizacyjną w obszarze funkcjonalnym jest aglomeracja Konin wielkości RLM 

równej 101 tys. 

 

Średni odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2015 r. wynosił 45,0% i był wyższy 

o 16,0 p.p. w porównaniu z 2009 r. (29,0%) oraz niższy od średniej wartości dla województwa 

wielkopolskiego – 70,6%. W roku 2015 największy wskaźnik skanalizowania posiadało miasto Konin 

(92,9%), a następnie gminy Kazimierz Biskupi – 69,2%, Ślesin – 64,1%, Golina – 37,7% oraz Rzgów – 

34,0%. W rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej widoczny jest skokowy przyrost w przeciwieństwie do 

rozwoju sieci wodociągowej gdzie jej rozwój następuje liniowo.  

 
58 Sporządzony na mocy Dyrektywy nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz art. 43 ust. 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). 
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Obszar funkcjonalny w znacznej mierze obejmuje tereny wiejskie o zabudowie rozproszonej. Realizacja 

sieci kanalizacji sanitarnej na takich obszarach nie jest ekonomicznie uzasadniona. Potwierdzeniem 

powyższej tezy mogą być wskaźniki za rok 2015, gdzie na terenach gmin wiejskich takich jak Rzgów, 

Stare Miasto, Krzymów, Kramsk i obszarach wiejskich gminy Golina, wskaźniki stopnia wyposażenia 

w sieć kanalizacyjną są co najmniej dwukrotnie niższe od wskaźników dla miasta i obszarów miejskich. 

Średnia dla obszarów wiejskich i gmin wiejskich KOF wynosi 31,6%. W gminie Krzymów oraz Kramsk 

według danych za 2016 r. z instalacji sieci sanitarnej korzystało odpowiednio 19,8% oraz 13,0% 

mieszkańców, natomiast dla obszaru wiejskiego gminy Golina wskaźnik ten wynosił 0%. 

 

Ogólna dysproporcja pomiędzy stopniem skanalizowania a stopniem zwodociągowania wszystkich 

gmin należących do obszaru funkcjonalnego w latach 2003-2015 zmalała z 59,59% do 52,15%. 

Największa dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem skanalizowania a zwodociągowaniem występuje 

w gminach: Kramsk – 83,9%, Krzymów – 77,9%, Rzgów – 65,3%, Stare Miasto – 62,1%  

i Golina – 61,3%. 

 

Sieci teleradiowe i szerokopasmowe 

 

Sieć infrastruktury teleradiowej składa się z 22 linii radiowych, łączących ze sobą 20 stacji nadawczych 

i odbiorczych znajdujących się na terenie Wielkopolski i województw ościennych. W północnej części 

KOF znajduje się Radiowo - Telewizyjne Centrum Nadawcze (RTCN) Konin-Żółwieniec. Przez obszar 

funkcjonalny przebiega linia radiowa łącząca RTCN Konin-Żółwieniec  

z SLR Dziadowice. Dla wszystkich obiektów emisyjnych oraz szkieletowej sieci cyfrowych linii radiowych 

obowiązują strefy i pasy ochronne mające na celu ograniczenie wysokości nowo powstałych budynków 

i budowli. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy miejscami 

ogólnodostępnymi a strefą, w której mogą występować natężenia pól elektromagnetycznych 

przekraczające obowiązujące dopuszczalne normy, oraz zapewnienie widoczności gwarantującej 

poprawną transmisję sygnałów radiowych i telewizyjnych. 

 

Województwo wielkopolskie jest liderem wśród regionów w zakresie usług szerokopasmowych. 

W ramach przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” wybudowanych zostało 

ponad 4 600 km sieć światłowodowej. W granicach KOF znajduje się 219,1 km sieci światłowodowej 

wybudowanej w ramach realizacji tego projektu. Sieć została tak zaprojektowana i zrealizowana, aby 

przebiegała przez wszystkie gminy województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem terenów, na 

których wcześniej nie znajdowała się nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna. W Konińskim 

Obszarze Funkcjonalnym sieć szerokopasmowa łączy 103 węzły dystrybucyjne (Ślesin – 23, Golina – 8, 

Kramsk – 19, Rzgów – 9, Krzymów – 8, Kazimierz Biskupi – 11, Stare Miasto – 12, m. Konin – 13) i 1 

szkieletowy w mieście Konin. 

 

Odnawialne źródła energii 

 

Rozwój energetyki odnawialnej jest uzależniony nie tylko od zasobów i możliwości pozyskiwania 

energii, ale także od szeregu uwarunkowań, w tym przede wszystkim wynikających z ochrony 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych, czy obowiązujących przepisów prawa. 

Odnawialne źródła energii, które potencjalnie mogą być wykorzystane na terenie KOF to: energia 

wiatru, energia geotermalna, energia wód, energia słoneczna, a także biomasa i biogaz. 
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Na podstawie danych z Urzędu Regulacji Energetyki (wydane koncesje na wytwarzanie energii), na 

terenie miasta Konina działają dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,050 MW, jedna 

instalacja pozyskująca energię ze spalania biogazu składowiskowego o mocy 0,876 MW, druga 

instalacja pozyskująca energię ze spalania biogazu rolniczego o mocy 2,134 MW (20,5 % udziału 

w energii wytwarzanej w województwie). Na terenie miasta, w Elektrowni Konin, znajduje się także 

jedna instalacja pozyskująca energię ze spalania biomasy mieszanej o mocy 55,00 MW, co stanowi 46% 

łącznej mocy wszystkich instalacji spalających biomasę mieszaną w województwie. 

 

Na terenie całego powiatu konińskiego znajduje się 40 instalacji wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych. Są to 2 elektrownie wodne o łącznej mocy 0,097 MW, jedna instalacja pozyskująca moc 

ze spalania biogazu składowiskowego o mocy 1,60 MW oraz 37 instalacji energetyki wiatrowej 

o łącznej mocy 71,195 MW (10,4 % udziału w instalacjach energii wiatrowej w województwie).  

 

Gospodarka odpadami 

 

Gospodarka odpadami na terenie gmin należących do KOF prowadzona jest w zgodzie 

z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata  

2016-2022 oraz przepisami odrębnymi.  

 

W obrębie województwa wielkopolskiego funkcjonuje dziesięć regionów gospodarowania odpadami 

komunalnymi (RGOK), w których realizacja założeń systemu bazuje na regionalnych oraz zastępczych 

instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. Koniński Obszar Funkcjonalny w całości 

położony jest w VIII regionie gospodarowania odpadami komunalnymi (RVIII). Zrzesza on wszystkie 

gminy z powiatów słupeckiego i konińskiego oraz część gmin z powiatów kolskiego i tureckiego.  

 

W Regionie VIII główną instalacją przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

resztkowych pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych jest Zakład Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie (ZTUOK), w którym system przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oparty jest głównie o instalację termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych. ZTUOK jest zarządzany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie i posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych (RIPOK).  

 

W RVIII, w granicach obszaru funkcjonalnego, status instalacji RIPOK posiadają: 

− składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koninie,  

− kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów w Koninie,  

 

Na terenie gmin należących do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2017 r. zlokalizowanych było 

7 składowisk odpadów, do których zaliczamy:  

− składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nieprzyjmujące odpadów 

komunalnych w gminach: Ślesin (1), miasto Konin (1), na pograniczu gminy Kazimierz Biskupi 

i miasto Konin (1), 

− składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w mieście Konin (1), 

−  składowisko odpadów obojętnych w Ślesinie (1), 



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 65 

− składowiska odpadów niebezpiecznych w Koninie (2). 

 

Ponadto w granicach KOF zlokalizowane są 2 instalacje biogazowe w Koninie, 2 kompostownie 

w Koninie oraz 1 w gminie Kazimierz Biskupi, 2 spalarnie odpadów w Koninie i 1 sortownia odpadów 

w Koninie. 

 

Spośród gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego największym producentem zmieszanych odpadów 

komunalnych zebranych w 2017 r. jest Miasto Konin (22 628,64 t). Wśród obszarów wiejskich 

najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych generują gminy: Stare Miasto (3 818,89 t), Ślesin 

(2 126,16 t), Golina (2 088,45 t)., Krzymów (1 969,41 t), Kramsk (1 800,06 t), Kazimierz Biskupi 

(1 652,11 t). Najmniej tego rodzaju odpadów wytworzyła gmina Rzgów (1 050,57 t). 

 

Średnia ilość odpadów z gospodarstwa domowego przypadająca na mieszkańca Polski w 2017 r. 

wynosiła 227 kg. W większości gmin Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego odpady z gospodarstw 

domowych przypadające na jednego mieszkańca w 2017 r. nie przekraczały średniej dla województwa 

wielkopolskiego (259,6 kg). Wyjątek stanowią tu gminy: Stare Miasto (315,8 kg) i miasto Konin 

(301,4 kg), gdzie odpady z gospodarstw domowych były wyższe od średniej. 

 

W charakterystyce odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych na mieszkańca KOF 

w 2017 r. przypada średnio 205,4 kg odpadów. Masa zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku 

z obszaru KOF stanowi 3,1% odpadów zebranych w województwie wielkopolskim i 0,3% zebranych 

w Polsce. 

 

 

10. POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN KONIŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 

 

Zintegrowanie działań w ramach obszaru funkcjonalnego stwarza konieczność skoordynowania polityk 

przestrzennych poszczególnych samorządów. Zgodnie z przepisami Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym59, podstawą realizacji długookresowej polityki przestrzennej 

kształtowanej przez samorząd lokalny jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (SUiKZP). Syntetyczna analiza dokumentów umożliwiła ocenę stopnia spójności celów 

rozwoju samorządów lokalnych oraz rozpoznanie planowanego sposobu zagospodarowania terenu. 

 

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin należących do Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego charakteryzuje duża aktualność. Za wyjątkiem gminy wiejskiej Krzymów, 

wszystkie jednostki terytorialne znajdujące się w granicach obszaru funkcjonalnego posiadają 

dokumenty uchwalone na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 roku. SUiKZP gminy Krzymów z 2001 roku zostało sporządzone na mocy  

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku. 

 

Analiza dokumentów planistycznych wykazała znaczną zbieżność założonych wizji i celów rozwoju. 

Gminy kształtują swoją politykę przestrzenną w zgodności z predyspozycjami środowiska, dążąc do 

 
59 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 
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zapewnienia korzystnych warunków zamieszkania. Jako podstawę dalszego rozwoju wskazują 

aktywizację społeczno-gospodarczą o wiodącej funkcji mieszkaniowej, działalności gospodarczej, usług 

i rekreacji. Najczęściej wymieniane cele rozwoju w zapisach studium to przede wszystkim:  

− rozwój jednostek osadniczych na terenach zainwestowanych z uwzględnieniem 

kompleksowego wyposażenia w infrastrukturę komunalną, 

− stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu 

potencjału wynikającego z  powiązań komunikacyjnych,  

− specjalizacja w kierunku funkcji sportu, turystyki i wypoczynku, 

− wspieranie rozwoju gospodarki rolnej z uwzględnieniem wielofunkcyjnego aspektu 

rozwoju wsi oraz preferowanie wprowadzania  intensywnych upraw ekologicznych,  

− ograniczenie możliwości przekształceń gruntów rolniczych, szczególnie w strefie 

intensywnej gospodarki rolnej na cele nierolnicze, 

− rozwój usług społecznych. 

 

Synteza kierunków zagospodarowania przestrzennego sformułowana na podstawie SUiKZP umożliwiła 

zapoznanie się ze skalą, kierunkiem oraz charakterem planowanego zagospodarowania terenów 

w gminach położonych w obszarze funkcjonalnym. Analiza zasadniczo dotyczyła rozpoznania 

w przestrzeni terenów zaplanowanych do zainwestowania, na które składają się przede wszystkim 

tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, infrastruktura komunikacyjna 

i techniczna, a także wyłączone z planowania przestrzennego tereny zamknięte. Z założeń rozwoju 

przestrzennego gmin, zawartych w SUiKZP wynika, że powierzchnia terenów zainwestowanych 

w obszarze funkcjonalnym zwiększy się z około 6,3 tys.  ha do ponad 19,2 tys. ha. W stosunku do 

istniejącego zainwestowania60 jest to wzrost o ponad 200%. Najintensywniejsze zagospodarowanie 

terenu zaplanowane jest na osi północ-południe w centralnej część obszaru funkcjonalnego. Gminy 

o największym przyroście nowych terenów zainwestowanych to Kramsk – wzrost prawie 330% 

(ok. 1 950 ha), Rzgów – wzrost o prawie 300% (ok. 1 000 ha) oraz Stare Miasto o ponad 280% 

(ok. 2 080 ha). Wzrost powyżej 200% w stosunku do istniejących terenów zainwestowanych 

zaplanowano w gminach Ślesin (2 360 ha), Krzymów (ok. 955 ha) i Kazimierz Biskupi (ok. 1 480 ha). 

Na tle KOF umiarkowany rozwój terenów przeznaczonych pod nowe zainwestowanie nastąpi w gminie 

Golina, gdzie zaplanowano wzrost o niecałe 180% (ok.  935 ha) oraz w mieście Konin – wzrost o niecałe 

107% (tj. ok 2 174 ha). 

 

Zjawiskiem charakterystycznym w strefie oddziaływania dużych ośrodków miejskich jest rozrastanie 

się terenów zainwestowanych w ich strefie zewnętrznej. Typowe jest również występowanie jednostek 

osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej. W otoczeniu miasta Konina intensywny rozwój nowych 

terenów mieszkaniowych uzupełnionych o niezbędne usługi oraz infrastrukturę techniczną i drogową, 

zaplanowano w miejscowościach: Bielawy, Posada, Sokółki, Włodzimirów i Wieruszew (gm. Kazimierz 

Biskupi), Kraśnica, Węglew (gm. Golina), Stare Miasto, Żychlin (gm. Stare Miasto), Branno (gm. Rzgów), 

Brzeźno, Szczepidło (gm. Krzymów), Anielew, Grąblin, Helenów Drugi, Wola Podłężna, Rudzica 

(gm. Kramsk), Ślesin, Głębockie, Kępa, Półwiosek Lubostowski, Stary Licheń, Szyszyńskie Holendry 

(gm. Ślesin). 

  

 
60 zgeneralizowane tereny zainwestowane na podstawie BDOT 
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Istniejące uwarunkowania komunikacyjne, jak i planowane zmiany w układzie drogowym są głównym 

elementem wpływającym na politykę przestrzenną gmin w zakresie inwestycji związanych 

z działalnością gospodarczą. Przeważają tereny o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów oraz 

o wiodącej funkcji usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej. W obszarze funkcjonalnym 

rezerwy tego typu terenów występują wzdłuż drogi krajowej A2 w gminie Rzgów w miejscowościach 

Kowalewek, Osiecza Druga, Zastruże, Branno oraz w gminie Golina w sąsiedztwie węzła 

autostradowego „Golina”. Największe obszary zwartych terenów inwestycyjnych zaplanowano 

w gminie Stare Miasto w miejscowościach: Modła Królewska, Krągola, Janowice, Stare Miasto 

w otoczeniu węzłów autostradowych „Modła” i „Konin Wschód” oraz łączących się z nimi dróg 

krajowych nr 25 i 72 stanowiących oś tranzytową północ-południe. Obszary dla lokalizacji nowych 

inwestycji o funkcji produkcyjnej wskazano także wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 92 

w miejscowościach Brzeźno, Głodno, Genowefa, Drążeń (gm. Kramsk) oraz w sąsiedztwie ośrodka 

gminnego w gminie Golina. Znaczne tereny aktywizacji gospodarczej zaplanowano również 

w granicach administracyjnych miasta Konina. Zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż istniejącego 

i planowanego układu dróg krajowych. Możliwość lokalizacji nowych inwestycji związanych 

z działalnością gospodarczą wskazuje się również przy granicy z miastem subregionalnym w gminie 

Ślesin oraz w gminie Kazimierz Biskupi. W SUiKZP gmin Rzgów i Ślesin uwzględniono występowanie 

udokumentowanych złóż węgla brunatnego, których eksploatacje planuje się w odkrywkach Piaski 

i Ościsłowo. 

 

Ważny element w polityce rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego stanowi rozwój turystyki i rekreacji 

z wykorzystaniem istniejących potencjałów przyrodniczych i kulturowych oraz możliwości, które 

stwarzają tereny pokopalniane rekultywowane w kierunku wodnym lub leśnym. Przestrzennym 

wyrazem realizacji tego celu są wskazywane przez samorządy lokalne tereny planowane do 

zainwestowania na cele związane funkcją turystyki i rekreacji. Samorządy terytorialne jako tereny 

o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej wskazują przede wszystkim obszary chronione i tereny 

w otoczeniu zbiorników wodnych. Najintensywniejsze działania zmierzające do realizacji tych 

zamierzeń przewidziano w SUiKZP gminy Ślesin. Jako jedną z głównych stref polityki przestrzennej 

wyznaczającej kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano strefę  

turystyczno-mieszkaniową zlokalizowaną w centralnej części gminy. Korzystając z uwarunkowań 

endogenicznych w postaci jezior rynnowych, w granicach strefy zaplanowano m.in. tereny usług 

obsługi ruchu turystycznego oraz tereny mieszkaniowe i zabudowy rekreacji indywidualnej we wsiach: 

Żółwieniec, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Kępa, 

Niedźwiady, Wygoda, Dąbrowa, Mikorzyn, Honoratka. Stopniowo udostępniane są także 

zrekultywowane tereny poeksploatacyjne w południowo-zachodniej części gminy adaptowane na cele 

rekreacyjne. Tereny o funkcji letniskowej wskazano także w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi nad jeziorem Gosławskim, a w otoczeniu terenów po 

eksploatacji węgla brunatnego zrekultywowanych w kierunku wodnym zaplanowano tereny sportu 

i rekreacji. W SUiKZP gminy Golina rozwój funkcji rekreacyjnej przewidziano natomiast przy 

wykorzystaniu walorów jeziora Głodowskiego znajdującego się w leśno-rekreacyjnej strefie polityki 

przestrzennej gminy. Jako istotny wyróżnik gmin obszaru funkcjonalnego wskazuje się rozwój turystyki 

kwalifikowanej związanej z wykorzystaniu szlaku wodnego Warty oraz Kanału Ślesińskiego. W SUiKZP 

miasta Konina przewidziano m.in. usytuowanie w okolicach Starego Miasta turystycznego portu 

rzecznego oraz bazy sportów wodnych. 
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Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna zawarta w SUiKZP gmin zakłada wzrost terenów 

zainwestowanych, jednak nadal przeważać będą tereny wolne od zainwestowania. Oceniono, 

że tereny niezainwestowane stanowić będą ponad 77% łącznej powierzchni gmin obszaru 

funkcjonalnego. Tereny pozostające nadal w rolniczym i leśnym użytkowaniu realnie zwiększają szanse 

na powodzenie założonych kierunków rozwoju mających na celu stworzenie dogodnych warunków dla 

rozwoju rolnictwa, turystyki oraz zamieszkania. Sprzyja temu także znaczny udział terenów prawnie 

chronionych zarówno związanych z formami ochrony przyrody, zagrożeniem powodziowym, wysokimi 

klasami bonitacyjnymi gleb, jak i terenów, dla których w ramach procedury planistycznej ograniczono 

rozwój zainwestowania. 

 

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instrumentami 

uszczegóławiającymi politykę przestrzenną nakreśloną w SUiKZP są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu (WZiZT). Na ich podstawie zbadano w jakim zakresie proces planistyczny w gminach odbywa się 

na mocy aktów prawa miejscowego, a jaka jego część realizowana jest w drodze decyzji 

administracyjnych. 

 

Analizy wykazały, że w 2016 roku w gminach obszaru funkcjonalnego obowiązywały 373 akty prawa 

miejscowego z zakresu planowania przestrzennego, których łączna powierzchnia to ponad 18,3 tys. ha, 

co stanowi 21,3% badanego obszaru. Udział terenów objętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin KOF był wyższy niż średnio w województwie (20%). 

Tereny dla których określono przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu w MPZP koncentrują 

się w centralnej i północno-centralnej części KOF. W ujęciu jednostek terytorialnych, największe tereny 

objęte MPZP znajdują się w mieście Koninie (7 841ha), które cechuje jednocześnie największy 

w gminach obszaru funkcjonalnego odsetek pokrycia MPZP w stosunku do powierzchni ogólnej gminy 

- ponad 95%. Na podstawie MPZP sprecyzowano w blisko 36% sposób przeznaczenia 

i zagospodarowania terenu w gminie Ślesin (5 222 ha) oraz w 21% w gminie Kazimierz Biskupi 

(2 299 ha). W gminie miejsko-wiejskiej Ślesin to m.in. miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące duże powierzchnie terenu, sporządzone dla obszaru miasta i miejscowości 

Stary Licheń oraz liczne, ale niewielkie obszarowo plany, których głównym przedmiotem regulacji są 

tereny mieszkaniowe i związana z nimi niezbędna infrastruktura. W gminie Kazimierz Biskupi MPZP 

określają przede wszystkim sposób zagospodarowania terenów związanych z energetyką odnawialną 

– elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, terenów usług publicznych, terenów obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie 

miejscowości: Jóźwiny, Komorowo, Stefanowo, Nieświastów, Bochlewo i Anielew. Pozostałe gminy 

położone w granicach obszaru funkcjonalnego w niewielkim zakresie wykorzystują MPZP jako element 

stanowienia polityki przestrzennej na swoim terenie. Powierzchnia objęta tą formą planowania 

przestrzennego w gminach: Golina, Stare Miasto oraz Kramsk nie przekracza poziomu 9% powierzchni 

ogólnej poszczególnych gmin, a w gminie Rzgów i Krzymów to mniej niż 1% ich powierzchni. 

 

Dla terenów nie objętych MPZP instrumentem planowania przestrzennego precyzujący założenia 

polityki przestrzennej określonej w SUiKZP są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. W gminach obszaru funkcjonalnego w latach 2007-2016 wydawano średnio 800 decyzji 

rocznie. Najwięcej decyzji wydano w gminie Golina (22%) oraz gminie Stare Miasto (23%). 

W przeważającej części były to ustalenia dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Znaczny 
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odsetek wydawanych decyzji jest naturalnym następstwem bardzo niskiego pokrycia tych jednostek 

terytorialnych MPZP. Polityka przestrzenna kształtowana w oparciu o decyzje o WZiZT, może stwarzać 

ryzyko rozpraszania zabudowy, tym samym wpływać na nieefektywną realizacje celu jakim jest rozwój 

jednostek osadniczych w ramach zwartych układów przestrzennych. Liczba wydawanych decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w pozostałych jednostkach terytorialnych 

położonych w granicach obszaru funkcjonalnego kształtowała się od 8% do16% łącznej liczby 

wydanych decyzji w gminach. Najmniejszy odsetek decyzji o WZiZT charakteryzował gminy o dużym 

pokryciu MPZP – Ślesin i Kazimierz Biskupi. Na terenie miasta Konina w badanym okresie nie wydano 

żadnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Planowanie przestrzenne w gminie w istotnym stopniu determinowane jest przez ponadlokalne 

dokumenty planistyczne.  Samorządy terytorialne planując swoją politykę przestrzenną muszą 

obowiązkowo uwzględniać m.in. inwestycje istotne z punktu widzenia kraju i regionu. Inwestycjami, 

których realizacja wpłynie znacząco na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym jest m.in. budowa 

planowanych odcinków dróg krajowych nr 92 i 25. Wyrazem oczekiwań związanych z tą inwestycją, 

zawartych w SUiKZP, jest lokowanie w ich otoczeniu terenów inwestycyjnych. W politykach 

przestrzennych gmin tworzących obszar funkcjonalny miasta Konina znalazły się ponadto obszary 

planowanych istotnych magistrali infrastruktury technicznej z orientacyjnymi miejscami urządzeń 

towarzyszących i niezbędnymi pasami technicznymi. Ważną inwestycją jest m.in. budowa i rozbudowa 

elektroenergetycznej sieci przesyłowej 400kV. 
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▪ KLUCZOWE CECHY PRZESTRZENI 
 

 

Mówiąc o przestrzeni mamy na myśli przede wszystkim przestrzeń geograficzną, którą opisują cechy 

charakterystyczne dla danego obszaru środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego61. 

Każda przestrzeń, w tym Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego posiada unikatowe cechy, które 

świadczą o jej specyfice i wyróżniają ją pośród innych. 

 

Analiza uwarunkowań pozwoliła wyszczególnić te cechy przestrzeni, które mogą stanowić potencjał 

rozwojowy. Wynikają one przede wszystkim ze sfery społeczno-gospodarczej, zasobów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, systemu 

komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego. 

 

Do najistotniejszych kluczowych cech przestrzeni zaliczono w pełni rozwiniętą elektroenergetyczną 

infrastrukturę wytwórczą i przesyłową wraz z wykwalifikowaną i doświadczoną w działalności 

przemysłowej kadrą pracowniczą. W obliczu przemian gospodarczych związanych ze stopniowym 

odchodzeniem od energetyki konwencjonalnej opartej na węglu brunatnym to właśnie Koniński Obszar 

Funkcjonalny może stać się miejscem rozwoju energetyki odnawialnej czy czystej energetyki opartej 

na nowoczesnych technologiach wodorowych. Pełne wykorzystanie obecnych zasobów i możliwości 

oraz otwarcie się na nowe technologie są szansą na dalszy rozwój przemysłu energetycznego 

w obszarze funkcjonalnym. 

 

Istotne znaczenie dla rozwoju KOF ma także dobra dostępność komunikacyjna zapewniająca dogodne 

powiązania wewnętrzne i zewnętrzne obszaru. Daje to duże możliwości rozwoju usług logistycznych 

oraz stwarza atrakcyjne miejsca inwestycyjne. Wykorzystanie alternatywnych metod transportu, 

przede wszystkim wodnego i lotniczego, zwiększyłyby możliwości transportu pasażerskiego 

i towarowego. 

 

Znaczący potencjał rozwojowy obszaru stanowią również zasoby środowiska przyrodniczego 

i kulturowego mające duży wpływ na atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną KOF. Liczne jeziora i lasy 

tworzące wyjątkowy krajobraz obszaru, gęsta sieć szlaków rowerowych i pieszych o różnej długości, 

bogata oferta tras wodnych, zrekultywowane tereny poeksploatacyjne, wody geotermalne czy 

elementy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego stanowić mogą podstawę do budowania 

produktów turystycznych o zróżnicowanym zasięgu. Zasoby kulturowe wynikające z uwarunkowań 

historycznych i kultu maryjnego stwarzają możliwości zintegrowania turystyki z kulturą, co może mieć 

duży wpływ na sposób świadczenia usług turystycznych i dopasowania do różnorodnych potrzeb 

konsumentów. 

 

Zagospodarowanie przestrzeni Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz ściśle związany z tym rozwój 

społeczno-gospodarczy obszaru uwarunkowany jest szeregiem ograniczeń, których źródłem są 

istniejące zasoby obszaru. Wiele ograniczeń wynika z przepisów prawa, lecz istnieją również takie, dla 

 
61 Parysek J. J. 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
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których uzasadnieniem są potrzeby społeczne, a także dbałość o zachowanie wartościowych 

elementów kulturowych, krajobrazu oraz zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Tym 

samym zagospodarowanie poszczególnych terenów jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami, 

określonymi szczegółowo dla każdego obszaru.  

 

Wśród najistotniejszych ograniczeń dla zagospodarowania przestrzeni wskazać należy wyczerpujące 

się złoża węgla brunatnego i bezpośrednią współzależność przemysłu energetycznego oraz 

wydobywczego, zagrożenie deficytem wody spowodowane uwarunkowaniami klimatycznymi, 

niewystarczającym stopniem małej retencji i nasiloną działalnością antropogeniczną, wymogi 

bezpieczeństwa publicznego, w tym szczególnie obszary zagrożenia powodziowego, czy obszary objęte 

ochroną prawną, dla których zachowanie istniejących walorów przyrodniczych jest celem nadrzędnym. 

 

 

1. POTENCJAŁY 

 

 

1. Aktywność społeczno-gospodarcza 

 

Konin, jako ośrodek subregionalny, pełni wiele funkcji z zakresu administracji publicznej, usług zdrowia, 

kultury i edukacji. Lokalne szkoły i uczelnie w swojej ofercie dydaktycznej realizują profile nauczania 

i kierunki przypisane zarówno górnictwu, jak i energetyce, co stanowi podstawę w kształceniu wysoce 

wykwalifikowanych pracowników i sprzyja aktywizacji gospodarczej i społecznej. Popularną formą 

edukacji ludzi starszych jest Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

W ośrodku subregionalnym znajdują się 3 uczelnie wyższe, w tym Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Koninie, Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie oraz Wyższa Szkoła  

Pedagogiczno-Techniczna. Funkcjonuje także 7 oddziałów zamiejscowych m. in. uczelni poznańskich, 

łódzkich, warszawskich i krakowskich. 

 

Potencjał gospodarczy obszaru tworzy rozwinięty przemysł energetyczny wraz z infrastrukturą 

przesyłowa i wytwórczą. Funkcjonowanie na tym obszarze kopalni węgla brunatnego i elektrowni 

doprowadziło także do rozwoju innych gałęzi przemysłu ciężkiego, stanowiących podstawę rozwoju 

całego obszaru. 

 

Do największych podmiotów gospodarczych KOF należą: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 

S.A., Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o., EL PAK Serwis 

Sp. z o.o. Famur FAMAK S.A. (dawne FUGO S.A.), Impexmetal SA Aluminium Konin, Konińska 

Wytwórnia Prefabrykatów „KON-BET” czy Mostostal Konin. Wielu mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego znalazło też zatrudnienie w PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S. A. z siedzibą 

w Kleczewie, jednego z największych pracodawców w Wielkopolsce. 

 

Ważny udział w rynku pracy odgrywają mikro i małe przedsiębiorstwa oraz duże firmy krajowe, jak 

i z udziałem kapitału zagranicznego, stosujące najnowocześniejsze technologie oraz pionierskie 

rozwiązania w zakresie produkcji, jakości sprzedaży oraz promocji. Działają one w takich branżach jak: 

przemysł elektryczny, maszynowy, metalowy, tworzyw sztucznych, drzewny, obuwniczy, budowlany 
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oraz spożywczy. Są to m.in.: Konińska Fabryka Okien, Galwa-Met, Budoma, Derbut, "Kupiec",  

Vin-Kon, KAPPA, KRJ Display, Lite-Licht czy Europoles. 

 

KOF dysponuje ponadto terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w każdej z gmin wchodzących 

w skład obszaru. Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego większość ofert terenów 

inwestycyjnych przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową i usługowo-produkcyjną. 

 

Rozwój terenów inwestycyjnych w pobliżu węzłów autostradowych w gminie Stare Miasto 

zaowocowało powstaniem Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin –Stare Miasto S.A., gdzie 

funkcjonują firmy zajmujące się przede wszystkim obsługą logistyczną i magazynowo-transportową 

oraz działalnością produkcyjną. 

 

Należy jednak zwrócić uwagę na znaczne zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju gospodarczego 

między ośrodkiem subregionalnym i jego najbliższym sąsiedztwem związanym z węzłami 

autostradowymi, a dalej położonymi terenami – otoczeniem funkcjonalnym, głównie o charakterze 

rolniczym. Potwierdza to wskaźnik aktywności gospodarczej wyrażony liczbą podmiotów 

gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. Najwyższym wskaźnikiem charakteryzowały 

się gmina Stare Miasto – 1 094 podmiotów i m. Konin – 1 081 podmiotów, natomiast najniższym gminy 

Rzgów – 698 podmiotów i Kramsk – 755 podmiotów. 

 

Niemal 70% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowano w sektorze usługowym. Największy 

odsetek firm z branży usługowej odnotowano w mieście subregionalnym Konin - 72,4%, a najmniej 

w gminie Kramsk - 52,6%. Ponad 40% zatrudnionych jest w handlu, naprawie pojazdów 

samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, informacji 

i komunikacji, natomiast w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsłudze rynku nieruchomości 

oraz pozostałych usługach – 12 117 osób. 

 

W ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 w Wielkopolsce zostało 

wyznaczonych 6 obszarów inteligentnych specjalizacji. W gminach KOF obszarami z największą liczbą 

podmiotów gospodarczych zaliczanych do obszarów inteligentnych specjalizacji regionalnych są 

obszary 6 Nowoczesne technologie medyczne i 4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne. Najmniej 

licznym obszarem, choć dynamicznie rozwijającym się, jest obszar 5. Rozwój oparty ICT. Szczególnie 

rozwój branży logistycznej w oparciu o dogodne warunki lokalizacyjne pozwala na lepsze 

wykorzystanie zasobów i środków finansowych, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego obszaru 

funkcjonalnego. W konsekwencji, podobnie jak dla Nowoczesnych technologii medycznych, 

inwestowanie w określone obszary prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców. 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny jest terenem gdzie rolnictwo stanowi nadal podstawową formę 

działalności na terenach wiejskich. Obszar charakteryzuje się 67% udziałem użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni obszaru oraz niskim wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

kształtującym się na poziomie 52,5 punktów, wobec 66,3 punktów w województwie. 

Charakterystycznym zjawiskiem jest znaczne zróżnicowanie przestrzenne wartości analizowanego 

wskaźnika. Tylko w północno-zachodniej części obszaru występują umiarkowanie dobre warunki 

środowiska dla produkcji rolnej, pozostała część KOF charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami 

przyrodniczymi dla prowadzenia produkcji rolniczej.  
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Na terenie gmin obszaru funkcjonalnego produkcja zbóż stanowi główną gałąź produkcji roślinnej 

obszaru funkcjonalnego, gdzie w strukturze zasiewów zdecydowanie przeważają rośliny zbożowe. 

W zakresie produkcji zwierzęcej dominuje obsada bydła. Natomiast zdecydowanie niższy jest poziom 

produkcji trzody chlewnej i drobiu. 

 

Przeciętna powierzchnia gospodarstw jest niska i wynosi 4,81 ha użytków rolnych, co świadczy 

o niskim potencjale produkcyjnym funkcjonujących tutaj jednostek. Również i struktura obszarowa 

gospodarstw na tle województwa wyglądała bardzo niekorzystnie i jednoznacznie wskazuje na duży 

stopień rozdrobnienia produkcji rolniczej. 

 

Uwarunkowania przyrodnicze sprzyjają rozwojowi rybactwa śródlądowego. Występują tutaj dogodne 

warunki do hodowli takich gatunków ryb jak: jesiotr, sum, amur, tołpyga czy karp. W obszarze 

funkcjonalnym funkcjonuje kilka gospodarstw rybackich, z których szczególną rolę odgrywa 

Gospodarstwo Rybackie „Gosławice”, będące jedną z największych hodowli ryb jesiotrowatych i suma 

w Europie. Kawior z konińskich jesiotrów znany jest nie tylko w kraju, ale także na świecie.  

 

Ryc. 3. Aktywność społeczno-gospodarcza  
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2. Dobra dostępność komunikacyjna  

 

Strategiczne znaczenie dla rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego mają elementy systemów 

komunikacji, które wpływają na rozwój wszelkich dziedzin działalności gospodarczej, a także integrują 

obszar subregionalny ze stolicą Wielkopolski oraz z innymi miastami o znaczeniu regionalnym 

położonymi poza granicami województwa. 

 

Jednym z najważniejszych atutów Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dobra dostępność 

komunikacyjna rozumiana jako „produkt” systemu transportowego, który determinuje korzystność 

lokalizacji danego obszaru w stosunku do innych obszarów62. Wynika to przede wszystkim z dogodnego 

położenia w centralnej części kraju w stosunkowo niedużej odległości od największych ośrodków 

miejskich tj. Poznania (ok. 100 km), Łodzi (ok. 125 km) czy Bydgoszczy (ok. 120 km), a także 

z rozwiniętej infrastruktury drogowej i kolejowej, która zapewnia korzystne połączenia z zewnętrznymi 

obszarami, dzięki czemu należy on do jednych z najlepiej skomunikowanych obszarów 

w województwie wielkopolskim. Należy także nadmienić, że przez obszar funkcjonalny przebiega 

korytarz sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, w którego skład wchodzi autostrada A2 oraz 

linia kolejowa nr 3. Podkreśla to międzynarodową rangę i znaczenie ciągów komunikacyjnych. 

 

Do najważniejszych dróg należą autostrada A2 oraz drogi krajowe nr 25, 72 i 92 i drogi wojewódzkie 

nr: 263, 264, 266, 467. Uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich jest sieć dróg powiatowych 

stanowiąca podstawę powiązań transportowych między gminami wchodzącymi w skład obszaru 

funkcjonalnego. Główne drogowe powiązania komunikacyjne zapewniają dobre połączenie zarówno 

w relacji wschód-zachód, jak i północ-południe. 

 

Dwa węzły autostradowe zlokalizowane w gminie Stare Miasto („Modła”, i „Konin Wschód”) poprzez 

przeprawy mostowe przez rzekę Wartę zapewniają powiązanie północnej i południowej części obszaru 

z miastem subregionalnym. Stanowią też atrakcyjne miejsca na inwestycyjne logistyczne. 

 

Ważnym aspektem rozwoju KOF jest transport kolejowy, który zapewnia przede wszystkim powiązanie 

Konina z otoczeniem zewnętrznym. Linia krajowa nr 3 o dużym znaczeniu dla transportu pasażerskiego 

i towarowego stanowi fragment trasy międzynarodowej E-20 relacji Berlin-Moskwa i doskonałe 

połączenie ze stolicą województwa i kraju. Przy linii kolejowej nr 3, w pobliżu stacji Konin, funkcjonuje 

ogólnodostępny punk ładunkowy. 

 

Dostępność publicznego transportu zbiorowego jest uzależniona od zasięgu sieci infrastruktury 

komunikacyjnej oraz realizowanych w jej ramach połączeń. Dużą rolę w codziennych przejazdach 

w ramach obszaru funkcjonalnego odgrywa komunikacja autobusowa obsługiwana przez Miejski 

Zakład Komunikacji w Koninie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie i mniejszych 

przewoźników prywatnych. Utrudniony jest dogodny dostęp do transportu kolejowego dla większości 

mieszkańców obszaru. Linia kolejowa nr 3 zapewnia bezpośredni dostęp do publicznego transportu 

szynowego tylko dla miasta Konin oraz gmin Golina i  Kramsk, co przekłada się na zróżnicowaną 

dostępność miasta subregionalnego. Funkcjonują tu jedna stacja kolejowa Konin oraz cztery przystanki 

osobowe: Konin Zachód, Kawnice, Spławie i Kramsk. 

 
62 Sierpiński G., Miary dostępności transportowej miast i regionów, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, 2010,  
Seria: Transport z. 66 s. 91 
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Przez Koniński Obszar Funkcjonalny przebiegają też dwie drogi wodne: droga wodna Warta klasy Ia 

oraz Kanał Ślesiński klasy II, będące częścią szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski. Istniejący port 

rzeczny na Warcie w Koninie daje dodatkowe możliwości wykorzystania alternatywnych środków 

transportu. 

 

W granicach obszaru funkcjonalnego funkcjonują dwa lądowiska cywilne. Pierwsze z nich to 

śmigłowcowe lądowisko sanitarne przy szpitalu w Koninie, a drugie to lądowisko samolotowe 

w Kazimierzu Biskupim wykorzystywane do celów sportowo-rekreacyjnych. 

 

Ryc. 4. Dobra dostępność komunikacyjna  
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Ryc. 5. Dostępność czasowa do ośrodka subregionalnego 

 
 

3. Turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe 

 

„(…) Walory turystyczne oznaczają całość elementów środowiska naturalnego i elementów 

pozaprzyrodniczych (kulturowych), które są przedmiotem zainteresowania turystów i decydują 

o atrakcyjności turystycznej terenu”63. 

 

Subregion koniński kojarzony jest od dziesięcioleci z odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego, 

rozwiniętym przemysłem energetycznym i silnie przekształconym przez człowieka środowiskiem 

przyrodniczym. Pomimo powszechnej opinii Koniński Obszar Funkcjonalny stanowić może rejon 

o atrakcyjnych turystycznie walorach i zasobach przyrodniczych i kulturowych. 

 

Niemal 60% powierzchni Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego zajmują obszary przyrodnicze objęte 

ochroną prawną. Są to rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, 

obszary Natura 2000 i pomniki przyrody. Przeważają wielkopowierzchniowe obszary chronionego 

krajobrazu. Obszary Natura 2000 obejmują swym zasięgiem dolinę Warty oraz kompleks leśny Puszczę 

Bieniszewską w obrębie której mieszczą się aż 4 rezerwaty przyrody: „Bieniszew”, „Pustelnik”, 

„Mielno” i „Sokółki”, a w gminach Rzgów i Golina znajduje się wschodni fragment Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego. Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący pagórki Złotogórskie, 

wraz z rezerwatem przyrody „Złota Góra” ma na celu ochronę najwyższego wzniesienia obszaru 

funkcjonalnego - Złotej Góry (187 m n.p.m.). 

 
63 Kowalczyk A. 2001. Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 
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Poznawanie przyrodniczego i kulturowego bogactwa obszaru funkcjonalnego umożliwiają liczne 

dobrze oznakowane szlaki rowerowe i piesze o różnej długości. Na szczególną uwagę zasługuje 

Bursztynowy Szlak Rowerowy odcinek Wielkopolski i Nadwarciański Szlak Rowerowy. Pierwszy z nich 

jest rowerowym wariantem szlaku kulturowego - Szlaku Bursztynowego biegnącego południkowo 

przez Koniński Obszar Funkcjonalny. Natomiast Nadwarciański Szlak Rowerowy odcinek wschodni 

biegnie równoleżnikowo wzdłuż doliny Warty od Poznania do zbiornika Jeziorsko. Oba szlaki stanowią 

2 z 9 transregionalnych szlaków składających się na Wielkopolski System Szlaków Rowerowych 

o łącznej długości blisko 1 745 km. 

 

Istniejąca infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa skoncentrowana jest głównie nad jeziorami: 

Pątnowskim w mieście Konin oraz nad Mikorzyńskim, Ślesińskim czy Licheńskim w gminie Ślesin. Baza 

noclegowa dysponująca niemal 3 350 miejscami skoncentrowana jest głównie w gminie Ślesin, gdzie 

zlokalizowanych jest 30 z ponad 44 obiektów istniejących na terenie gmin Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, dysponujących ponad 2 800 miejscami. Rozbudowana baza turystycznych obiektów 

noclegowych a także przystanie wodne przyciągają turystów nie tylko z najbliższej okolicy, ale także 

z całego regionu czy województw ościennych. Organizowane są tu też liczne konferencje a także 

imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym. 

 

Obszar funkcjonalny posiada także bogatą ofertę tras wodnych. Szlak wodny Warta-Gopło, będący 

częścią markowego produktu turystyki wodnej „Wielka Pętla Wielkopolski", chętnie odwiedzany jest 

przez miłośników spędzania wolnego czasu. Posiada on dobre warunki do organizowania spływów 

kajakowych, rejsów turystycznych, żeglowania, a także uprawiania wszelkiego rodzaju sportów 

motorowodnych w wyznaczonych miejscach. Jeziora stwarzają także doskonałe warunki dla 

nurkowania, windsurfingu czy wędkarstwa.  

 

Najatrakcyjniejsza infrastruktura sportowa obszaru funkcjonalnego zlokalizowana jest głównie 

w największych ośrodkach osadniczych, z których najlepszą bazą dysponuje Konin. Miasto 

subregionalne oferuje dużą liczbę różnorodnych obiektów zarówno o znaczeniu lokalnym jak 

i ponadregionalnym. Większość infrastruktury sportowej położonej w pozostałych miejscowościach 

sprzyja rozwojowi przeróżnych dyscyplin, jednakże ma znaczenie głównie dla lokalnej społeczności. 

 

Zrekultywowane tereny poeksploatacyjne ze względu na urozmaicone ukształtowanie ternu 

m. in. wysokie i nieregularne zwałowiska czy głębokie zbiorniki wodne są atrakcyjne w szczególności 

do uprawiania różnych sportów ekstremalnych. Przykładem może być przekształcenie dawnej 

żwirowni w Paprotni w Centrum Sportów Ekstremalnych czy wybudowane na zwałowisku odkrywki 

węgla brunatnego „Kazimierz” lądowiska Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim, gdzie szkoli 

się chętnych do uprawiania sportów lotniczych, organizuje loty widokowe, imprezy sportowe i treningi.  

 

Bogactwo środowiska kulturowego oraz prowadzona działalność kulturalna stwarzają możliwości 

rozwoju turystyki kulturowej, krajoznawczej i pielgrzymkowej na obszarach, które generują lub mają 

predyspozycje do tego, aby generować ponadregionalny ruch turystyczny. 

 

Są tu miejsca związane z początkami tworzenia się polskiej państwowości wpisane w przebieg Szlaku 

Piastowskiego z charakterystycznym słupem konińskim jako jedynym obiektem na szlaku w granicach 
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Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz najstarszym znakiem drogowym na ziemiach polskich 

i jednym z nielicznych średniowiecznych zabytków tego rodzaju w całej Europie, zabytki sakralne 

z zespołem klasztoru oo. Kamedułów w Bieniszewie w gminie Kazimierz Biskupi, kalwińskim zespołem 

architektonicznym w Żychlinie w gminie Stare Miasto czy Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 

w Licheniu Starym w gminie Ślesin. 

 

W ramach działalności rekreacyjno-wypoczynkowej stanowiącej potencjał rozwojowy Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego wskazać należy także niewykorzystane dotychczas złoża wód geotermalnych 

o bardzo korzystnych parametrach jakościowych (geotermicznych). Zagospodarowanie 

udokumentowanego złoża wód termalnych „Konin GT-1” i złoża wód leczniczych „Ślesin IGH-1”, 

np. poprzez budowę kompleksu basenów termalnych w Ślesinie czy basenów do balneoterapii 

w Koninie na wyspie Pociejewo, przyczyniają się do promocji obszaru, stanowić mogą część oferty 

turystycznej lub też samoistny produkt turystyczny o znaczeniu krajowym i regionalnym.  

 

 

Ryc. 6. Bogate środowisko przyrodnicze 
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Ryc. 7. Atrakcyjne walory turystyczno-rekreacyjne 

 
 

Ryc. 8. Znaczący potencjał kulturowy 
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2. OGRANICZENIA 

 

Obok kluczowych potencjałów Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego konieczne jest określenie 

ograniczeń wpływających na możliwości kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

i przestrzennego. Źródłem ograniczeń są istniejące zasoby obszaru. Wynikają one przede wszystkim 

z przepisów prawa, ale także mają na uwadze względy społeczne, dbałość o zachowanie zasad 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego czy wartościowych elementów kulturowych oraz 

krajobrazu z uwzględnieniem reguł zrównoważonego rozwoju obszaru. Identyfikacja ograniczeń 

rozwojowych ma znaczenie dla określenia celów, kierunków, działań i zasad zagospodarowania 

przestrzennego Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Ryc. 9. Ograniczenia i zagrożenia rozwoju 

 
 

 

1. Wynikające z monofunkcyjnego charakteru lokalnej gospodarki 

 

Rozwinięty przemysł energetyczny, górnictwo węgla brunatnego i związane z tym zakłady 

przemysłowe to podstawowa baza ekonomiczna obszaru. W sektorze przemysłowym obszaru 

funkcjonuje ok. 24,5% ogółu wszystkich podmiotów gospodarczych a liczba pracujących wynosi 

ok. 30% ogółu pracujących. 

 

Na uwagę zasługują duże zakłady przemysłowe wyróżniające się wielkością zatrudnienia. Spośród 14 

największych, zatrudniających powyżej 249 pracowników, 4 należą do sektora przemysłowego,  
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a 2 z nich zatrudniają powyżej 1000 osób każda. Wszystkie 4 największe podmioty przemysłowe należą 

do grupy kapitałowej ZE PAK S.A.  

 

Kompleks paliwowo-energetyczny wraz z przedsiębiorstwami przemysłowymi to wiodący profil życia 

gospodarczego KOF. Elektrownie, zakłady przemysłowe i kopalnia oferują atrakcyjne miejsca pracy 

mieszkańcom i dojeżdżającym. Praca w grupie kapitałowej ZE PAK S.A. jest wysoce wynagradzana; 

przeciętne wynagrodzenie brutto w latach 2013-2017 było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia 

w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim i w mieście Konin. 

 

Niewątpliwie wyższe wynagrodzenie pracujących przemyśle energetycznym wpływa na wyższy poziom 

życia mieszkańców. Jednocześnie dzięki koncentracji miejsc pracy w sektorze przemysłowym powstają 

efekty mnożnikowe w sferze społecznej i gospodarczej, pobudzona jest gospodarka w sektorze 

usługowym. 

 

Korzyści finansowe z funkcjonowania elektrowni i kopalni odkrywkowych uzyskują także samorządy 

lokalne. Do najważniejszych należy zaliczyć podatek od nieruchomości, który głownie dotyczy miasta 

Konin i gminy Kleczew (położonej poza granicami KOF) oraz opłaty środowiskowe i eksploatacyjne. 

W obszarze funkcjonalnym wpływy do budżetu z tytułu opłat eksploatacyjnych uzyskała gmina Kramsk.  

 

Jednakże dotąd rozwinięty przemysł wydobywczy, konwencjonalna energetyka o znaczeniu 

regionalnym i funkcjonujący przemysł ciężki nie wpłynęły na dynamiczny rozwój pozostałych działów 

gospodarki. W obszarze funkcjonalnym brak innych wysoce rozwiniętych dziedzin życia  

społeczno-gospodarczego, dziedzin, które stanowiłyby wyraźne lokalne specjalizacje. Obserwuje się tu 

niską aktywność gospodarczą i niską przedsiębiorczość mieszkańców. Wartości obu wskaźników 

odbiegają od średniej dla województwa. 

 

Od czasu wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej sektor paliwowo-energetyczny podlega 

zachodzącym w kraju przemianom. Niekorzystne relacje cen energii na rynku, zwiększone wymagania 

środowiskowe, a przede wszystkim wyczerpywanie się zasobów węgla brunatnego w konińskim 

rejonie węglowym wpływają na powolną restrukturyzacje gospodarki obszaru. 

 

Przykładem jest częściowa restrukturyzacja przemysłu ciężkiego – huty aluminium w Koninie. 

Wystąpiło wysokie bezrobocie i ujawnił się deficyt miejsc pracy na lokalnym rynku w pozostałych 

działach gospodarki. Dotychczas występujące długoletnie korzystne możliwości zatrudnienia 

w wielkich państwowych zakładach uległy zahamowaniu. Liczba osób pracujących w sektorze 

przemysłowym w latach 2009-2016 spada systematycznie mimo wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych zaliczanych do II sektora gospodarki. Wobec braku perspektyw życiowych wystąpił 

nasilony odpływ mieszkańców z obszaru, zwłaszcza ludzi młodych.  

 

Stagnacje społeczną pogłębiają uciążliwości środowiskowe związane z działalnością górniczą oraz 

niekorzystne perspektywy górnictwa odkrywkowego i brak perspektyw rozwojowych. Wydobycie 

węgla na obecnym poziomie i na aktualnie czynnych odkrywkach wystarczy zaledwie do 2024. 

Podejmowane są czynności w kierunku uruchomienia odkrywki „Ościsłowo”, która przedłuży 

funkcjonowanie dotychczasowego układu gospodarczego o parę lat. Wymaga on jednak głębokiej 
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restrukturyzacji. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie systemowej transformacji gospodarczej 

subregionu konińskiego celem uniknięcia znacznego spowolnienia gospodarczego. 

 

Monofunkcyjnemu charakterowi lokalnej gospodarki gmin obszaru funkcjonalnego towarzyszy słabość 

rolnictwa przejawiająca się wysokim rozdrobnieniem gospodarstw indywidualnych – 55% ogółu 

gospodarstw to gospodarstwa małe. Niskotowarowe rolnictwo nie wykazuje wyraźnego profilu 

produkcyjnego. Rolnictwu konińskiemu nie sprzyjają też warunki naturalne – niska wartość rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej i deficyt wody. Gleby nisko urodzajne V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 

większość, tj. 61.1% ogółu gruntów ornych obszaru. Na tę trudną sytuację w rolnictwie nakłada się 

szacowane ukryte bezrobocie. 

 

2. Wynikające z zasobów środowiska przyrodniczego 

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości 

wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia 

zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne stanowią bowiem strategiczne zasoby naturalne kraju, dlatego 

bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie wodą. 

 

Jednym z istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju obszaru funkcjonalnego jest zubożenie zasobów 

wód podziemnych w wyniku odkrywkowej działalności eksploatacyjnej szczególnie w zachodniej części 

KOF i perspektywicznie w północnej po rozpoczęciu eksploatacji odkrywki Ościsłowo. Na przestrzeni 

wielu lat doszło m.in. do: zubożenia zasobów wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie 

eksploatacji węgla, obniżenia zwierciadła wód gruntowych i wgłębnych, powstania rozległego leja 

depresji wokół odkrywek węgla brunatnego czy obniżania lustra wody w jeziorach. Znaczący wpływ na 

stosunki wodne obszaru mają także długoterminowe okresy suszy które dodatkowo potęgują 

wrażliwość wód powierzchniowych i podziemnych na osuszanie. 

 

Ograniczeniem dla dalszego rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego są obszary objęte formami 

ochrony przyrody, które zajmują ok. 59% jego powierzchni64. Stanowią one kluczowe elementy sieci 

przyrodniczej posiadające priorytetowe znaczenie dla stabilności systemu przyrodniczego. Trwałą 

ochronę obszarów cennych przyrodniczo mogą zapewnić plany ochrony jak w przypadku rezerwatów 

lub plany zadań ochronnych w przypadku obszarów Natura 2000. Na obszarze chronionego krajobrazu 

mogą być wprowadzone zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, 

wybrane spośród zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody, a wynikające z potrzeb jego 

ochrony. 

 

Potencjalnym ograniczeniem są także inne obszary cenne przyrodniczo mające ważne znaczenie dla 

funkcjonowania systemu przyrodniczego: tereny łąk, lądowe drogi migracji zwierząt czy grunty orne 

o najwyższej przydatności dla produkcji rolnej. Konieczność ich ochrony wynika nie tylko z potrzeb 

zachowania możliwości produkcyjnych dla rolnictwa, lecz również z obowiązku zachowania rolniczego 

krajobrazu wsi.  

 
64 W obliczeniach udziału procentowego powierzchni uwzględniono nakładanie się na siebie poszczególnych form ochrony 
przyrody 
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Przestrzenny rozwój górnictwa odkrywkowego spowodował przekształcenia rzeźby terenu, przyrost 

zrekultywowanych terenów pokopalnianych czy ubytek wód powierzchniowych na skutek obniżenia 

się poziomu wód gruntowych. Pierwotny charakter wielu terenów został nieodwracalnie zmieniony 

przez eksploatacje węgla brunatnego metodą odkrywkową. Stąd ze względu na zmianę ukształtowania 

powierzchni i możliwość osiadania gruntów nie mogą zostać one w pełni zagospodarowane np. pod 

kątem zabudowy mieszkaniowej. Jest to jeden z „kosztów” prowadzenia eksploatacji metodą 

odkrywkową. 

 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, konieczne jest 

skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom obniżającym jakość poszczególnych komponentów 

środowiska.  

 

3. Wynikające z zasobów środowiska kulturowego 

 

Ze względu na wartość i znaczenie obszarów cennych kulturowo, obiektów zabytkowych czy miejsc 

kultu religijnego istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń w ich zagospodarowaniu, które muszą 

uwzględniać zasady wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

Krajobrazy kulturowe oraz wyróżniające się w przestrzeni zabytkowe obiekty charakterystyczne dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej stanowią obszary, wobec których konieczne jest 

stosowanie działań ochronnych (np. w postaci ustanowienia parku kulturowego), a także stosowania 

ograniczeń dla realizacji funkcji zagrażających ich wartości kulturowej, krajobrazowej lub przyrodniczej. 

 

Konieczność stosowania działań ochronnych stanowić może barierę dla niektórych form działalności 

gospodarczej oraz przedsięwzięć związanych z inwestycjami kubaturowymi oraz komunikacyjnymi.  

 

4. Wynikające z zasobów infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 

 

Poszczególne elementy infrastruktury stanowią ograniczenia dla nowego zainwestowania terenów 

położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie, są jednak warunkiem niezbędnym dla zapewnienia 

rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej i technicznej sprowadzają się przede wszystkim do 

bezpośredniego zajęcia nowych terenów, emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wibracji, czy 

oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz możliwości wystąpienia poważnych awarii. 

 

Do najistotniejszych ograniczeń systemu komunikacyjnego dla lokalizacji nowych obiektów należy 

przede wszystkim emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń do powietrza, co zgodnie z przepisami prawa, 

wymaga zachowania odpowiednich odległości zabudowy od istniejących i planowanych dróg, linii 

kolejowych, czy lotniska oraz wprowadzanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających niekorzystne 

skutki ich funkcjonowania. 

 

Ograniczenia dla rozwoju zainwestowania wynikające z oddziaływania infrastruktury technicznej 

związane są przede wszystkim z przebiegiem: linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych 

napięć oraz rurociągu paliwowego. 
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Linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć z uwagi na emitowanie pola elektrycznego 

i magnetycznego mają wyznaczone pasy technologiczne, co skutkuje ograniczeniem możliwości 

zagospodarowania terenów położonych w ich sąsiedztwie. Napowietrzna sieć najwyższych napięć 

w bezpośrednim sąsiedztwie powoduje m.in. zakłócenia radioelektryczne, występowanie szumu 

akustycznego w wyniku dużego natężenia pola elektrycznego i zjawiska ulotu w otoczeniu linii 

elektroenergetycznych. niekorzystnym wpływem na krajobraz. 

 

Przez północną część gminy Ślesin równoleżnikowo przebiega ropociąg tranzytowy „Przyjaźń”, który 

nie jest jednak bezpośrednio związany z gospodarką KOF. występują ograniczenia w lokalizacji nowych 

inwestycji w pasie stanowiącym strefę bezpieczeństwa, w której nie dopuszcza się wznoszenia budowli 

oraz tworzenia stałych składów i magazynów, a także wprowadzenia zalesień. 

 

5. Wynikające z bezpieczeństwa publicznego 

 

Ograniczenia rozwojowe wynikają także z konieczności zapewnienia warunków bezpieczeństwa 

publicznego i przeciwdziałania zagrożeniom, wśród których wymienić należy przede wszystkim 

występowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszaru ograniczonego 

użytkowania i strefy ograniczonego zainwestowania od lotniska wojskowego w Powidzu. 

 

Priorytetem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania zagrożeniom jest ochrona 

przeciwpowodziowa. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi obejmują swym zasięgiem 

dolinę rzeki Warty. Są to obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne 

wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. Zajmują one blisko 6,0%65 powierzchni KOF. Odpowiednie 

zagospodarowanie tych obszarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego zmniejszy 

ryzyko wystąpienia negatywnych skutków powodzi przede wszystkim dla życia, zdrowia i mienia ludzi. 

Do najważniejszych inwestycji służących ograniczaniu zagrożenia powodziowego w dolinie Warty jest 

budowa polderu Golina, którego celem jest zmniejszenie przepływu wód powodziowych na rzece. 

 

Funkcjonowanie obiektów wojskowych i cywilnych wymaga wprowadzenia wielu ograniczeń dla 

różnego rodzaju form zainwestowania służących bezpieczeństwu publicznemu. 

 

Funkcjonowanie obiektów wojskowych i cywilnych wymaga wprowadzenia wielu ograniczeń dla 

różnego rodzaju form zainwestowania służących bezpieczeństwu publicznemu. Dla lotniska 

wojskowego w Powidzu, oddalonego ok. 12 km na zachód od granic KOF, wyznaczono obszar 

ograniczonego użytkowania i obszar ograniczenia wysokości zabudowy wokół lotniska i lotniczych 

urządzeń naziemnych sięgające swym zasięgiem do gminy Kazimierz Biskupi. Obszar ograniczonego 

użytkowania wyznaczono z uwagi na uciążliwości akustyczne, które potencjalnie mogą być odczuwalne 

także poza wyznaczonym obszarem. 

  

 
65 Uwzględniono obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%); 
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%), obszary,  
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%); przy wyliczeniach 
uwzględniono nakładanie się danych obszarów. 
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego istotne jest również zapewnienie odpowiedniej jakości 

wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia 

zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych.  

 

6. Niekorzystne tendencje demograficzne 

 

Nie bez znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego są 

zmiany demograficzne. 

 

W gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego zaobserwowano niekorzystną sytuację 

demograficzną spowodowaną depopulacją ośrodka subregionalnego, postępującą suburbanizacją, 

starzeniem się społeczeństwa i niepomyślną prognozą demograficzną. Najtrudniejszą sytuacje 

odnotowano w mieście Koninie. Liczba mieszkańców miasta systematycznie spada i w latach  

2007-2016 zmniejszyła się blisko o 6% i według dalszych prognoz tendencja ta będzie się utrzymywać. 

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są migracje, w wyniku których miasto opuszczają głównie ludzie 

młodzi. Razem z niskim przyrostem naturalnym i wydłużeniem przeciętnej długości życia pogłębia się 

proces starzenia lokalnej społeczności. Na skutek tych niekorzystnych tendencji rozwojowych nastąpiło 

osłabienie znaczenia Konina. Miasto znalazło się wśród miast średnich silnie tracących funkcje z uwagi 

na niekorzystną sytuację społeczno-gospodarczą66. 

 

Lepszą sytuację odnotowujemy w pozostałych gminach należących do Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. W większości z nich liczba ludności wzrasta, szczególnie w miejscowościach 

bezpośrednio sąsiadujących z ośrodkiem subregionalnym. Spośród 7 gmin w latach 2007-2016 

największy wzrost populacji odnotowała gmina Stare Miasto, aż o 12,7%. Intensyfikacja procesu 

suburbanizacji objęła przede wszystkim miejscowości: Stare Miasto i Żychlin w gminie Stare Miasto, 

Brzeźno w gminie Krzymów, Wola Podłężna i Rudzica w gminie Kramsk, Posada w gminie Kazimierz 

Biskupi. 

 

W ostatnich latach liczba ludności w gminach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego łącznie nie uległa 

zmianie. Jednakże wg prognozy demograficznej opracowanej przez GUS do 2030 r. w granicach 

obszaru funkcjonalnego liczba ludności zmniejszy się o 3,9% w stosunku do 2017 r. Według 

przewidywań populacja miasta Konina zmniejszy się o 10 901 osób w stosunku do 2017 r. co znacznie 

wpłynie na potencjał społeczny i gospodarczy. Nie pozostanie to bez wpływu na rozwój Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, którego jest rdzeniem. 

 

Prognozowana sytuacja demograficzna w powiązaniu ze zmianami gospodarczymi wywiera ogromny 

wpływ na ukierunkowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego i uwzględnienie szeregu różnorodnych 

działań zapobiegających pogłębianiu się niekorzystnych procesów. Istotne zatem będzie zahamowanie 

odpływu ludności z obszaru, a w szczególności z samego Konina, gdzie przewidywana skala depopulacji 

jest największa. Wzrost liczby osób starszych powoduje potrzebę dostosowania do ich potrzeb lokalnej 

infrastruktury oraz rozwoju usług dedykowanych tej grupie społecznej. Rozwiązanie i zapobieganie tym 

problemom jest jednym z kluczowych zadań w rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

 
66 Śleszyński P. 2016. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Opracowano dla potrzeb Strategii 
na rzecz Odpowiedniego rozwoju. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa 



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 86 

▪ WIZJA ROZWOJU  
 

 

Założeniem Koncepcji jest wypracowanie odpowiedniej ścieżki rozwoju dla Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. W tym celu przeanalizowano różnorodne uwarunkowania i potencjały oraz określono 

kluczowe cechy przestrzeni, które stanowią podstawę do sformułowania wizji rozwoju obszaru 

w ujęciu funkcjonalno-przestrzennym: 

 

 

 
„Koniński Obszar Funkcjonalny to marka znana z rozwoju 
i wykorzystywania innowacyjnych metod produkcji czystej 

energii elektrycznej. To ponadregionalny ośrodek logistyczny 
bazujący na dobrej dostępności komunikacyjnej i transporcie 

multimodalnym. To miejsce aktywności turystycznej i 
sportowej o sprzyjających warunkach do życia, pracy 

i wypoczynku.” 
 

 

 

Jest to docelowy stan rozwoju całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w perspektywie 

długookresowej. Zaproponowana wizja wpisuje się w ustalenia dokumentów strategicznych 

i programowych poziomu krajowego i regionalnego, które wyznaczają generalne cele rozwoju i zasady 

zagospodarowania przestrzeni. Wizja uwzględnia ponadto polityki samorządów lokalnych Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Stanowi wyraz wspólnego dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

KOF, dzięki wykorzystaniu potencjału gospodarczego, polegającego na produkcji energii, zalicza się do 

jednostek wyróżniających się na tle województwa czy kraju. Ważne jest zatem, aby wzmocnić profil 

działalności by w przyszłości obszar funkcjonalny stał się liderem innowacyjnych technologii. Duże 

znaczenie dla dynamiki rozwoju KOF ma także wykorzystanie dobrej dostępności komunikacyjnej, 

która wpływa pozytywnie na możliwość lokalizacji funkcji logistycznej. Istotne jest także optymalne 

wykorzystanie potencjału i zasobów tego terenu, w tym w szczególności terenów pokopalnianych dla 

rozwoju aktywności turystycznej i sportowej oraz budowa, rozbudowa i stała poprawa jakości 

infrastruktury sportowej, dla efektywnego i prawidłowego rozwoju turystyki aktywnej. 

 

Duże znaczenie dla dynamiki rozwoju terenu KOF ma wzmacnianie funkcji miasta Konina, które stało 

się ważnym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i biznesowym, integrującym nie tylko miejski obszar 

funkcjonalny, ale także całą wschodnią część regionu. Rozwój Konina, jako głównego ośrodka obszaru 

funkcjonalnego, pozwoli na budowę wizerunku KOF jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo, 

aktywnego sportowo i turystycznie, ale przede wszystkim dobrego miejsca do zamieszkania, pracy 

i wypoczynku.  
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Podsumowując Koniński Obszar Funkcjonalny stanowi przestrzeń rozwijającej się gospodarki opartej 

na innowacyjności przedsiębiorstw i nowoczesnych technologii, sprawnej obsłudze komunikacyjnej 

i dobrej dostępności obszaru oraz dogodnym położeniu względem metropolii. Dzięki konsekwentnie 

prowadzonym działaniom z zakresu kształtowania ładu przestrzennego udało się pogodzić rozwój 

funkcji kulturowych, rolniczych, sportowo-turystycznych z wiodącą na tym obszarze działalnością 

sektora paliwowo-energetycznego . 
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▪ STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
 

 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzą elementy 

sieci osadniczej, komunikacji i środowiska powiązane wzajemnymi relacjami o charakterze 

wielofunkcyjnym wynikające z przeznaczenia i użytkowania terenów. 

 

W przestrzeni KOF wyróżniono strukturalne obszary, które predysponują je do pełnienia określonej, 

dominującej roli. Na granice stref funkcjonalno-przestrzennych miało wpływ zróżnicowanie 

wewnętrzne obszaru, w tym: 

− stan zagospodarowania przestrzennego – wynikający z dotychczasowej struktury osadniczej, 

środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego, turystyki i rekreacji, uwarunkowań 

społecznych, gospodarczych, komunikacyjnych, czy infrastruktury technicznej, 

− historyczny rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej związany z odkrywkową 

eksploatacją węgla brunatnego, rozwiniętym przemysłem energetycznym i silnie 

przekształconym przez człowieka środowiskiem przyrodniczym, gdzie występują tereny 

pokopalniane w trackie rekultywacji i już zrekultywowane, a także obszary potencjalnych 

nowych odkrywek węgla brunatnego, 

− uwarunkowania przyrodnicze – obejmujące najważniejsze elementy przestrzeni 

geograficznej, takie jak: pradolinę Warty, liczne jeziora, doliny rzeczne, Pagórki Złotogórskie, 

a także te, które tworzą spójny system przyrodniczy obszaru funkcjonalnego złożony 

z obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych, 

− obszary występowania ograniczeń w zagospodarowaniu na których występują różnorodne 

ograniczenia oraz zakazy związane z możliwościami ich zagospodarowania. Są to m.in. obszary 

objęte ochroną prawną, w tym złoża kopalin, formy ochrony przyrody, obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi, obszar ograniczonego użytkowania czy licznie przebiegające linie 

elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. 

− możliwości i tendencje rozwoju wynikające z zamierzeń strategicznych i planistycznych gmin 

obszaru funkcjonalnego. 

 

Kształtowanie struktury powinno opierać się na integracji funkcjonalnej i przestrzennej poszczególnych 

stref, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań strefy centralnej miasta Konina z terenami 

położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie, a także z pozostałymi jednostkami osadniczymi, w tym 

w szczególności z miejscowościami gminnymi. Tak budowane relacje przestrzenne poprawią spójność 

wewnętrzną obszaru oraz przyspieszą wzrost gospodarczy. Równomierny rozwój całego obszaru 

funkcjonalnego będzie gwarantem zapewnienia dobrych warunków życia wszystkim jego 

mieszkańcom. 

 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej przedstawiono najważniejsze elementy systemu 

osadniczego, które stanowią jej podstawę i pełnią zasadniczą rolę w organizacji rozwoju  

społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego. Cechą charakterystyczną KOF jest monocentryczny 

układ jednostek osadniczych skupionych wokół ośrodka subregionalnego. Wszystkie ośrodki gminne 
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(poza Koninem) wchodzące w skład obszaru tworzą małe miasta oraz wsie wielkości do 5 tys. 

mieszkańców. 

 

Rdzeniem obszaru funkcjonalnego jest miasto subregionalne Konin, które posiada największy potencjał 

społeczno-gospodarczy i spełnia rolę bieguna wzrostu dla Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, jak 

i całej Wielkopolski Wschodniej. Miasto należy także do największych i najważniejszych jednostek 

osadniczych w województwie wielkopolskim. Jest miejscem obsługi mieszkańców, które skupia główne 

funkcje administracyjne, gospodarcze, usługowe, komunikacyjne, kulturalne, czy naukowe. Istotne 

znaczenie dla obszaru funkcjonalnego posiadają również miejskie i wiejskie ośrodki gminne, które 

pełnią rolę wspomagających ośrodków rozwoju społeczno-gospodarczego i wspierają tym samym 

miasto subregionalne. Zapewniają one odpowiedni poziom obsługi mieszkańców danych gmin 

w zakresie świadczenia podstawowych usług. 

 

Poszczególne elementy struktury osadniczej łączy sieć wielofunkcyjnych powiązań, których szkieletem 

jest układ komunikacyjny. Pełni on zasadniczą rolę w procesie dyfuzji rozwoju. Główne korytarze 

transportowe w istotny sposób wspierają rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zapewnienie 

możliwości swobodnego przepływu ludzi, towarów i usług zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 

obszaru funkcjonalnego. Przez KOF przebiegają główne szlaki drogowe, kolejowe oraz wodne 

o znaczeniu krajowym, jak i międzynarodowym. Oś wschód-zachód tworzą m. in. autostrada A2, droga 

krajowa nr 92 oraz linia kolejowa nr 3. Autostrada wraz z linią kolejową są częścią transeuropejskiej 

sieci transportowej TEN-T w ramach korytarza Morze Północne-Bałtyk. Oś północ-południe tworzy 

droga krajowa nr 25. Uzupełnieniem tego układu są drogi niższych kategorii, które zapewniają spójność 

komunikacyjną wewnątrz KOF. 

 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wewnętrzne obszaru, w strukturze funkcjonalno-przestrzennej KOF 

wyodrębniono strefy zróżnicowanych procesów rozwojowych, które wskazują dominującą funkcję na 

danym terenie. Granice stref są płynne, a relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi strefami 

wzajemnie się przenikają, wspomagając i uzupełniając poszczególne funkcje. Wykorzystanie 

specyficznych cech obszarów dla strefowania wiodących funkcji z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, pozwoli na racjonalne zagospodarowanie zasobów oraz na kształtowanie 

spójnego, dostępnego i konkurencyjnego obszaru, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu 

znaczenia i pozycji obszaru. 

 

Strefa wysokiej intensywności procesów rozwojowych obejmuje ośrodek subregionalny w jego 

granicach administracyjnych, wraz z terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiącymi 

jego strefę podmiejską. W skład strefy, oprócz miasta Konina, wchodzą miejscowości: Kraśnica, 

Węglew, Zarzyn (gmina Golina), Posoka, Stare Miasto, Żychlin, Barczygłów, Modła Królewska, Karsy, 

Janowice, Krągola (gmina Stare Miasto), Brzeźno (gmina Krzymów), Rudzica, Wola Podłężna (gmina 

Kramsk), Posada, Sokółki, Bielawy, Wola Łaszczowa, Wieruszew, Władzimirów (gmina Kazimierz 

Biskupi). 

 

Jest to strefa dynamicznych przekształceń społeczno-gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych. 

Bezpośrednie związki przestrzenne z największym ośrodkiem miejskim powodują rozprzestrzenianie 

się funkcji miejskich Konina poza jego granice administracyjne, stały wzrost liczby mieszkańców na 
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terenach wiejskich, rozwój przedsiębiorczości, wzmożony ruch budowlany w zakresie zabudowy 

mieszkaniowej, a co za tym idzie silne procesy suburbanizacji. 

 

Strefa wysokiej intensywności procesów rozwojowych stanowi rdzeń Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego a zachodzące tu procesy będą miały wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego 

obszaru. To tu koncentruje się znaczna część potencjału społeczno-gospodarczego KOF, kapitału, 

infrastruktury, zdolności do wytwarzania i absorpcji nowoczesnych technologii. To przestrzeń rozwoju 

wyspecjalizowanych i nowoczesnych działalności o zasięgu subregionalnym, regionalnym, krajowym 

i zagranicznym. Generują one szereg niekorzystnych oddziaływań w sferze środowiska przyrodniczego, 

ładu przestrzennego i jakości życia mieszkańców, tym bardziej iż strefa wysokiej intensywności 

procesów rozwojowych nie jest jednolita i stanowi mozaikę zróżnicowanych funkcji. 

 

Występują tu także tereny otwarte tj., lasy, parki, doliny rzek czy różnego rodzaju zbiorniki wodne, 

a także tereny użytkowane rolniczo. Ich ochrona przed wpływem nadmiernego zainwestowania jest 

istotna z punktu widzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.  

 

Strefa posiada najwyższy potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego, stąd dla zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju strefy konieczna będzie koordynacji polityk przestrzennych poszczególnych 

gmin z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego 

i kulturowego oraz powiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych.  

 

Strefa średniej intensywności procesów rozwojowych obejmuje swoim zasięgiem pozostałe ośrodki 

gminne: Golinę, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto i Rzgów wraz z otaczającymi 

terenami, będące w zasięgu oddziaływania miasta subregionalnego. 

 

Ośrodki te charakteryzują się umiarkowanym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

niższym stopniem urbanizacji. Są ważnym ogniwem lokalnej obsługi mieszkańców i pełnią rolę 

wspierającą rozwój gospodarczy w subregionie. 

 

Strefa ma charakter wielofunkcyjny. Oprócz terenów zabudowanych i zainwestowanych występują 

tutaj także tereny użytkowane rolniczo, lasy, rozległe obszary łąk w dolinie Warty i Kanału Ślesińskiego, 

Bagna Kramskie, liczne jeziora, parki, które z uwagi na sposób zagospodarowania pełnią istotną rolę 

dla zapewniania zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnego. 

 

Obszary o dominującej funkcji rolniczej są rozproszone w całym obszarze strefy. Dobre warunki dla 

prowadzania produkcji rolnej, których postawą są gleby dobrej i bardzo dobrej jakości występują 

głównie w północnej i zachodniej części obszaru. Gleby te koncentrują się w gminach Ślesin, Kazimierz 

Biskupi, Golina i Rzgów. Predysponują te obszary do intensywnej działalności rolniczej. 

 

Równoleżnikowo przez środkową część obszaru funkcjonalnego przebiega dolina rzeki Warty wraz 

z rozległymi terenami łęgowymi, których zagospodarowanie podporządkowane jest potrzebom 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

Cechą charakterystyczną strefy jest występowanie terenów nieodwracalnie zmienionych przez 

eksploatacje węgla brunatnego metodą odkrywkową. Stąd ze względu na zmianę ukształtowania 
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powierzchni i możliwość osiadania gruntów nie mogą zostać one w pełni zagospodarowane np. pod 

kątem zabudowy mieszkaniowej. Natomiast prowadzona rekultywacja rolna pozwoliła niejednokrotnie 

podnieść klasę bonitacyjną gleb stwarzając tym samym obszary charakteryzujące się korzystnymi 

uwarunkowaniami przyrodniczym dla rozwoju rolnictwa. Tereny po byłych odkrywkach znajdują się 

w gminach Kazimierz Biskupi i Ślesin oraz w mieście Konin. Rekultywacja rozpoczęła się także 

w odkrywce „Drzewce” w gminie Kramsk. 

 

Tereny położone w strefie średniej intensywności procesów rozwojowych wymagać będą wsparcia 

rozwoju działalności usługowej, aktywizacji lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego, 

działalności rolniczej i pozarolniczej, a także produkcyjnej z wykorzystaniem zewnętrznych czynników 

rozwojowych. 

 

Dalszy rozwój zainwestowania powinien dokonywać się głównie w granicach jednostek osadniczych, 

z uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska, a także gruntów rolnych, najwyższych klas 

bonitacyjnych przed zmianą sposobu użytkowania na inne cele. 

 

Strefa zielonego pierścienia obejmuje tereny położone pomiędzy strefą wysokiej i średniej 

intensywności procesów rozwojowych. Stanowi ona przyrodniczą otulinę miasta, wcinając się doliną 

Warty w jego granice. Strefę zielonego pierścienia tworzą je przede wszystkim kompleksy leśne, doliny 

rzeczne uzupełnione o ekosystemy łąkowe i zależne od wód (mokradła), tereny objęte formami 

ochrony przyrody oraz tereny otwarte (przeważnie rolne), wolne od zwartej zabudowy lub w znacznym 

stopniu niezabudowane, a także inne elementy środowiska. 

 

Celem wyznaczenia strefy zielonego pierścienia jest prawidłowe kształtowanie relacji pomiędzy 

terenami zurbanizowanymi a krajobrazem otwartym, w tym ograniczanie presji urbanizacyjnej na 

tereny podmiejskie, zwiększenie powierzchni aktywnych biologicznie, poprawa jakości życia oraz 

zapewnienie terenów wypoczynku dla mieszkańców. 

 

Strefa przyrodnicza występuje na terenach położonych w środkowej, wschodniej i zachodniej części 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmuje tereny pełniące funkcje środowiskotwórcze, na 

których występują największe i najcenniejsze zasoby środowiska. Są to obszary cenne przyrodniczo 

objęte formami ochrony przyrody, obszary ważne dla zachowania różnorodności florystycznej 

i faunistycznej, w tym m.in. lasy i wyspy leśne, ekosystemy łąkowe, mokradła, użytki ekologiczne, 

a także pasowe i liniowe korytarze ekologiczne wodne i lądowe. 

 

Strefa obejmuje przede wszystkim obszary chronionego krajobrazu: Powidzko-Bieniszewski, 

Goplańsko-Kujawski i Złotogórski, niewielki wschodni fragment Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego położony na terenie gmin Golina i Rzgów, obszary Natura 2000, oraz przebiegający 

przez gminy: Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kramsk, Krzymów i miasto Konin korytarz doliny rzeki Warty 

o randze międzynarodowej i krajowej. 

 

W strefie tej znajdują się także tereny o odmiennym sposobie użytkowania i zainwestowania, w tym 

m.in. jednostki osadnicze czy tereny użytkowane rolniczo. W związku z odmiennym reżimem 

ochronnym obszarów cennych przyrodniczo występuje tu zróżnicowany zakres ograniczeń w sposobie 

użytkowania terenów.  
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Ze względu na odmienny charakter strefy, rozwój zainwestowania może prowadzić do powstawania 

konfliktów przestrzennych. Z tego względu priorytetem dla dalszego utrzymania i rozwoju strefy 

przyrodniczej powinny być działania ograniczające wpływ antropopresji i degradacji środowiska. 

W strefie tej uwarunkowania przyrodnicze sprzyjają rozwojowi rolnictwa ekologicznego, ogrodnictwa 

czy rybactwa śródlądowego, rozwojowi funkcji turystycznej i rekreacyjnej, a w dolinie rzeki Warty 

funkcji ekologicznej zapewniającej trwałość i ciągłość sytemu przyrodniczego województwa. 
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▪ CELE ROZWOJU 
 

Koncepcja rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, w oparciu o zdiagnozowane potencjały 

i czynniki rozwoju, w tym w szczególności: aktywność gospodarczą, dobrą dostępność komunikacyjną, 

bogactwo zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem zdiagnozowanych 

ograniczeń i zagrożeń, ma na celu określenie docelowej polityki przestrzennej obszaru. 

 

W oparciu o kluczowe dla obszaru cechy przestrzeni w tym także bariery i ograniczenia rozwoju, 

określono trzy wzajemnie powiązane cele rozwoju: 

 

 

 
 

Dla każdego z celów polityki rozwoju przypisano kierunki, działania i zadania, które w oparciu o lokalne 

zasoby w tym także określoną specyfikę obszaru, przyczynią się do wzmacniania wzajemnych relacji, 

tworząc tym samym obszar spójny funkcjonalnie. Kluczem do sukcesu jest ponadto wzajemna 

współpraca na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego, która powinna obejmować zarówno jednostki 

samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i społeczność lokalną. 
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Wizja rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego odnosi się bezpośrednio do sposobu i możliwości 

wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych. Należy podkreślić, że kluczowe znaczenie ma nie 

tylko realizacja wyznaczonych celów, ale także wzajemne ich relacje, które w przyszłości pozwolą na 

integrację działań wielu podmiotów kreujących KOF jako obszar stabilny gospodarczo. Priorytetem jest 

zatem osiągnięcie wyznaczonej wizji rozwoju, która wzmocnieni pozycję KOF jako bieguna wzrostu nie 

tylko Wielkopolski Wschodniej, ale także regionu czy kraju. 
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CEL I. SILNY GOSPODARCZO OBSZAR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII 

 

 

Przemysł energetyczny i ciężki na terenie gmin stanowiących Koniński Obszar Funkcjonalny posiada 

bogate tradycje i silne zakorzenienie w lokalnej gospodarce. W związku ze stopniowym 

wyczerpywaniem się złóż węgla brunatnego, jako głównego paliwa lokalnych elektrowni, nastąpią 

znaczące przemiany gospodarcze. Konieczne będzie zatem przebudowanie gospodarki na 

wielofunkcyjne profile działalności oraz stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania 

przemysłu energetycznego w oparciu o inne nośniki energii, w tym źródła odnawialne. 

 

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Wielkopolska cechuje się 

ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną w porównaniu do innych regionów Polski, a podregion 

koniński poprawił nawet swoją ogólną atrakcyjność w stosunku do roku 200967. Jednocześnie 

Wielkopolska uznana została za region o niskim poziomie inwestycyjnym i konkurencyjnym 

w porównaniu ze średnią krajową. 

 

Stąd istotnym elementem rozwoju obszaru będzie pobudzenie innowacyjności i zwiększanie bazy 

ekonomicznej, które mają fundamentalne znaczenie dla podniesienia rangi obszaru funkcjonalnego. 

Wzmocnienie roli i atrakcyjności miasta Konina jako bieguna wzrostu, a także kształtowanie 

miejscowości gminnych jako lokalnych centrów rozwoju, pozwoli na wspólne i komplementarne 

realizacje polityk integrujących wszystkie dziedziny wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy. 

Niezbędna jest także szeroko rozumiana współpraca pomiędzy przemysłem a nauką wspierająca 

procesy innowacyjne obszaru. Powstawanie nowych przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne zasoby 

ludzkie i materialne przyczyni się w konsekwencji do podniesienia poziomu i jakości życia 

mieszkańców. 

 

Wsparcie rozwoju inwestycji do wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii pochodzącej 

z odnawialnych źródeł, w tym z wodoru pozwoli płynniej przejść do „powęglowej rzeczywistości” 

mieszkańcom obszaru funkcjonalnego i przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną. 

Przyszłościową inwestycją Konina jest energia pochodząca z wodoru, która w znacznym stopniu może 

zmienić oblicze obszaru funkcjonalnego. 

 

Podstawową formą działalności gospodarczej na terenach wiejskich Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego jest nadal rolnictwo. Konieczna jest jednak jego przebudowa w kierunku zwiększenia 

efektów produkcji roślinnej i hodowli zwierząt oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności. 

 

W zależności od predyspozycji terenu tj. warunków glebowych oraz położenia poza obszarami objętymi 

ochroną prawną, proponuje się rozwój w KOF rolnictwa intensywnego przy jednoczesnym 

uwzględnianiu zaleceń zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, albo zdrowej żywności 

w oparciu o produkty o podwyższonych wartościach odżywczych, żywności dla diabetyków czy uprawę 

ziół. Duże możliwości rozwoju posiada także hodowla ryb, także ciepłolubnych, w oparciu o ciepłe 

wody zrzutowe z elektrowni.  

 
67 Regionalna Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Aktualizacja. Departament Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Innowacji, dr Monika Matusiak 
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Nowe produkty muszą jednak nadążać za potrzebami konsumentów. Wprowadzenie rolnictwa 

ekologicznego i rolnictwa integrowanego służyć będzie dostarczaniu produktów oczekiwanych przez 

konsumentów, przy mniejszym obciążeniu dla środowiska. Konieczne jest zatem wsparcie 

przetwórstwa rolno-spożywczego, szczególnie z wykorzystaniem miejscowych produktów rolnych, 

poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych. 

 

Dogodne położenie komunikacyjne w Wielkopolsce i w środku Polski może zdecydować o roli Konina 

jako centrum dystrybucji żywności Wschodniej Wielkopolski wzmacniając tym samym rozwój branży 

logistycznej Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Kierunki i działania przypisane do celu są następujące: 

 

CEL KIERUNEK DZIAŁANIE 

SILNY GOSPODARCZO OBSZAR 
INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII 

 Reorientacja tradycyjnego 
przemysłu 

▪ Efektywne wykorzystanie 
paliw konwencjonalnych 

▪ Zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej 

▪ Wspieranie rozwoju 
i zastosowania technologii 
wykorzystujących wodór 

▪ Umacnianie przemysłu jako 
filaru lokalnej gospodarki 

 Wykorzystanie potencjału 
Konina i pozostałych 
jednostek osadniczych 
jako stymulatorów 
rozwoju społeczno-
gospodarczego 

▪ Wzmocnienie roli Konina 
jako bieguna wzrostu 
Wielkopolski Wschodniej 

▪ Wspieranie rozwoju 
ośrodków gminnych 

 Efektywne wykorzystanie 
zasobów dla rozwoju 
przestrzeni wiejskiej 

▪ Wykorzystanie lokalnych 
zasobów dla rozwoju 
specjalistycznych upraw 

▪ Kreowanie nowoczesnego 
i specjalistycznego rozwoju 
sektora hodowlanego 

 

 

 Reorientacja tradycyjnego przemysłu 

 

Siłą lokalnej gospodarki jest rozwinięty przemysł energetyczny oraz przemysł ciężki wraz z całą 

infrastruktura elektroenergetyczną i kapitałem ludzkim. Są one obecnie zależne od węgla brunatnego, 

którego zapasy stopniowo się wyczerpują. Natomiast potencjał tej gałęzi gospodarki, stwarza 

perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju przy uwzględnieniu zmiany dotychczasowego kierunku 

funkcjonowania przemysłu na rzecz energetyki odnawialnej i przemysłu wysokich technologii. 

 

Subregion koniński aspiruje również do rozwoju i zastosowania w praktyce technologii wytwarzania, 

dystrybucji, magazynowania wodoru. Jest on paliwem przyszłości, zarówno w energetyce, jak 

i w transporcie. Konin może stać się wiodącym ośrodkiem badań i rozwoju nowoczesnych technologii, 

a także pionierem we wdrażaniu energetyki wodorowej w Polsce.  
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Przemysł przez wiele lat był najmocniejszą gałęzią gospodarki KOF, jednak transformacja energetyczna 

przyniesie zmianę dotychczasowego kierunku rozwoju. Następujący zwrot w stronę gospodarki 

przyjaznej środowisku i zwiększenie znaczenia OZE w energetyce stwarza wyzwanie utrzymania 

i umocnienia przemysłu jako filaru lokalnej gospodarki. Dlatego konieczne jest wsparcie i wyznaczenie 

preferencji dla rozwoju przemysłu, szczególnie energetycznego, poprzez zawiązanie współpracy 

samorządów, sektora naukowego i przemysłowego. Efektem będzie silna gospodarka subregionu 

oparta na nowoczesnym przemyśle. 

 

Reorientacja tradycyjnego przemysłu będzie prowadzona w oparciu o następujące działania: 

 

▪ Efektywne wykorzystanie paliw konwencjonalnych 

 

Transformacja energetyczna w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym powinna przebiegać 

stopniowo. Dlatego konieczne jest wykorzystanie lokalnych zasobów węgla brunatnego, w tym 

złoża „Ościsłowo”. Jednocześnie konieczne będzie sukcesywne dostosowanie elektrowni do 

spalania innych paliw konwencjonalnych, np. gazu ziemnego.  

 

Emisyjność gazu ziemnego jest mniejsza niż węgla brunatnego, dlatego jest dobrym paliwem 

przejściowym dla istniejących elektrowni. Pozwoli to na stopniowe prowadzenie sprawiedliwej 

transformacji energetycznej obszaru funkcjonalnego, jak i całego subregionu związanego 

z górnictwem. Zminimalizuje także ryzyko negatywnych efektów w sferze społeczno-

gospodarczej, które mogłyby nastąpić w wyniku szybkiego i całkowitego odejścia od 

wykorzystania paliw kopalnych. Zyska się zatem dodatkowy czas na opracowanie 

i przygotowanie nowych rozwiązań i infrastruktury energetyki odnawialnej, która ma 

w przyszłości zastąpić elektrownie konwencjonalne. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− kontynuację produkcji energii elektrycznej w oparciu o węgiel brunatny pochodzący 

z aktualnie eksploatowanych odkrywek, 

− uruchomienie eksploatacji węgla brunatnego ze złoża „Ościsłowo”, 

− dostosowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej do produkcji energii 

z paliw konwencjonalnych alternatywnych dla węgla brunatnego np. gazu ziemnego, 

− zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł poprzez 

modernizację istniejących bloków energetycznych w elektrowni Pątnów, 

− pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży energetycznej dla 

rozwoju sektora energetycznego w obszarze funkcjonalnym. 

 

▪ Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej 

 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł rośnie i stopniowo zastępuje konwencjonalne 

elektrownie oparte na paliwach kopalnych. W wyniku transformacji energetycznej 

nieuchronna jest zmiana dotychczasowego profilu produkcji energii w Konińskim Obszarze 

Funkcjonalnym i płynne przejście do energetyki odnawialnej.  
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Ważne jest zatem podjęcie inwestycji umożliwiających produkcję instalacji do wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych oraz budowę m. in. farm fotowoltaicznych i siłowni 

wiatrowych. Na terenie KOF występują tereny predysponowane do lokalizacji tego typu 

instalacji, w tym duże powierzchnie, niezagospodarowanych terenów pokopalnianych.  

 

Niewykorzystanym dotąd źródłem energii są wody geotermalne. Ich właściwości kwalifikują je 

do zagospodarowania w celach produkcji energii i ciepła, co dodatkowo zwiększa możliwości 

rozwoju obszaru.  

 

Wprowadzenie w życie powyższych założeń pozwoli na efektywne realizowanie sprawiedliwej 

transformacji energetycznej. Przełoży się to na minimalizację negatywnych zmian  

społeczno-gospodarczych i umożliwi dalszy rozwój KOF, jako nowoczesnego ośrodka 

przemysłu energetycznego. 

 

Na terenie gmin KOF funkcjonują obecnie nieliczne instalacje odnawialnych źródeł energii, 

głównie siłownie wiatrowe. Możliwości zastąpienia konwencjonalnych elektrowni są bardzo 

duże szczególnie jeśli chodzi o wykorzystanie: energii wiatru, energii geotermalnej, energii 

słonecznej oraz biomasy. Podjęcie odpowiednich działań inwestycyjnych pozwoli na stopniowy 

wzrost produkcji energii z OZE. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− wyznaczenie nowych stref lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza 

dla siłowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych, 

− docelowe przekształcenie kotłów węglowych w konińskich elektrowniach na kotły 

wyłącznego spalania biomasy, 

− budowę instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej w wyznaczonych strefach: 

w północnej części miasta Konin, w północnej części gminy Kazimierz Biskupi, w gminie 

Ślesin w pobliżu granicy gminy Kleczew oraz w sąsiedztwie głównych ciągów 

komunikacyjnych, 

− budowę magazynów energii elektrycznej w pobliżu instalacji OZE, 

− budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie, 

− budowę magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta Konin, 

− wsparcie w budowie indywidualnych instalacji OZE szczególnie w postaci: dotacji 

i pożyczek udzielanych przez lokalne samorządy, 

− opracowanie pilotażowego programu samowystarczalności energetycznej jednostek 

osadniczych w oparciu o odnawialne źródła energii, 

− rozwój działalności klastra energetycznego „Zielona Energia – Konin” poprzez 

inicjowanie i realizację działań na rzecz budowy indywidualnych instalacji OZE oraz 

dążenie do samostarczalności energetycznej klastra. 
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▪ Wspieranie rozwoju i zastosowania technologii wykorzystujących wodór 

 

W ramach transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej konieczne jest płynne 

przejście od tradycyjnej energetyki do nowoczesnych i innowacyjnych metod pozyskiwania 

energii ze źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Taką szansę daję rozwój technologii 

wodorowych.  

 

W ramach działania zaproponowano realizację różnorodnych inicjatyw, w tym m.in. rozwój 

badań nad zastosowaniem wodoru w energetyce i transporcie, opracowanie i wdrożenie 

metod pozyskiwania wodoru, czy budowę instalacji do jego magazynowania i dystrybuowania. 

Kolejnym krokiem będzie stworzenie elektrowni wodorowej oraz stacji tankowania wodoru, 

co pozwoli na jego komercyjne wykorzystanie m.in. w transporcie publicznym.  

 

Dzięki realizacji opisanych założeń Konin i jego obszar funkcjonalny może stać się jednym 

z pionierów w rozwoju technologii wodorowych w Polsce, co jest również wspierane przez 

działania Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach restrukturyzacji potencjału 

gospodarczego subregionu konińskiego. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− utworzenie Centrum Zastosowania Wodoru H2Lab, 

− badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych przede wszystkim 

w energetyce i transporcie, 

− opracowanie strategii rozwoju technologii wodorowych w Konińskim Obszarze 

Funkcjonalnym i ich wdrażania w energetyce i transporcie drogowym, kolejowym 

i wodnym, 

− przeprowadzenie działań promocyjnych dla wodoru jako przyszłościowego źródła 

wytwarzania energii elektrycznej i paliwa w transporcie, 

− rozwój technologii indywidualnych stacji mikrokogeneracyjnych opartych na ogniwach 

paliwowych zasilanych wodorem przeznaczonych dla indywidualnych odbiorców, 

− budowę infrastruktury do wytwarzania wodoru, 

− budowę magazynów i infrastruktury dystrybucyjnej wodoru, 

− budowę stacji tankowania wodoru dla samochodów oraz stanowiska tankowania 

wodoru dla lokomotyw. 

 

▪ Umacnianie przemysłu jako filaru lokalnej gospodarki 

 

Subregion koniński od dawna jest związany z przemysłem, głównie energetycznym i ciężkim. 

Dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki był prowadzony równolegle z rozwojem górnictwa 

węgla brunatnego. Współcześnie Koniński Obszar Funkcjonalny jest na początku transformacji 

energetycznej, ale przemysł, a w szczególności przemysł energetyczny nadal ma być wiodącą 

gałęzią lokalnej gospodarki.  

 

Nadrzędnym zadaniem będzie zatem wspieranie przejścia z energetyki konwencjonalnej na 

odnawialną i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju nowoczesnego przemysłu, 

w szczególności energetycznego. Pomoc będzie udzielana poprzez różnorodne ulgi, czy 
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utworzenie strefy taniej energii, które na przeznaczonych pod funkcję przemysłową terenach 

inwestycyjnych stworzą korzystne warunki dla lokalizacji i funkcjonowania nowych 

przedsiębiorstw. 

 

Jedną z ważnych inicjatyw będzie także nawiązanie szerokiej współpracy branży przemysłowej 

z sektorem naukowym oraz tworzenie klastrów przemysłowych. Doprowadzi to do osiągnięcia 

efektu synergii i uzyskania większych korzyści w rozwoju sektora przemysłowego, jak 

i naukowego oraz napędzi rozwój lokalnej gospodarki. Warunki będą korzystne dla rozwoju 

nowoczesnego przemysłu energetycznego i wysokich technologii. 

 

Rosnąca branża innowacyjnego przemysłu zwiększy zapotrzebowanie na wysoko 

wykwalifikowanych pracowników i stworzy szansę dla rozwoju lokalnych szkół i uczelni. 

Zadaniem placówek edukacyjnych będzie przygotowywanie przyszłych pracowników, których 

wiedza i umiejętności będą dopasowane do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw 

przemysłowych. 

 

Wszystkie podjęte inicjatywy powinny wynikać ze wspólnej strategii rozwoju nowoczesnej 

branży przemysłowej, wypracowanej przez samorządy, sektor przemysłowy i naukowy. 

Pozwoli to skoordynować działania na rzecz kompleksowego rozwoju wszystkich jednostek 

wchodzących w skład KOF i wypracowanie najkorzystniejszej oferty dla umocnienia przemysłu 

jako lidera lokalnej gospodarki. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− utworzenie i rozwój klastrów przemysłowych, 

− wyznaczenie stref inwestycyjnych dla przemysłu, w szczególności: w północnej części 

miasta Konin, na północny wschód od miejscowości Kazimierz Biskupi, 

− utworzenie stref taniej energii na istniejących i planowanych terenach inwestycyjnych, 

− wprowadzenie ulg i zwolnień podatkowych dla potencjalnych inwestorów, 

− zawiązanie współpracy sektora przemysłowego z naukowym celem profilowania 

nauczania na potrzeby lokalnego rynku pracy, 

− współpracę sektora przemysłowego z instytucjami otoczenia biznesu, w tym 

utworzenie inkubatora technologicznego wspierającego rozwój przemysłu 

energetycznego i wysokich technologii, 

− opracowanie wspólnej strategii promocji Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego jako 

atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru oraz przeprowadzenie na jej podstawie aktywnych 

działań promujących tereny inwestycyjne w mediach o zasięgu krajowym 

i regionalnym, oraz za pomocą aplikacji mobilnej, 

− ustanowienie preferencji dla lokalizacji przedsiębiorstw z sektora energetyki 

odnawialnej wytwarzających urządzenia niezbędne do budowy instalacji 

fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. 
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 Wykorzystanie potencjału Konina i pozostałych jednostek osadniczych jako stymulatorów 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

 

Konin jest głównym ośrodkiem miejskim i centrum rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Pełni funkcje 

największego ośrodka usługowego i gospodarczego w tej części województwa. Jednakże został 

zaliczony do miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze68.  

 

Na skutek niekorzystnych tendencji rozwojowych, spowodowanych m.in. spadkiem liczby 

mieszkańców, starzeniem się społeczeństwa i innymi problemami społeczno-gospodarczymi, nastąpiło 

osłabienie znaczenia Konina. Miasto znalazło się wśród miast tracących funkcje z uwagi na niekorzystną 

sytuację społeczno-gospodarczą69. 

 

Mimo obecnej pozycji w hierarchii osadniczej oraz wysokiego potencjału społecznego i gospodarczego, 

w mieście występują różnorodne problemy, które wynikają głównie z utracenia statusu miasta 

wojewódzkiego i przemian gospodarczych okresu transformacji ustrojowej. Dlatego konieczne jest 

wzmocnienie roli Konina jako bieguna wzrostu Wielkopolski Wschodniej za pomocą różnorodnych 

działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. 

 

Wraz z reorientacją tradycyjnego przemysłu ważny jest aspekt wzrostu poziomu dostępności i jakości 

różnorodnych usług oferowanych przez miasto, szczególnie jeśli chodzi o edukację i szkolnictwo, które 

powinny być dostosowane do wymogów lokalnego rynku pracy. Dotyczy to również pozostałych usług, 

w tym specjalistycznych, które zwiększają atrakcyjność Konina jako miejsca zamieszkania, pracy 

i wypoczynku. Ich rozwój poprzez organizację różnorodnych wydarzeń sportowych, czy kulturalnych 

o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym buduje pozycje Konina jako najważniejszego ośrodka 

usługowego Wielkopolski Wschodniej, którego oddziaływanie wykracza poza granice województwa.  

 

W dalszym rozwoju ośrodka subregionalnego należy dążyć do decentralizacji funkcji regionalnych 

i przeniesienia części ze stolicy regionu do mniejszych ośrodków miejskich, w tym Konina, co 

dodatkowo zwiększy znaczenie miasta w województwie wielkopolskim, a także dołożyć starań do 

lokalizacji podmiotów administracji szczebla centralnego w ramach koncepcji deglomeracji70.  

 

Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego wymaga wsparcia ośrodków gminnych, które są 

odpowiedzialne za zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gmin. Rozwój Ślesina, Kramska, 

Krzymowa, Starego Miasta, Rzgowa i Goliny korzystnie wpłynie na równomierny rozwój całego obszaru 

funkcjonalnego. Chodzi głównie o wielofunkcyjny rozwój danych ośrodków i aktywizacje funkcji 

pozarolniczych, co pozwoli na zmniejszenie skali problemów społecznych.  

 

Ważnym aspektem jest pobudzenie aktywności lokalnej społeczności poprzez wspieranie 

przedsiębiorczości, czy tworzenie miejsc oraz instytucji integrujących i aktywizujących mieszkańców. 

Ośrodki gminne ze względu na pełnienie roli administracyjno-usługowej powinny razem z miastem 

 
68 Śleszyński P. 2016, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, IGiPZ PAN, Warszawa 
69 Śleszyński P. 2016. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Opracowano dla potrzeb Strategii 
na rzecz Odpowiedniego rozwoju. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warzawa 
70 Zaborowski Ł., 2019 Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce, Klub Jagielloński, Warszawa 



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 102 

subregionalnym tworzyć spójną strukturę przestrzenną i siatkę wzajemnych powiązań  

przestrzenno-funkcjonalnych umożliwiających miarowy rozwój całego obszaru funkcjonalnego. 

 

Wykorzystanie potencjału Konina i pozostałych jednostek osadniczych jako stymulatorów rozwoju 

społeczno-gospodarczego będzie prowadzone w oparciu o następujące działania: 

 

▪ Wzmocnienie roli Konina jako bieguna wzrostu Wielkopolski Wschodniej  

 

Wzmocnienie roli miasta subregionalnego polegać będzie na realizacji polityki integrującej 

różne dziedziny wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy. Takie podejście pozwoli na 

podniesienie jakości życia mieszkańców oraz budowanie pozycji Konina jako bieguna wzrostu 

Wielkopolski Wschodniej.  

 

Konin jest obecnie głównym ośrodkiem usługowo-produkcyjnym obszaru funkcjonalnego. 

W pierwszej kolejności należy postawić na rozwój usług specjalistycznych z zakresu: edukacji, 

szkolnictwa wyższego, administracji, ochrony zdrowia, turystyki, sportu i kultury. 

W szczególności ważne jest dostosowanie profilu kształcenia w szkołach i uczelniach do 

wymagań lokalnego rynku pracy i zawiązanie współpracy pomiędzy sektorem naukowym 

i przedsiębiorstw. Jednym z priorytetów jest także rozwój usług społecznych, w szczególności 

przeciwdziałającym występującym w mieście problemom natury społecznej, takim jak 

bezrobocie, czy starzenie się społeczeństwa.  

 

Razem z przemianami funkcjonalnymi muszą iść w parze działania dotyczące kształtowania 

przestrzeni miasta, w tym atrakcyjnych przestrzeni publicznych, a także niezbędnej 

infrastruktury społecznej. Wyjątkowym miejscem z ogromnym potencjałem do 

zagospodarowania jest wyspa Pociejewo. Może ona się stać centrum życia publicznego i nową 

wizytówką Konina. 

 

Odpowiednia koordynacja wszystkich działań pozwoli na wzrost roli Konina jako centrum 

rozwoju usługowego i produkcyjnego dla wschodniej części województwa. Ważne jest także 

nawiązanie współpracy z ośrodkami gminnymi obszaru funkcjonalnego celem budowy sieci 

powiązań funkcjonalnych i spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, co niewątpliwie 

przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Konina na wyspie Pociejewo, która 

będzie budować prestiż i rangę ośrodka subregionalnego, przy podtrzymaniu 

tożsamości regionalnej miasta i jego obszaru funkcjonalnego opartego na energetyce 

poprzez m.im. budowę centrum rekreacyjno-wypoczynkowego, obiektów 

kulturalnych i sportowych, w tym o znaczeniu ponadregionalnym, 

− zainicjowanie działań na rzecz przeniesienia części usług publicznych szczebla 

regionalnego do Konina, co przyczyni się do wzrostu znaczenia i potencjału 

rozwojowego miasta,  

− rozwój szkolnictwa wyższego i dostosowanie profilu kształcenia do lokalnego rynku 

pracy w oparciu o działalność szkół wyższych w Koninie: Państwowej Wyższej Szkoły 
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Zawodowej w Koninie, Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie oraz Wyższej 

Szkoły Pedagogiczno-Technicznej, 

− zwiększenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez podjęcie inicjatyw przez 

samorząd na rzecz lokalizacji filii wyższych uczelni technicznych o programie nauczania 

związanym z przemysłem energetycznym, elektronicznym, czy szeroko rozumianym 

przemysłem wysokich technologii, 

− rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego celem kształcenia wykwalifikowanych 

pracowników dla potrzeb lokalnego rynku pracy, 

− rozwój edukacji dualnej poprzez współtworzenie kierunków nauczania przez instytucje 

edukacyjne i przedsiębiorców celem dostosowania profilu kształcenia dla 

indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorców, 

− organizację targów pracy i edukacji dla absolwentów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych promujących lokalnych przedsiębiorców i zachęcających 

młodych ludzi do pozostania w obszarze funkcjonalnym, 

− rozwój specjalistycznych usług medycznych, w tym opieki geriatrycznej i lecznictwa 

uzdrowiskowego w oparciu o wody termalne, poprzez zwiększenie dostępności do 

lekarzy specjalistów i dążenie do systematycznej rozbudowy placówek służby ochrony 

zdrowia, 

− rozwój podmiotów z sektora inteligentnych specjalizacji regionalnych zwłaszcza 

z obszarów: 6. Nowoczesnych technologii medycznych, 4. Wyspecjalizowanych 

procesów logistycznych oraz 3. Przemysłu jutra – najbardziej perspektywicznych 

obszarów rozwojowych na terenie KOF, 

− kreowanie powiązań biznesowych miasta subregionalnego z partnerami 

zewnętrznymi celem transferu kapitału, wiedzy i technologii w szczególności 

w zakresie rozwoju innowacyjnego przemysłu i specjalistycznych usług (wyższego 

rzędu). Zadanie może być realizowane poprzez nawiązanie współpracy z pozostałymi 

obszarami funkcjonalnymi celem wymiany doświadczeń, 

− rozwój nowoczesnej powierzchni biurowej, w tym, tworzenie powierzchni 

coworkingowych oraz wirtualnych biur celem wsparcia rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, 

− opracowanie miejscowych planów zagospodarowania gwarantujących racjonalne 

gospodarowanie przestrzenią na rzecz rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych 

i towarzyszących, 

− zagospodarowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym 

rozwój budownictwa mieszkań komunalnych i budownictwa społecznego, 

− tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych budujących tożsamość miasta opartą 

na energetyce – tematyczne przestrzenie od energetyki konwencjonalnej do 

odnawialnej, oraz kreowanie przestrzeni dla mieszkańców w koncepcji placemakingu, 

− utworzenie platformy współpracy samorządowej Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, której liderem będzie miasto Konin, celem koordynacji działań na 

rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju KOF. 
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▪ Wspieranie rozwoju ośrodków gminnych 

 

Ośrodki gminne odkrywają znaczącą rolę w kompleksowym rozwoju całego obszaru 

funkcjonalnego i wspomaganiu ośrodka subregionalnego. Głównymi zadaniami w ramach 

wzmocnienia ich roli będzie poprawa obsługi mieszkańców w zakresie podstawowych usług 

oraz ich wielofunkcyjny rozwój, polegający na aktywizacji zawodowej mieszkańców 

w pozarolniczych formach aktywności zawodowej. Szczególny nacisk należy położyć na rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości prowadzącej do wzrostu liczby podmiotów z sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw, co może w znacznym stopniu ograniczyć problem bezrobocia 

i złagodzić możliwe negatywne efekty transformacji energetycznej obszaru funkcjonalnego.  

 

Oprócz zmian w zakresie gospodarki należy także podjąć działania na rzecz aktywizacji lokalnej 

społeczności poprzez różnorodne inicjatywy, programy, czy instytucje wspierające rozwój 

społeczny. Konieczne jest zatem rozwijanie infrastruktury społecznej i technicznej, co skutkuje 

poprawą jakości życia mieszkańców i zwiększeniem poziomu rozwoju  

społeczno-gospodarczego. 

 

Ośrodki gminne pełnią funkcję administracyjno-usługowe dla poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego. Powinny ściśle współpracować ze sobą i ośrodkiem 

subregionalnym tworząc różnorodne powiązania na rzecz budowania spójnej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych w ośrodkach gminnych celem 

zapewnienia wysokiej jakości podstawowej obsługi mieszkańców gmin obszaru 

funkcjonalnego, 

− rozwój infrastruktury społecznej o funkcjach usług sportu i rekreacji, usług 

kulturalnych celem poprawy jakości i dostępności do tego typu usług dla mieszkańców, 

co przyczyni się do wzrostu ich aktywności zarówno pod kątem aktywności fizycznej, 

jak i uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, a także budowania tożsamości 

lokalnej i więzi społecznych, 

− opracowanie miejscowych planów zagospodarowania koncentrujących działalność 

usługową na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju ośrodków gminnych, 

− modernizację infrastruktury edukacyjnej celem dostosowania do zmian wynikających 

z reformy edukacji i zapewnienia dogodnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych, 

− kreowanie wewnętrznych powiązań biznesowych Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez stworzenie subregionalnego forum współpracy dla biznesu 

i lokalnych władz samorządowych, co przyczyni się do zbudowania gospodarczej sieci 

powiązań wewnątrz KOF, 

− stworzenie systemu wsparcia przedsiębiorczości w obszarze funkcjonalnym oraz 

Punktów Wsparcia Przedsiębiorczości w każdym ośrodku gminnym. W punktach 

będzie udzielane wsparcie merytoryczne i prawne, które pozwoli przedsiębiorcom 

efektywnie rozpocząć i prowadzić działalność. Jest to ukierunkowane na pomoc 



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 105 

w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw i pobudzanie pozarolniczej 

aktywności zawodowej mieszkańców, 

− utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości celem wsparcia początkujących 

przedsiębiorców i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

− podejmowanie działalności aktywizującej i integrującej lokalna społeczność poprzez 

utworzenie „Centrów Aktywności Społecznej” w każdym ośrodku gminnym – 

będących miejscami spotkań i aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców. 

 

 

  Efektywne wykorzystanie zasobów dla rozwoju przestrzeni wiejskiej 

 

W przestrzeni wiejskiej Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego dominującą działalnością nadal jest 

rolnictwo, jednakże warunki do prowadzenia produkcji rolniczej są niekorzystne. Rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych, niski poziom wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także 

zmniejszająca się liczba gospodarstw rolnych świadczy o stopniowym odchodzeniu od tej formy 

działalności gospodarczej na obszarze wiejskim.  

 

Szansą na rozwój rolnictwa jest wykorzystanie specyficznych zasobów obszaru funkcjonalnego tj.: wód 

geotermalnych, ciepła odpadowego z elektrowni, czy terenów pokopalnianych. Pozwoli to na 

specjalizacje produkcji rolnej na terenie KOF. Przy niekorzystnych warunkach glebowych perspektywy 

rozwoju posiadają uprawy szklarniowe, które są mniej podatne na uwarunkowania klimatyczne 

i pogodowe. 

 

Transformacja energetyczna będzie zakładać zwiększenie udziału biomasy w produkcji energii 

elektrycznej. Stwarza to możliwości rozwoju upraw roślin energetycznych, szczególnie tych, które nie 

mają dużych wymagań siedliskowych, co pozwoli na wykorzystanie do produkcji rolnej również 

terenów pokopalnianych. Produkcja energii z odnawialnych źródeł i coraz większy nacisk na poprawę 

jakości środowiska przyrodniczego będą prowadziły do powstania lepszych warunków dla rozwoju 

rolnictwa ekologicznego. Wpływ na to ma też rosnący popyt na produkty ekologiczne.  

 

Hodowle ryb mogą być przyszłością dla rolnictwa obszaru funkcjonalnego. Oprócz dalszego rozwoju 

istniejących akwakultur wykorzystujących podgrzane przez elektrownie wody, warto wykorzystać złoża 

wód geotermalnych w celach hodowlanych. Dzięki swym właściwościom mogą one zasilać akwakultury 

stwarzając możliwości hodowli nowych gatunków ryb o dużym znaczeniu konsumpcyjnym np. ryb 

łososiowatych. 

 

Efektywne wykorzystanie zasobów dla rozwoju przestrzeni wiejskiej będzie prowadzone w oparciu 

o następujące działania: 

 

▪ Wykorzystanie lokalnych zasobów dla rozwoju specjalistycznych upraw  

 

Lokalne zasoby w postaci ciepła odpadowego z elektrowni i zasobów wód geotermalnych 

predysponują obszar do rozwoju wyspecjalizowanych upraw szklarniowych, które wymagają 

dużych ilości energii i ciepła, aby produkcja mogła mieć charakter całoroczny. Ze względu na 

niekorzystne warunki glebowe uprawy szklarniowe mają szansę na dynamiczny rozwój, 
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ponieważ są niezależne od lokalnych uwarunkowań m.in. ilości opadów, czy warunków 

glebowych.  

 

W wyniku stopniowego przejścia na odnawialne źródła energii w konińskich elektrowniach 

zwiększy się zapotrzebowanie na wykorzystanie biomasy, która może być produkowana 

również w obszarze funkcjonalnym. Wiele gatunków roślin energetycznych nie posiada 

wysokich wymagań siedliskowych, dzięki czemu mogą być uprawiane także na terenach 

pokopalnianych, które zostały lub będą zrekultywowane w kierunku rolnym.  

 

Oprócz wykorzystania lokalnych zasobów dla rozwoju rolnictwa należy także przedsięwziąć 

działania na rzecz ochrony i poprawy warunków uprawy roślin. Ważna będą również działania 

zachęcające rolników do podjęcia upraw m.in. ekologicznych, czy wdrożenia integrowanej 

produkcji roślin. Będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost jakości lokalnych produktów, 

szczególnie z uwagi na coraz większą świadomość konsumentów, którzy chętniej kupują 

zdrową i ekologiczną żywność.  

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− rozwój wyspecjalizowanych upraw szklarniowych (np. pomidorów, ogórków i papryki), 

przy wykorzystaniu lokalnych zasobów w postaci ciepła odpadowego z elektrowni 

i zasobów wód geotermalnych do procesu produkcji rolnej, 

− rozwój upraw roślin energetycznych (np. wierzby wiciowej, robinii akacjowej, konopi 

włóknistych, słonecznika bulwiastego) na rzecz produkcji biomasy dla konińskich 

elektrowni, w tym prowadzenie upraw na terenach pokopalnianych,  

− przeciwdziałanie erozji gleb, m. in. na terenach pokopalnianych użytkowanych rolniczo 

i terenach o dużych spadkach, w szczególności na zboczach doliny Warty, 

− wdrożenie w rolnictwie integrowanej produkcji roślin (IP), 

− zwiększenie powierzchni  użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja 

ekologiczna, 

− rozwój ekologicznej produkcji żywności poprzez stworzenie dogodnych warunków dla 

producentów w postaci ulg podatkowych (np. obniżenie podatku gruntowego), czy 

przeprowadzenia działań promocyjnych przez samorządy lokalne (reklama 

internetowa, filmy promocyjne, wykorzystanie produktów ekologicznych na 

różnorodnych imprezach, uroczystościach). 

 

▪ Kreowanie nowoczesnego i specjalistycznego rozwoju sektora hodowlanego 

 

Konińskie elektrownie posiadają otwarty układ chłodzenia, który wykorzystuje wodę 

z pobliskich 5 jezior połączonych systemem kanałów. Dzięki temu woda w jeziorach, kanałach 

oraz połączonych z nimi stawach osiąga wyższe temperatury niż w naturalnych warunkach. 

Jeziora sporadycznie zamarzają w okresie zimowym. Stwarza to korzystne warunki do 

prowadzenia hodowli ryb ciepłolubnych takich jak np. karpie, jesiotry i sumy – główne gatunki 

ryb hodowane w gospodarstwach rybackich na terenie KOF. Ważny jest zatem dalszy rozwój 

chowu i hodowli ryb, ze względu na korzystne warunki, które dzięki zwiększonej termice wód 

są wyjątkowe w skali kraju.  
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Hodowle ryb mogą być przyszłością rolnictwa w obszarze funkcjonalnym, ponieważ oprócz 

wód z pobliskich jezior mogą zostać wykorzystane wody geotermalne, które po odpowiednim 

zagospodarowaniu stworzą warunki do rozwoju tej branży, zarówno w otwartych jak 

i zamkniętych akwakulturach. Wody te posiadają pewne zasolenie co wpływa na możliwość 

hodowli ryb anadromicznych i słonowodnych, m. in. łososia atlantyckiego.  

 

Efektywność gospodarstw rybackich zależy także od przeprowadzenie skutecznej promocji 

oferowanych produktów, również przy wsparciu lokalnych władz samorządowych. Dzięki temu 

można będzie stworzyć markę lokalnego produktu będącego promującego Koniński Obszar 

Funkcjonalny. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− wykorzystanie zasobów wód geotermalnych do specjalistycznych hodowli ryb (np. ryb 

łososiowatych) funkcjonujących w obiegu zamkniętym, 

− zwiększenie wykorzystania ciepłych wód zrzutowych z elektrowni do prowadzenia 

specjalistycznych hodowli ryb w stawach hodowlanych, przede wszystkim gatunków 

ciepłolubnych m.in. karp, jesiotr, czy sum, 

− zawiązanie współpracy lokalnych producentów i władz samorządowych na rzecz 

stworzenie marki lokalnego produktu spożywczego - ryb hodowlanych z wód 

geotermalnych i podgrzanych wód jezior i stawów, 

− przeprowadzenie działań promocyjnych produktów lokalnych gospodarstw rybackich 

na rzecz wykreowania ryb hodowlanych jako głównego produktu spożywczego 

pochodzącego z KOF (reklama internetowa, filmy promocyjne, wykorzystanie 

produktów na różnorodnych imprezach, uroczystościach). 
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CEL II. PONADREGIONALNE CENTRUM OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 

 

Położenie w centrum kraju, na przecięciu szlaków transportowych o znaczeniu krajowym 

i międzynarodowym czyni  Koniński Obszar Funkcjonalny doskonałym miejscem składowania 

i dystrybucji dóbr materialnych, dlatego ciągle rozwijająca się działalność logistyczna stała się ważnym 

elementem rozwoju gospodarczego obszaru. 

 

W procesie wzmacniania branży logistycznej istotne jest większe wykorzystanie potencjału 

wynikającego z położenia obszaru funkcjonalnego. Modernizacja infrastruktury logistycznej wpłynie 

na poprawę powiązań komunikacyjnych Konina z otaczającymi go ośrodkami metropolitalnymi, jak 

Poznań, Łódź, czy Bydgoszcz i Toruń. 

 

Ważnym czynnikiem rozwoju działalności logistycznej jest transport multimodalny rozwijany 

w oparciu o linię kolejową E30, sieć drogową z autostradą A2, drogi wodne Wielkiej Pętli Wielkopolski 

i infrastrukturę transportu lotniczego. Koniński Obszar Funkcjonalny stanie się węzłem łączącym cztery 

gałęzie transportu. Ta między gałęziowa integracja transportu pozwoli utworzyć nowe powiązania 

komunikacyjne i rozszerzyć zakres świadczonych usług logistycznych. 

 

Zwiększenie dynamiki rozwoju branży logistycznej jest w dużej mierze zależne od podnoszenia 

atrakcyjności oraz wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych w oparciu o dobrą dostępność 

i wykorzystanie potencjału transportu multimodalnego. Zachęci to nowe podmioty gospodarcze do 

lokalizacji swoich przedsiębiorstw w KOF, a już działające do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. 

 

Efektywny system transportowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowanie procesów 

gospodarczych i społecznych wewnątrz obszaru, w tym także procesów logistycznych. Jego 

kształtowanie odbywa się poprzez rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury transportowej 

skorelowaną z rozwojem publicznego transportu zbiorowego. Działania te zwiększą mobilność 

mieszkańców przy jednoczesnym wzroście udziału transportu publicznego w codziennych podróżach 

pozytywnie wpływając na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego, a także poprawę jakości życia 

mieszkańców obszaru funkcjonalnego. 

 

Kierunki i działania przypisane do celu są następujące: 

 

CEL KIERUNEK DZIAŁANIE 

PONADREGIONALNE CENTRUM 
OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 

 Wzmocnienie branży 
logistycznej 

▪ Modernizacja infrastruktury 
logistycznej 

▪ Rozwój transportu 
multimodalnego 

▪ Podnoszenie atrakcyjności 
terenów inwestycyjnych 

 Kształtowanie 
efektywnego systemu 
transportowego 

▪ Rozbudowa i modernizacja 
lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej 

▪ Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego 
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 Wzmacnianie branży logistycznej 

 

Z uwagi na centralne położenie i dobrą dostępność zewnętrzną branża logistyczna rozwija się 

w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym od lat. Już od 2001 roku w obszarze funkcjonuje Wielkopolskie 

Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A. oferujące atrakcyjnie zlokalizowane tereny inwestycyjne 

oraz kompleksowe usługi z zakresu logistyki. Spółka powstała przy współpracy samorządów lokalnych 

i podmiotów prywatnych, co doskonale pokazuje, że wspólne dążenie gmin KOF oraz sektora 

prywatnego do zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania branży doprowadzi do jej 

wzmocnienia czyniąc logistykę jednym z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego obszaru. 

 

Istotne jest podjęcie skoordynowanych działań na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury 

drogowej i kolejowej stanowiących podstawę systemu transportowego KOF oraz rozwój infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych i transportu lotniczego jako składników uzupełniających system, które 

przyczynią się do dywersyfikacji kanałów dystrybucji. Efektem  będzie zapewnienie dobrej dostępność 

zewnętrznej oraz sprawnych powiązań komunikacyjnych pomiędzy elementami infrastruktury 

logistycznej, co przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego. 

 

Branża logistyczna w KOF w większym stopniu korzysta z dobrego dostępu do autostrady A2 niż 

z dostępu do linii kolejowej E30, której potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Dla wyrównania 

tych różnic ważne jest jednolite podejście gmin do rozwoju transportu multimodalnego opartego 

głównie na integracji transportu kolejowego i drogowego przy mniejszym udziale transportu wodnego 

i lotniczego. Tak zaprogramowane działanie pozwoli zwiększyć udział kolei w przepływie towarów 

przez obszar funkcjonalny i przyczyni się do wzrostu znaczenia KOF na logistycznej mapie kraju.  

 

Atrakcyjność inwestycyjna danego obszaru zależy w dużej mierze od dostępności i wyposażenia 

przestrzeni aktywizacji gospodarczej. Koniński Obszar Funkcjonalny ma przygotowane tereny 

inwestycyjne zlokalizowane m.in. przy węzłach autostrady A2 oraz w północnej części Konina, lecz do 

pozyskania nowych inwestorów niezbędne jest podniesienie ich atrakcyjności oraz wyznaczanie 

nowych, szczególnie powiązanych z infrastrukturą transportu kolejowego. 

 

Wzmacnianie branży logistycznej będzie prowadzone w oparciu o następujące działania: 

 

▪ Modernizacja infrastruktury logistycznej 

 

Położenie w centrum kraju jest głównym atutem w rozwoju branży logistycznej w KOF lecz by 

w pełni wykorzystać potencjał dogodnego położenia potrzebna jest efektywna i bezpieczna 

infrastruktura logistyczna umożliwiająca stały rozwój powiązań komunikacyjnych obszaru 

z otoczeniem zewnętrznym. 

 

Infrastruktura transportowa najbardziej rozbudowana jest w korytarzu wschód-zachód, gdzie 

przebiegają linia kolejowa E20 oraz autostrada A2 stanowiące fragment połączenia pomiędzy 

Berlinem, Warszawą i Moskwą. Dlatego najważniejsze działania kieruje się na wzmocnienie 

i rozwój powiązań w osi północ-południe, w której przebiega droga krajowa nr 25 łącząca 

Pomorze Środkowe z Dolnym Śląskiem. Rozbudowa drogi nr 25 do przekroju dwujezdniowego 

na odcinku Konin-Ostrów Wielkopolski spowoduje skrócenie się czasu dojazdu do Aglomeracji 
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Kalisko-Ostrowskiej. Natomiast  zmiana jej przebiegu na terenie Konina i gminy Ślesin nie tylko 

ułatwi dostęp do Bydgoszczy, a także otworzy nowe tereny inwestycyjne i pomoże 

wyprowadzić ruch tranzytowy spoza gęstej zabudowy. 

 

Ważnym działaniem jest także likwidowanie kolizyjnych skrzyżowań na przecięciu sieci 

drogowej i kolejowej co podniesie bezpieczeństwo i wydajności tych dwóch głównych 

elementów systemu transportowego obszaru. 

 

Działania polegające na modernizacji infrastruktury lądowiska w Kazimierzu Biskupim oraz 

podnoszenie parametrów technicznych drogi wodnej Warty i Kanału Ślesińskiego pozwolą na 

ich wykorzystanie w transporcie towarowym. Taka ścieżka rozwoju przyczyni się do 

zróżnicowania oferty transportowej obszaru funkcjonalnego. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin do 

przekroju dwujezdniowego celem poprawy jakości połączenia drogowego pomiędzy 

ośrodkiem subregionalnym, a ośrodkiem regionalnym, 

− zmianę przebiegu drogi krajowej nr 92 na terenie miasta Konin i gminy Golina, 

− zmianę przebiegu drogi krajowej nr 25 na terenie miasta Konin i gminy Ślesin, 

− budowę obwodnicy miasta Golina w ciągu drogi krajowej nr 92 celem wyprowadzenia 

ruchu samochodowego poza obszar zurbanizowany, 

− realizację dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej E20 z drogą wojewódzką 

nr 266 w gminie Kramsk celem poprawy przepustowości oraz poziomu 

bezpieczeństwa, 

− ochronę korytarzy dróg wodnych Warty i Kanału Ślesińskiego przed zainwestowaniem 

uniemożliwiającym ich modernizację do wyższej klasy technicznej poprzez 

zabezpieczenie ich funkcji w dokumentach planistycznych i strategicznych 

samorządów lokalnych, 

− modernizację infrastruktury dróg wodnych Warty i Kanału Ślesińskiego, celem 

zwiększenia parametrów żeglugi dla transportu towarowego w szczególności 

wielkogabarytowego, 

− rozbudowę i modernizację infrastruktury lądowiska w Kazimierzu Biskupim, 

m.in. poprzez remont i rozbudowę asfaltowego pasa startowego, budowę oświetlenia 

pasów startowych, rozbudowę systemów bezpieczeństwa i łączności, budowę stacji 

paliw, rozbudowę zaplecza socjalnego i noclegowego. 

 

▪  Rozwój transportu multimodalnego 

 

Multimodalność, jako jeden z głównych światowych trendów w transporcie towarów, także 

w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym może być czynnikiem silnie wspomagającym wzrost 

gospodarczy. Obszar posiada wszelkie atuty potrzebne do rozwoju transportu 

multimodalnego: rozbudowaną sieć drogową z autostrada A2, linę kolejową 

o międzynarodowym znaczeniu z funkcjonującym punktem ładunkowym, lądowisko 

samolotowe oraz drogi wodne zapewniające dostęp do Odry i Wisły.  
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Wśród najważniejszych działań zmierzających do rozwoju multimodalności w obszarze jest 

budowa terminalu multimodalnego w Koninie, który stworzy możliwość przeładunku 

kontenerów, jako najbardziej popularnych jednostek transportowych w skali globalnej. Istotne 

są także inwestycje w infrastrukturę portu śródlądowego w Morzysławiu i lądowiska 

w Kazimierzu Biskupim, które pozwolą na ich wykorzystanie w transporcie towarowym 

i rozszerzenie zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru funkcjonalnego. Oprócz 

realizacji terminali przeładunkowych konieczna jest rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, 

która połączy je z siecią transportową, czyli bocznic kolejowych i dróg dojazdowych 

dostosowanych do nacisku 11,5 tony na oś. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− budowę terminala multimodalnego przy ulicy Hurtowej w Koninie, 

wyspecjalizowanego w przeładunku kontenerów, 

− modernizację portu śródlądowego przy śluzie Morzysław umożliwiającą jego 

wykorzystanie w transporcie multimodalnym, 

− budowę nowego układu drogowego i modernizacja istniejących dróg dojazdowych do 

planowanego terminala multimodalnego oraz śródlądowego portu towarowego 

i przystosowanie ich do zwiększonego natężenia ruchu i obciążeń, 

− modernizację i rozwój nowych bocznic kolejowych łączących tereny inwestycyjne 

z planowanymi terminalami przeładunkowymi. 

 

▪  Podnoszenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych 

 

Duży wpływa na decyzje lokalizacyjne podejmowane przez podmioty gospodarcze ma jakość 

terenów inwestycyjnych jakimi dysponuje dany obszar. KOF posiada atrakcyjnie zlokalizowane 

i uzbrojone przestrzenie, m.in. w okolicy węzłów autostradowych oraz w północnej części 

Konina. Jednak by zwiększyć dynamikę rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie nowych 

inwestorów konieczne jest rozwijanie i wzbogacanie oferty przestrzeni aktywizacyjnych. 

 

W ramach działania kluczowe jest przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych 

powiązanych z infrastrukturą kolejową oraz modernizacja i odtwarzanie ciągów bocznicowych 

zapewniających dostęp do istniejących terenów inwestycyjnych szczególnie w północnej części 

obszaru funkcjonalnego. Istotne jest także wyznaczanie trenów pod inwestycje wzdłuż 

obwodnic miejscowości planowanych w ciągu drogi krajowej nr 92.  

Ich przebieg planowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej E20, co stwarza 

możliwość przygotowania terenów inwestycyjnych z dobrym dostępem do sieci drogowej 

i kolejowej. 

 

Ważnym jest także przeprowadzenie w mediach o zasięgu krajowym akcji promocyjnej 

mającej na celu wykreowanie Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego jako przyjaznego 

inwestorom miejsca w centrum kraju z bogatą ofertą uzbrojonych i dobrze skomunikowanych 

terenów inwestycyjnych. W osiągnięciu pożądanego efektu pomoże także stworzenie sytemu 

ulg finansowych i procedur administracyjnych ułatwiających uruchamianie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w granicach obszaru funkcjonalnego.   
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Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− przygotowanie terenów inwestycyjnych z dostępem do bocznic kolejowych w mieście 

Konin i w gminie Kazimierz Biskupi wzdłuż linii kolejowej nr 3 oraz ciągu bocznicowym 

Konin-Pątnów, 

− przygotowanie i rozwój nowych terenów inwestycyjnych związanych z nowymi 

przebiegami dróg krajowych nr 25 i 92 w mieście Konin, 

− wprowadzenie ulg i zwolnień z podatków dla przedsiębiorców na uruchamianych 

terenach inwestycyjnych, 

− zawiązanie współpracy lokalnych samorządów i sektora logistyki, transportu 

i magazynowania na rzecz wypracowania wspólnych kierunków rozwoju, 

− przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach ogólnokrajowych na rzecz 

większej rozpoznawalności marki pośród potencjalnych inwestorów w kraju 

i zagranicą. 

 

 

 Kształtowanie efektywnego systemu transportowego 

 

Jednym z elementów wpływających na zrównoważenie rozwoju obszaru funkcjonalnego jest 

efektywny system transportowy. System pozwalający na swobodne przemieszczanie się wszystkich 

mieszkańców obszaru w bezpiecznych warunkach, przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska. 

 

Utrzymanie dobrego stanu technicznego oraz rozbudowa lokalnej infrastruktury transportowej 

przyczyni się do zachowania, usprawniania i rozwijania wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, 

a także powiązań z otoczeniem zewnętrznym. Podstawą obsługi komunikacyjnej KOF jest sieć 

drogowa, która odpowiada za połączenia Konina z ośrodkami gminnymi, a także relacje wewnątrz 

gminne. Istotne przy modernizacji i rozbudowie sieci drogowej jest współdziałanie gmin,  

by inwestycje w infrastrukturę transportową nie były ograniczane przez granice administracyjne. 

 

Sprawnie funkcjonujący publiczny transport zbiorowy podniesie poziom mobilności mieszkańców oraz 

może trwale zmienić ich nawyki komunikacyjne, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska oraz 

zmniejszy zatłoczenie ulic ośrodka subregionalnego. Transport zbiorowy w KOF opiera się przede 

wszystkim na komunikacji autobusowej, a rozwój tych połączeń zapobiega wykluczeniu 

komunikacyjnemu. Pasażerski transport kolejowy odgrywa dużą rolę w podróżach poza obszar 

funkcjonalny, oferując dogodnie połączenia m.in. z Poznaniem i Warszawą. Poprawa dostępu to stacji 

i przystanków kolejowych oraz rozbudowa ich infrastruktury wzmocni znaczenie transportu 

kolejowego w relacjach wewnętrznych obszaru. 

 

Kształtowanie efektywnego systemu transportowego będzie prowadzone w oparciu o następujące 

działania: 
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▪ Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury transportowej 

 

Wyposażenie w wysokiej jakości infrastrukturę, która stwarza warunki do bezpiecznego 

i komfortowego zaspokajanie potrzeb transportowych wszystkich mieszkańców, jest jednym 

z czynników warunkujących zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego. 

 

Działania modernizacyjne w dużej mierze dotyczą przebudowy i rozbudowy sieci dróg 

publicznych pod kątem poprawy jakości nawierzchni, wzrostu bezpieczeństwa oraz poprawy 

płynności ruchu, a w centrach ośrodków miejskich do uspokojenia i ograniczenia ruchu 

samochodowego. Działania te polegają także na budowie bezpiecznej i spójnej sieci dróg 

rowerowych zapewniającej powiązania pomiędzy najważniejszymi destynacjami codziennych 

podróży. Dostępność centrów miejscowości oraz możliwość przemieszczania się pomiędzy 

nimi za pomocą roweru spowoduje większe wykorzystanie tego środka transportu w relacjach 

wewnątrz obszaru i wpłynie na obniżenie emisyjności transportu. 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny podzielony jest doliną rzeki Warty dlatego niezwykle ważne jest 

utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących obiektów mostowych w Koninie, które 

stanowią podstawę powiązań komunikacyjnych północnej i południowej części obszaru oraz 

przepraw promowych istotnych dla relacji pomiędzy miejscowościami położonymi 

w bezpośrednim sąsiedztwie Warty. Kluczowa jest także realizacja mostu nad Wartą we 

wschodniej części obszaru, gdzie na granicy gmin Kramsk i Krzymów jedyne połączenie stanowi 

przeprawa promowa, a najbliższe mosty znajdują się w Koninie i Kole. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− budowę mostu nad Wartą w ciągu drogi powiatowej nr 3217P na granicy gmin 

Krzymów i Kramsk celem poprawy jakości wewnętrznych połączeń komunikacyjnych 

wschodniej części KOF, 

− utrzymanie istniejących przepraw promowych, oprócz przeprawy w ciągu drogi 

powiatowej nr 3217P, na której powstanie przeprawa mostowa, 

− budowę spójnej sieci dróg rowerowych, 

− poprawę stanu i parametrów technicznych sieci dróg lokalnych. 

 

▪ Rozwój publicznego transportu zbiorowego 

 

W celu zapewnia jednakowych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego w całym 

obszarze funkcjonalnym konieczne jest stworzenie efektywnego system publicznego 

transportu zbiorowego zapewniającego wszystkim mieszkańcom dostęp do ośrodków 

gminnych, ośrodka subregionalnego, a także ośrodka wojewódzkiego. 

 

Najważniejszym zadaniem jest stworzenie  systemu węzłów przesiadkowych integrujących 

transport indywidualny ze zbiorowym transportem kolejowym i autobusowym w relacjach 

dalekobieżnych oraz lokalnych. Podstawą systemu będzie węzeł subregionalny zlokalizowany 

przy dworcu kolejowym w Koninie wspierany przez lokalne węzły przesiadkowe znajdujące się 

w miejscowościach gminnych. W ramach węzłów niezbędna jest realizacja parkingów 
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park&ride i bike&ride, liniowej infrastruktury dostępowej, w szczególności pieszej i rowerowej 

oraz korelacja rozkładów jazdy poszczególnych środków transportu publicznego. 

 

Ważne jest także zmniejszanie wpływu transportu zbiorowego na środowisko poprzez dążenie 

do jego zeroemisyjności. Pierwszym krokiem jest stopniowa wymiana spalinowego taboru 

autobusowego na hybrydowy i elektryczny. Kolejnym zadaniem mającym na celu nie tylko 

obniżanie emisji, a także rozwój innowacyjnych i czystych technologii energetycznych jest 

budowa stacji tankowania wodoru, z której w pierwszej kolejności korzystać będą specjalnie 

zakupione autobusy komunikacji publicznej zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi.  

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− budowę subregionalnego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Konin celem 

integracji różnych środków transportu, polegającą na budowie nowego budynku 

dworca, parkingów park&ride oraz bike&ride, 

− realizację lokalnych węzłów przesiadkowych w miejscowościach gminnych, 

− modernizację stacji kolejowej Kramsk oraz przystanków kolejowych Spławie i Kawnice 

na linii kolejowej E20 wraz z modernizacją infrastruktury dostępowej oraz parkingów 

park&ride oraz bike&ride, 

− wykorzystanie w transporcie zbiorowym autobusów elektrycznych oraz 

zeroemisyjnych autobusów o napędzie wodorowym i elektrycznym w celu 

minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko rozbudowanego taboru 

autobusowego. 
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CEL III. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ i SPORTOWEJ 

 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe, infrastruktura oraz istniejący potencjał ludzki predysponują 

Konińskim Obszar Funkcjonalny do rozwoju funkcji turystyczno-sportowej. Pomimo dużych zmian 

w środowisku spowodowanych powierzchniową eksploatacją węgla brunatnego i rozwojem przemysłu 

paliwowo-energetycznego zachowało się tu wiele cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów 

i obszarów. Dużą wagę przywiązuje się także do występowania walorów estetycznych krajobrazu, 

walorów widokowych, obecności i przydatności dla kąpieli i sportów licznych akwenów. 

Zrekultywowane tereny poeksploatacyjne są doskonałym miejscem do uprawiania sportów 

ekstremalnych będących źródłem nowych wrażeń i wyzwań. 

 

W ramach działalności rekreacyjno-wypoczynkowej stanowiącej potencjał rozwojowy Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego wskazać należy także turystykę medyczną znajdującą się dopiero 

w początkowym stadium rozwoju. Niewykorzystane dotychczas złoża wód geotermalnych o bardzo 

korzystnych parametrach jakościowych (geotermicznych) przyczyniają się do promocji obszaru 

i stanowić mogą część oferty turystycznej o znaczeniu regionalnym i krajowym. 

 

Istniejąca infrastruktura sportowo-turystyczna jest niewystarczająca, częściowo przestarzała i nie 

zawsze dostosowana do współczesnych potrzeb społecznych. Koniecznym wydaje się uzupełnienie 

usług noclegowych i gastronomicznych, budowa punktów widokowych, parkingów umożliwiających 

turystom zmianę środka transportu i rozpoczęcie wycieczki pieszej, rowerowej lub wzdłuż szlaku 

wodnego. Wydłużenie sezonu i budowa całorocznej infrastruktury turystycznej, sportowej i medycznej 

pozwoli skuteczniej wykorzystać istniejący potencjał turystyczny, przyrodniczy i społeczny obszaru 

funkcjonalnego. 

 

Korzystając z zasobów przyrodniczych należy szczególnie uwzględniać potrzebę ochrony walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy 

rozwojem sportu i turystki, potrzebami turystów i lokalnej społeczności a środowiskiem 

przyrodniczym. 

 

Dynamicznie rozwijający się sektor sportu i turystyki, zwiększenie różnorodności usług odchodzenie 

od tzw. turystyki masowej na rzecz turystyki indywidualnej adresowanej do różnych grup 

społecznych, wiekowych czy hobbystycznych, czy wzrost zainteresowania sportami ekstremalnymi 

wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, a w sposób pośredni na poprawę 

warunków życia i zdrowia mieszkańców. 

 

Sprzyjające uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, duża różnorodność dziedzictwa kulturowego, 

rozwijająca się infrastruktura turystyczna i mobilny system informacji pozwolą skutecznie zaistnieć 

KOF na mapie województwa i kraju jako rozpoznawalny i atrakcyjny ośrodek sportu i turystyki.  
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Kierunki i działania przypisane do celu są następujące: 

 

CEL KIERUNEK DZIAŁANIE 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ 
AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

i SPORTOWEJ 

 Rozwój turystyki aktywnej 
i kulturowej  

▪ Kształtowanie przestrzeni 
turystycznych  
(stref rozwoju sportu 
i turystyki) 

▪ Wzmacnianie zaplecza 
turystycznego 

▪ Rozwój turystyki wodnej 

▪ Wykorzystanie potencjału 
wód geotermalnych 

▪ Wykorzystanie potencjału 
historycznego  

▪ Rozwijanie turystyki 
pielgrzymkowej 

▪ Wspieranie regionalnej 
tożsamości kulturowej 

 Rozwój innowacyjnych 
i konkurencyjnych usług 
sportu 

▪ Rozwój wyspecjalizowanych 
form sportu  

▪ Zagospodarowanie terenów 
poeksploatacyjnych dla 
celów sportowych 

 Zapewnienie wysokiej 
jakości środowiska  

▪ Kształtowanie spójnego 
systemu przyrodniczego 

▪ Ochrona walorów 
i zasobów przyrodniczo-
krajobrazowych 

▪ Ochrona, racjonalne 
gospodarowanie i poprawa 
jakości wód 

▪ Przeciwdziałanie 
pogorszeniu jakości 
środowiska 

 

 

 Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej 

 

Sprzyjające warunki środowiskowe i panująca moda na zdrowy styl życia wpływają na wzrost 

zainteresowania Konińskim Obszarem Funkcjonalnym jako atrakcyjnym ponadregionalnym ośrodkiem 

sportu i turystyki. 

 

Obszar funkcjonalny charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami krajobrazowymi. Rzeźba terenu, 

rzeka Warta i Kanał Ślesiński, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne, stosunkowo mało zanieczyszczone 

powietrze stanowią dogodne warunki dla utworzenia bogatej oferty turystycznej zarówno dla 

mieszkańców jak i turystów. 

 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek czynny adresowany do szerokiego grona 

odbiorców. Różnorodna oferta atrakcji sportowo-turystycznych korzystnie wpłynie na wybór KOF jako 

miejsca spędzania wolnego czasu. Dobrze oznakowane i zorganizowane szlaki wodne i rowerowe, 

wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, stanowią alternatywny sposób przemieszczania się 
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mieszkańców. Na uwagę zasługują również duże możliwości rozwijania turystyki wodnej, konnej, 

wędkarstwa, a także sportów wodnych i ekstremalnych. 

 

Realizacja bogatej oferty turystycznej wymaga przygotowania odpowiedniej bazy turystycznej, 

noclegowej i gastronomicznej zróżnicowanej pod względem standardu i ceny, uwzględniając przy tym 

sezonowość ruchu turystycznego. Funkcjonująca obecnie infrastruktura sportowo-turystyczna jest 

niedostatecznie rozwinięta, w części przestarzała i niedostosowana do wymagań turystów i innych 

użytkowników. Brakuje marin, przystani, czy ukierunkowanego na turystykę i rekreację 

zagospodarowania przestrzennego wokół jezior, rzeki Wary i kanału Ślesińskiego. 

 

Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego (tworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej) 

jest infrastruktura paraturystyczna (około turystyczna). Infrastruktura ta dostosowana do potrzeb 

zarówno turystów, jak i mieszkańców, i to niezależnie od warunków pogodowych, jest bezpośrednio 

związana z miejscem lub obiektem turystycznym. Parki tematyczne, sportowo-rekreacyjne, szlaki 

turystyczne wzbogacają ofertę aktywnego wypoczynku, włączają społeczność lokalną i pozwalają 

wydłużyć sezon turystyczny. 

 

Alternatywą może być wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych, w których poznawanie 

zwyczajów życia wiejskiego czy regionalnej kuchni, pozwoli w pełni korzystać z wypoczynku i uroków 

polskiej wsi. 

 

Miasto Konin dobrze skomunikowane, położone w centralnej części KOF stanowić może doskonałą 

bazę wypadową dla amatorów czynnego wypoczynku, a wyspa Pociejewo położona pomiędzy dwoma 

odrębnymi częściami miasta, przedwojenną zabudową „Starego” Konina i nową dynamicznie 

rozwijającą się częścią mieszkaniowo-przemysłową, posiadająca szczególne warunki środowiskowe 

może stać się centrum sportowo-medyczno-kulturalnym i stanowić wizytówkę regionu, a także miejsce 

rozpoznawalne w kraju i za granicą. 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się dużym zasobem materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego. Przestrzeń kulturowa obszaru obejmuje obiekty zabytkowe, miejsca kultu 

religijnego, turystyczne szlaki kulturowe, krajobraz kulturowy, w tym przekształceń górniczych 

i przemysłowych a także gwarę i kuchnię ochweśnicką.  

 

Podnoszenie prestiżu Konina jako miasta kreatywnego, którego rozpoznawalna marka będzie znakiem 

jakości przyciągającym turystów, będzie impulsem do rozwoju społeczno-gospodarczego całego 

obszaru funkcjonalnego. 

 

Dla osiągnięcia zamierzonego kierunku konieczne jest podjęcie szeregu działań służących budowie 

bogatej oferty turystycznej z jednoczesną promocją obszaru. Dzięki poprawie infrastruktury 

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej obszar funkcjonalny może stać się chętnie odwiedzanym 

miejscem i trwale zapisać się na mapie turystycznej Wielkopolski i Polski jako miejsce ciekawe 

i atrakcyjne. 
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Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej będzie prowadzony w oparciu o działania: 

 

▪ Kształtowanie przestrzeni turystycznych 

 

Bogactwo środowiska przyrodniczego i kulturowego, tereny przekształcone działalnością 

górniczą oraz prowadzona działalność kulturalna Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

stwarzają możliwości rozwoju różnych form turystyki i rekreacji oraz dyscyplin sportowych. 

 

Uwarunkowania te pozwoliły zidentyfikować siedem przestrzeni turystycznych o charakterze 

identyfikacyjnym i wyróżniającym, pozwalających podejmować określone aktywności 

turystyczne, stanowiących stymulator rozwoju lokalnego i służących m.in. zaspokojeniu 

potrzeb turystycznych, wypoczynkowych, sportowych, zdrowotnych i estetycznych. 

 

Zgodnie z pełnionymi funkcjami i dominującym charakterem ruchu turystycznego, a także 

predyspozycjami do uprawiania różnych aktywności fizycznych wyróżnić można następujące 

przestrzenie turystyczne: kulturową, cztery aktywne (wodno-leśną, leśną, wodną 

poeksploatacyjną i wodną retencyjną) oraz dwie poznawcze (miejską i rzeczną). 

 

Struktura przestrzeni turystycznych, istniejące walory i zagospodarowanie pozwalają wskazać 

preferowane formy turystyki i rekreacji oraz sportów amatorskich i wyczynowych niezbędne 

dla efektywnego wykorzystania tych przestrzeni. 

 

Kazimiersko-Bieniszewska przestrzeń turystyczna–kulturowa związana jest przede wszystkim 

z kultem Pięciu Braci Męczenników i ważnymi obiektami sakralnymi (zespół klasztoru 

oo. Kamedułów w Bieniszewie i zespół klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu Biskupim). 

Przestrzeń ta wiąże się nierozłącznie z terenami poeksploatacyjnymi. Stąd z uwagi na 

zróżnicowany charakter obszaru preferowane formy rozwoju turystyki i sportu dotyczą 

zarówno funkcji poznawczych, kwalifikowanych (rowerowych, pieszych, religijnych), 

wypoczynkowych, jak i sportowych pozwalających uprawiać różne dyscypliny sportu, w tym 

ekstremalne. 

 

Ślesińska przestrzeń turystyczna z uwagi na występowanie jezior przydatnych do kąpieli 

i sportów wodnych, lasów korzystnych do penetracji rekreacyjnej oraz występowanie wód 

geotermalnych, ma wyraźnie charakter wodno-leśny. Programy turystyczno-rekreacyjne w tej 

przestrzeni obejmować mogą turystykę letniskową, pobytową (ekstensywne formy 

wypoczynku, biwakowanie, spacery, plażowanie, kąpiele), sporty wodne letnie i zimowe 

zarówno amatorskie jaki i wyczynowe, ekoturystykę, turystykę kwalifikowaną (rowerową, 

pieszą, konną, wędkarską), czy zdrowotną opartą o balneologiczne i rekreacyjne wykorzystanie 

wód leczniczych. Wschodnia część obszaru o wyraźnych przekształceniach antropogenicznych 

oprócz turystki kwalifikowanej predysponowana jest szczególnie do uprawiania sportów 

ekstremalnych. 

 

Południowa część Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego charakteryzuje się wysokimi walorami 

środowiska przyrodniczego Pagórków Złotogórskich. Złotogórska przestrzeń turystyczna leśna 

posiada predyspozycje do pełnienia funkcji poznawczej, ekoturystyki (obserwacje przyrody, 
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edukacja ekologiczna), agroturystyki, turystyki kwalifikowanej (jazda konna, rowerowa, piesze 

wędrówki) czy turystyki letniskowej (ekstensywne formy wypoczynku, zbieranie runa leśnego). 

Natomiast rozległe tereny po eksploatacji kruszywa naturalnego możliwe są do uprawiania 

sportów ekstremalnych. 

 

Akwen powstający w wyrobisku końcowym po eksploatacji węgla brunatnego w odkrywce 

„Drzewce” stanowi niewielką Kramską przestrzenią turystyczną. Z uwagi na poeksploatacyjny 

charakter obszaru preferowane formy rozwoju turystyki i sportu dotyczą zarówno funkcji 

pobytowych (ekstensywne formy wypoczynku, biwakowanie, spacery, plażowanie, kąpiele), 

poznawczych, kwalifikowanych (rowerowych, pieszych) jaki sportowych pozwalających 

uprawiać różne dyscypliny sportu, szczególnie amatorskie. 

 

Wyróżniającym się obszarem turystycznym pod względem form i pełnionych funkcji jest 

miejska Konińska przestrzenią turystyczna. Przemysłowa przestrzeń funkcjonalna nakłada się 

na historyczną i środowiskową (przyrodniczą) powodując duże możliwości ich wykorzystania. 

Od turystyki kwalifikowanej (rowerowej, pieszej, religijnej), edukacyjnej (kreatywnej 

i eventowej), zdrowotnej (z wykorzystaniem wód termalnych), po turystykę wodną, 

biznesową, czy pozwalającą uprawiać różne dyscypliny sportu. 

 

Niewielka Staromiejska przestrzeń turystyczna wodna związana jest z powstałym zbiornikiem 

retencyjnym na rzece Powie, który oprócz funkcji przeciwpowodziowej pełni także funkcje 

turystyczno-wypoczynkową-kwalifikowaną (rowerową, pieszą, wędkarską, kajakarsą), 

pobytową (ekstensywne formy wypoczynku, biwakowanie, spacery, plażowanie), 

agroturystykę czy sporty wodne (m.in. windsurfing). 

 

Przestrzeń turystyczna Doliny Warty i Kanału Ślesińskiego – rzeczna, obejmuje szlak żeglugi 

śródlądowej Wielkiej Pętli Wielkopolskiej preferowanej jest do rozwoju turystyki wodnej (rejsy 

po Warcie i Kanale Ślesińskim, spływy kajakowe), czy poznawczej z promocją walorów 

przyrodniczo-kulturowych obszaru funkcjonalnego. Szlakowi towarzyszy też szybko rozwijająca 

się infrastruktura turystyczna. 

 

Właściwie kształtowanie przestrzeni turystycznych Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

pozwoli dostosować różne formy turystyki i rekreacji oraz dyscypliny sportowe do możliwości, 

potrzeb, zainteresowań i oczekiwań turystów. 

 

Ważne jest, by wykorzystanie przestrzeni turystycznych nawiązywało do koncepcji 

zrównoważonego rozwoju, było przyjazne dla środowiska, a z uwagi na ochronny charakter 

części obszaru proponowane formy rozwoju sportu i turystyki nie było sprzeczne z celami ich 

ochrony. 
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„Turystyka ekologiczna oznacza w pełni świadome podejmowanie aktywności  

turystyczno-rekreacyjnych w środowisku przyrodniczym w celach poznawczych, inspirujących 

i samorealizacyjnych nie naruszające jego integralności, bogactwa i bioróżnorodności”71. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, studiów i koncepcji rozwoju 

przestrzeni turystycznych wskazanych dla realizacji określonych form turystyki 

przyjaznej dla  środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 

przyrodniczo-krajobrazowych, historycznych czy społeczno-gospodarczych, 

− opracowanie systemu informacji o oferowanych atrakcjach w przestrzeniach 

turystycznych, jako propozycji dla turystów szukających ciekawych miejsc, 

przydatnego dla turystyki krajoznawczej, wypoczynku codziennego, weekendowego, 

jak również urlopowo-wakacyjnego m.in. poprzez rozpoznanie zainteresowań 

i preferencji turystów oraz ich uwzględnienie w ofercie turystycznej i edukacyjnej, 

− zorganizowanie węzłowych miejsc obsługi ruchu turystycznego, służących także jako 

centra edukacji dla poszczególnych przestrzeni turystycznych, które pozwolą wskazać 

preferowane kierunki penetracji niezbędne dla efektywnego wykorzystania 

przestrzeni m.in. poprzez rozpoznanie zainteresowań i preferencji turystów oraz ich 

uwzględnienie w ofercie turystycznej i edukacyjnej, 

− preferowanie konkretnych form turystyki i strefowanie funkcji turystycznych 

dostosowanych do wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo  

(form ochrony przyrody) m.in. poprzez koncentrację zagospodarowania o charakterze 

stałym i sezonowym dostosowanych dla różnych form i stref aktywności, tworzenie 

ścieżek dydaktycznych i przyrodniczych z możliwością organizowania gier 

i tematycznych zabaw terenowych. 

 

▪ Wzmacnianie zaplecza turystycznego 

 

Duży wpływ na naszą fizyczną i intelektualna sprawność ma prowadzenie przez całe życie 

aktywnego trybu życia. Rekreacyjne uprawianie sportu wymaga budowy miejsca rekreacji, 

sportu i zabawy, szerokiej bazy turystyczno-noclegowej i gastronomicznej zróżnicowanej pod 

względem standardu i ceny uwzględniając sezonowość ruchu turystycznego. Właściwie 

zagospodarowana przestrzeń turystyczna i rekreacyjna pozwoli zorganizować i udostępnić 

miejsca aktywnego wypoczynku dostosowane do wieku, możliwości, potrzeb, zainteresowań 

i oczekiwań turystów. 

 

Istotnym elementem wykorzystania przestrzeni Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego dla 

celów turystyki aktywnej jest zagospodarowanie wybranych akwenów oraz miejsc rekreacji 

nad wodą. Konieczna jest dalsza poprawa zagospodarowania brzegów rzek i jezior, która 

wpłynie na wzrost funkcjonalności oraz zwiększenie estetyki przestrzeni. 

  

 
71 Pietrzak M., Sołowiej D., 1999. Koncepcja rozwoju turystyki proekologicznej –„nieagresywnej” wobec Środowiska 
przyrodniczego. S. 305-315 [w] Sołowiej D., Błoszyk J., (red.). 1999 r. Podstawy ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra-Nysa” 
Wydawnictwo Kontekst Poznań 
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Podróżowanie rowerem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i to bez względu na porę 

roku. Przebiegająca przez teren KOF gęsta sieć szlaków rowerowych daje duże możliwości 

rozwoju turystyki rowerowej, organizowania wycieczek krajoznawczych i historycznych. Dla 

zapewnienia rowerzystom komfortu, należy zadbać o dobre oznakowanie istniejących 

i wytyczenie nowych szlaków, bogatą bazę noclegową (z parkingami i stojakami dla rowerów) 

i gastronomiczną. Warto także wskazać miejsca obsługi podróżnych, w których oprócz 

samodzielnego wykonania drobnych napraw (samoobsługowe stacje naprawy rowerów 

wyposażone w podstawowe narzędzia) można znaleźć informacje o najbliższych rowerowych 

punktach serwisowych. 

 

Alternatywą może być wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych, w których 

poznawanie zwyczajów życia wiejskiego czy regionalnej kuchni, pozwoli w pełni korzystać 

z wypoczynku i uroków polskiej wsi. 

 

Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego jest rozwój infrastruktury rekreacyjno-

sportowej dostosowanej do potrzeb i możliwości osób starszych, zarówno na wolnym 

powietrzu jak i w budynku, umożliwiająca kreatywny tryb życia, integracje społeczną, rozwój 

osobisty zarówno turystów, jak i mieszkańców, i to niezależnie od warunków pogodowych. 

Parki tematyczne, sportowo-rekreacyjne, szlaki turystyczne, wzbogacają ofertę aktywnego 

wypoczynku, (aktywnego starzenia się) i pozwalają wydłużyć sezon turystyczny. 

 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek czynny adresowany do szerokiego 

grona odbiorców promujących zdrowy styl życia podróżujących w celach służbowych. 

Wykorzystanie potencjału przemysłu energetycznego wraz z infrastrukturą wytwórczą 

i przesyłową oraz dobrej dostępności komunikacyjnej Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego dla 

wzrostu gospodarczego pozwoli wzmocnić także jego funkcje turystyczne, w tym turystyki 

biznesowej. 

 

Uzupełnieniem oferty turystycznej obszaru funkcjonalnego może być także wykorzystanie 

doświadczenia i efektów rozwoju nowoczesnych technologii energetycznych w oparciu 

o odnawialne źródła energii. Szczególnie atrakcyjna są technologie wodorowe i złoża wód 

geotermalnych. Sposób ich wykorzystania i rozwój technologii może zostać przedstawiony 

w specjalnie do tego stworzonym centrum nauki i edukacji, którego zadaniem będzie 

zwiększanie poziomu świadomości i wiedzy odwiedzających na temat ekologicznego 

i efektywnego wykorzystania czystych źródeł energii. 

 

Stworzenie szeregu rozwiązań i propozycji spędzania wolnego czasu dostosowanych do 

potrzeb poszczególnych grup turystów, eksponowanie walorów przyrodniczych obszaru, 

umiejętne wykorzystanie walorów kulturowych i historycznych zapewni promocję Konińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego i uatrakcyjnianie miejsc wartych poznania. 
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Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− rozwijanie bazy noclegowej i usługowej o zróżnicowanym standardzie dostosowanej 

do potrzeb i możliwości turystów i mieszkańców, 

− rozbudowę infrastruktury aktywnego wypoczynku służących poprawie jakości obsługi 

ruchu turystycznego, tj. urządzeń turystyczno-rekreacyjnych, ciągów pieszych, ścieżek 

rowerowych, placów zabaw, ławeczek, miejsc piknikowych, przebieralni, wiat na 

sprzęt wodny itp., m.in. w miejscowościach wypoczynkowych, 

− wyznaczenie i zagospodarowanie miejsc predysponowanych do obsługi turystyki 

rowerowej m.in. w miejscach obsługi turystów, a także centrach edukacji ekologicznej 

wskazanych w poszczególnych strefach rozwoju sportu i turystyki, 

− poszerzanie oferty z zakresu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się 

do  poprawy jakości zdrowia i życia wśród różnych grup wiekowych i osób 

niepełnosprawnych na terenie miasta Konina i miejscowości gminnych: Goliny, 

Kazimierza Biskupiego, Kramska, Krzymowa, Starego Miasta i Ślesina,  

− budowę terminala do obsługi małego ruchu lotniczego w Kazimierzu Biskupim, 

− utworzenie Centrum Nauki i Edukacji Zielonych Technologii Energetycznych w Koninie 

prezentującego w sposób atrakcyjny i interaktywny tematykę produkcji energii 

z odnawialnych źródeł, 

− budowę centrum kongresowego w Koninie w celu kompleksowej obsługi konferencji, 

szkoleń, warsztatów, targów, także różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych 

tj., festiwali koncertów, konkursów, czy eventów firmowych. 

 

▪ Rozwój turystyki wodnej 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny posiada bardzo dogodne warunki dla rozwijania turystyki 

wodnej, która może się stać jedną z głównych gałęzi rozwoju lokalnej gospodarki. Liczne jeziora 

i lasy, rzeka Warta, czy Kanał Ślesiński tworzą wyjątkowy krajobraz obszaru, podnoszą 

atrakcyjność obszaru funkcjonalnego dla potrzeb turystyki i rekreacji. 

 

Istniejąca infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa skoncentrowana jest głównie nad 

jeziorami: Mikorzyńskim, Ślesińskim, czy Licheńskim w gminie Ślesin, a także w Koninie nad 

jeziorem Pątnowskim. Największe przystanie wodne znajdują się nad jeziorem Ślesińskim 

i Pątnowskim, w których funkcjonują także lokalne kluby żeglarskie. Rozwinięta baza 

noclegowa zlokalizowana jest przede wszystkim w gminie Ślesin. Liczne ośrodki 

wypoczynkowe, hotele czy pensjonaty przyciągają turystów nie tylko z najbliższej okolicy, ale 

także z całego regionu, czy województw ościennych. Wybudowane w latach 2010-2011 

bulwary nadwarciańskie w mieście Konin i infrastruktura hydrotechniczna umożliwiająca 

żeglugę na Kanale Ślesińskim stanowią dobry przykład zagospodarowania dróg wodnych. 

 

Obszar funkcjonalny posiada bogatą ofertę tras wodnych. Szlak wodny Warta-Gopło, będący 

częścią markowego produktu turystyki wodnej „Wielka Pętla Wielkopolski", chętnie 

odwiedzany jest przez miłośników spędzania wolnego czasu. Posiada on dobre warunki do 

organizowania spływów kajakowych, rejsów turystycznych, żeglowania, a także uprawiania 

wszelkiego rodzaju sportów motorowodnych w wyznaczonych miejscach. 
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Jeziora stwarzają doskonałe warunki dla nurkowania, uprawiania windsurfingu czy 

wędkarstwa. Szczególnie korzystne warunki do wędkowania występują na jeziorach: 

Mikorzyńskim, Ślesińskim, Licheńskim, Gosławskim, gdzie mieści się Gospodarstwo Rybackie 

Gosławice. Zajmuje się ono hodowlą ciepłolubnych ryb roślinożernych, a stawy i jeziora 

należące do Gospodarstwa słyną jako łowiska rekordowych okazów karpi i amurów. 

 

Potencjał wielu zbiorników i cieków wodnych w obszarze funkcjonalnym nadal pozostaje 

niewykorzystany. Istnieje też potrzeba otwarcia nowych akwenów na turystykę wodną, 

m.in. jezior Gosławskiego i Licheńskiego, które dzięki żeglownemu połączeniu z pozostałymi 

jeziorami i drogami wodnymi będą stanowić kolejną atrakcję dla żeglarzy i motorowodniaków 

podróżujących trasą Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

 

Turystyka wodna ma szansę stać się głównym produktem turystycznym KOF. Konieczny jest 

zatem rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej, budowa nowych marin, przystani, 

a także rozwój specjalistycznych usług dedykowanych turystyce wodnej i usług około 

turystycznych. Pozwoli to stworzyć ofertę skierowaną do szerokiej grupy turystów, dla których 

głównym celem pobytu będzie korzystanie z możliwości aktywnego wypoczynku nad jeziorami 

i rzekami obszaru funkcjonalnego. 

 

Działanie będzie realizowany poprzez następujące zadania: 

− budowę nowego portu turystycznego na wyspie Pociejewo,, który pozwoli 

rozbudować infrastrukturę żeglugową na drodze wodnej Warty i stworzyć możliwości 

dotarcia na wyspę drogą wodną, 

− modernizację istniejących i budowa nowych marin i przystani na jeziorach: 

Pątnowskim, Mikorzyńskim i Ślesińskim oraz drogach wodnych: Warta i Kanał Ślesiński 

zwiększających ich dostępności dla turystyki oraz sportów wodnych i motorowodnych, 

− modernizację i rozwój nowej bazy noclegowej i gastronomicznej w szczególności nad 

jeziorami Pątnowskim, Mikorzyńskim, Ślesińskim i Gosławskim, 

− rozwój Wielkiej Pętli Wielkopolski poprzez wybudowanie kanału żeglownego lub 

dostosowanie istniejącego kanału do żeglugi (po zakończeniu funkcjonowania 

elektrowni) łączącego jezioro Pątnowskie z Gosławskim, 

− wykorzystanie przyszłego połączenia żeglownego pomiędzy jeziorem Pątnowskiem 

i Licheńskim, co umożliwi rozszerzenie oferty szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski 

poprzez oznakowanie, i promocję drogi wodnej prowadzącej do Bazyliki w Licheniu 

oraz rozbudowę infrastruktury nad jeziorem Licheńskim w miejscowości Licheń Stary, 

− budowę mariny na jeziorze Licheńskim w miejscowości Licheń Stary umożliwiającą 

dotarcie do Sanktuarium matki Boskiej Licheńskiej drogą wodną, 

− uzupełnienie wodnych połączeń turystycznych (tramwaju wodnego) pomiędzy wyspą 

Pociejewo, jeziorami Pątnowskim, Mikorzyńskim, Ślesińskim i Licheńskim, 

umożliwiających połączenia drogą wodną największych atrakcji turystycznych obszaru 

funkcjonalnego, 

− doposażenie w infrastrukturę wodną dla potrzeb obsługi turystyki kajakowej na 

rzekach i jeziorach poprzez budowę pomostów, platform, schodów, slipów (pochylni), 

rynien wspierających wodowanie i wyciąganie kajaków z wody, umocnienie 

i oczyszczenie brzegów i koryta rzeki, montaż oznakowań informacyjnych, 
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− opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach 

predysponowanych do rozwoju usług turystyki i sportu, a także dla terenów zabudowy 

letniskowej, 

− popularyzację praktycznego przewodnika „Wodna przygoda na Ziemi Konińskiej”, 

także opracowania aplikacji mobilnej, zawierających przydatne informacje dla 

miłośników uprawiania sportów wodnych. 

 

▪ Wykorzystanie potencjału wód geotermalnych  

 

Koniński Obszar Funkcjonalny stanowi perspektywiczny rejon dla eksploatacji wód 

geotermalnych o korzystnych parametrach użytkowych. Największe perspektywy wiąże się 

z wodami pochodzącymi z utworów kredy dolnej i jury dolnej Niżu Polskiego o temperaturach 

powyżej 400C. 

 

Wody geotermalne występujące w utworach dolnojurajskich i dolnokredowych, z uwagi na 

mineralizację i warunki przepływu, zawierają i mogą zawierać jony bromowe, jodowe a także 

bromkowe i jodkowe, umożliwiające ich balneologiczne oraz rekreacyjne wykorzystanie  

(po oddaniu energii cieplnej). 

 

W granicach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego udokumentowano dwa złoża: złoże wód 

termalnych – cieplice „Konin GT-1” (odwiert wykonano już w 1979 roku) i złoże wód 

leczniczych – wody mineralne „Ślesin IGH-1” (odwiert wykonano w 2015 roku). 

 

Istnieją już projekty praktycznego wykorzystania wód termalnych. Jednym z nich jest 

inicjatywa gminy Ślesin, która planuje na bazie odwiertu Ślesin IG – 1 budowę „Aquaparku” na 

wschodnim brzegu Jeziora Ślesińskiego w atrakcyjnym przyrodniczo terenie  

Goplańsko–Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Także Konin posiada wstępne plany 

ich zagospodarowania, które zostały uwzględnione w dokumentach strategicznych. 

 

Zagospodarowanie niewykorzystanych dotychczas udokumentowanych złóż wód termalnych 

i leczniczych m.in. poprzez budowę zakładów wodoleczniczych i odnowy biologicznej SPA, 

aquaparków, basenów termalnych, do balneoterapii czy rehabilitacji, przyczynią się do 

promocji obszaru, rozwoju całorocznej turystyki medycznej i uzdrowiskowej, stanowić mogą 

część oferty turystycznej lub też samoistny produkt turystyczny o znaczeniu regionalnym 

i krajowym. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− budowę parku wodnego w Ślesinie bazującego na wodach leczniczych celem 

zwiększenia oferty usług turystycznych także poza sezonem letnim, 

− budowę centrum lecznictwa uzdrowiskowego w gminie Ślesin, 

− utworzenie centrum rekreacyjno-medycznego na wyspie Pociejewo w Koninie, 

w oparciu o wykorzystanie wód termalnych celem utworzenia wysokiej jakości oferty 

rekreacyjnej oraz specjalistycznej oferty medycznej, 
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− budowę elektrowni geotermalnej zasilającej kompleks centrum rekreacyjno-

wypoczynkowe na wyspie Pociejewo w Koninie, tworzące samowystarczalny 

energetycznie kompleks zasilany energią pochodzącą wyłącznie z OZE, 

− opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach 

predysponowanych do lokalizacji wyspecjalizowanych usług rekreacyjnych 

i medycznych w gminie Ślesin i w Koninie, tak by zagospodarowanie turystyczne 

podporządkowane było możliwościom wykorzystania zasobów przyrody. 

 

▪ Wykorzystanie potencjału historycznego  

 

Subregion koniński kojarzony jest od dziesięcioleci z odkrywkową eksploatacją węgla 

brunatnego, rozwiniętym przemysłem energetycznym i silnie przekształconym przez człowieka 

środowiskiem przyrodniczym. Znajduje się wiele miejsc ukształtowanych przez górnictwo, 

a także zabudowa przemysłowa które stanowią dziedzictwo historyczne i świadectwo 

dynamicznego rozwoju Konina i okolic w XX w. Wyeksponowanie tych obszarów, utworzenie 

ścieżek, czy szlaków dydaktycznych śladami konińskich odkrywek, zorganizowanie zwiedzania 

wybranych obiektów lub ich części pozwoli przybliżyć tradycję przemysłu i górnictwa węgla 

brunatnego w tym rejonie i zwiększyć ofertę turystyczną obszaru. 

 

Są tu także miejsca związane z początkami tworzenia się polskiej państwowości wpisane 

w przebieg Szlaku Piastowskiego z charakterystycznym słupem konińskim jako jedynym 

obiektem na szlaku w granicach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz najstarszym 

znakiem drogowym na ziemiach polskich i jednym z nielicznych średniowiecznych zabytków 

tego rodzaju w całej Europie. 

 

Elementem strategicznym wykorzystującym potencjał historyczny obszaru są także inne szlaki 

kulturowe. Najważniejsze z nich to: Europejski Szlak Romański, Szlak św. Jakuba, szlak 

Cysterski, czy Szlak Bursztynowy. Historyczne szlaki kulturowe mogą stanowić główny element 

promowania zasobów kulturowych KOF oraz rozwoju bazy turystycznej. 

 

Bogactwo różnych typów krajobrazu i zasobów dziedzictwa kulturowego pozwala na 

wytypowanie obszarów, które ze względu na wysoką wartość historyczną i zachowane walory 

kulturowe warto objąć formą ochrony w postaci parku kulturowego. Utworzenie wokół 

zespołów klasztornych w Kazimierzu Biskupim i Bieniszewie parku kulturowego, może 

przyczynić się do zachowania, odtworzenia i upowszechniania miejsc związanych z kultem 

Pięciu Braci Męczenników.  

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− wzmacnianie roli miasta Konina jako centrum obsługi kulturowej regionu i kraju 

poprzez efektywne promowanie dziedzictwa kulturowego Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, miejsca cyklicznych wydarzeń i imprez o randze regionalnej 

i ogólnokrajowej,  

− promowanie wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

UNESCO „Szlaku Piastowskiego” ze względu na wartości kulturowe związane 

z kształtowaniem państwowości polskiej, 
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− utworzenie Kazimiersko-Bieniszewskiego Parku Kulturowego na obszarze związanym 

z kultem Pięciu Braci Męczenników, 

− utworzenie „Historycznego Parku Przemysłowego”, którego zadaniem będzie 

zachowanie i wyeksponowanie historii rozwoju górnictwa węgla brunatnego oraz 

przemysłu energetycznego i ciężkiego w Koninie i okolicach poprzez zaadaptowanie 

budynków dawnej fabryki Reymonda na cele muzealne i wystawiennicze, 

− budowę lokalnych tras tematycznych (pasm aktywizacji historycznej) lub ścieżek 

dydaktycznych pozwalających poznać historię górnictwa węgla brunatnego, przemysłu 

energetycznego i ciężkiego, poprzez budowę infrastruktury, w tym małej gastronomii 

i parkingów, tablic informacyjnych promocję i opracowanie praktycznego 

przewodnika, także aplikacji mobilnych zawierającego przydatne informacje 

dostosowane do możliwości, potrzeb, zainteresowań i oczekiwań turystów. 

 

▪ Rozwijanie turystyki pielgrzymkowej 

 

W okolicach Konina dużą rolę odgrywają miejsca kultu religijnego. Jednym z najważniejszych 

elementów środowiska kulturowego wpływających na rozwój Konińskiego Obszaru 

Funkcjonalnego są zabytki sakralne. Spośród obiektów religijnych wyróżniają się: zespół 

klasztoru oo. Kamedułów w Bieniszewie i zespół klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu 

Biskupim czy kalwiński zespół architektoniczny w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Na terenie 

obszaru funkcjonalnego znajduje się także jedno z najliczniej odwiedzanych i najbardziej 

znanych w Polsce miejsc kultu religijnego – Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Królowej 

Polski w Licheniu Starym. Głównym obiektem Sanktuarium jest Bazylika Najświętszej Maryi 

Panny Licheńskiej, największy tego typu obiekt w Polsce. Corocznie Sanktuarium gości blisko 

milion turystów z kraju i zagranicy. 

 

Turystyka pielgrzymkowa odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej 

i regionalnej, a dobrze zorganizowana obsługa pielgrzymów może być ważnym źródłem 

osiągnięcia korzyści ekonomicznych i jednym z czynników kształtujących rozwój  

społeczno-gospodarczy obszaru. 

 

Turystyka sakralna związana z ruchem pielgrzymkowym może być połączona nie tylko z celami 

religijnymi, ale także z innymi formami spędzania czasu wolnego. Dzięki zróżnicowanej ofercie 

turystycznej, w tym także religijnej, odbiorcami mogą być osoby o różnych zainteresowaniach 

i w różnym wieku. Konieczne jest zatem kontynuowanie tradycji związanych z turystyką 

pielgrzymkową. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− wzmacnianie roli miejscowości Licheń Stary jako centrum obsługi kulturowej regionu 

i miejsca cyklicznych wydarzeń religijnych o randze regionalnej i ogólnokrajowej, 

− wzmocnienie roli szlaku Konin-Rudzica-Grąblin-Licheń Stary (części pieszego szlaku 

zielonego) m.in. poprzez nadanie nazwy własnej „Licheński Szlak Maryjny”, rozbudowę 

infrastruktury, w tym miejsc postojowych, sanitariatów, oznakowanie szlaku, 

opracowanie tablic informacyjnych, itp., 
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− oznakowanie i zagospodarowanie szlaku Pięciu Braci Męczenników, który przyczynia 

się do popularyzacji miejsc i obiektów związanych ich z kultem,  

− promowanie atrakcji turystycznych Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego przy okazji 

organizowania pielgrzymek, w formie reklamy wydawniczej oraz wystawienniczej 

m.in. poprzez udostępnianie ulotek informacyjnych, mini przewodników, kart 

turystycznych oferujących zniżki na noclegi i bezpłatne przejazdy komunikacją, 

− promocję i udostępnianie w Punktach Informacji Turystycznej i w parafiach folderów 

z informacjami krajoznawczymi z wyraźnie zaakcentowanymi obiektami i miejscami 

ważnymi dla turystyki religijnej, 

− udostępnianie profilowanej informacji zorganizowanym grupom pielgrzymkowym 

i indywidualnym turystom o mniej znanych miejscach kultu religijnego, 

− stworzenie nowego szlaku pielgrzymkowego Konin-Licheń Stary drogą wodną 

(Licheński Szlak Maryjny – wodny BIS) z wykorzystaniem tramwaju wodnego poprzez 

udrożnienie szlaku wodnego i stworzenie możliwości technicznych dopłynięcia do 

Jeziora Licheńskiego. 

 

▪ Wspieranie regionalnej tożsamości kulturowej 

 

Głównym ośrodkiem kulturalnym o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale także 

ponadregionalnym jest Konin. Znajduje się tu wiele instytucji kulturalnych, wśród 

najważniejszych wskazać należy Muzeum Okręgowe w Koninie oraz galerie sztuki: Galeria 

Pięknego Przedmiotu Giotto Mirosławy Dimitrow i Galeria Sztuki Łaźnia w Koninie. 

 

Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy kulturalne. Największą z nich jest 

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca organizowany w Koninie co roku 

gromadzący około 2500 młodych artystów z kraju i zagranicy. Odbywają się tu także 

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych, Ogólnopolski Konkurs Filmów 

Niezależnych czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”. 

 

Od ponad 40 lat istnieje też Zespół Pieśni i Tańca Konin. Od początku swojego istnienia 

tancerze gościli m.in. na: Węgrzech, we Francji, na Litwie i Łotwie, w Niemczech, Rosji, 

Białorusi, Bułgarii i Mołdawii. 

 

Wyjątkowym dziedzictwem kulturowym o charakterze niematerialnym jest kmina (gwara) 

i kuchnia ochweśnicka. Wywodzą się one z okolic Skulska i Ślesina. Tradycje te przetrwały 

w gminie Ślesin, w której organizowany jest m. in. Jarmark ochweśnicki.  

 

Liczne festiwale, przeglądy filmów, wystawy, festyny, uroczystości, także religijne stanowią 

ważny element budowania turystyki kreatywnej czy eventowej. Zdobywanie nowych 

doświadczeń, wzbogacanie wiedzy, czynne uczestnictwo w imprezach aktywizuje nie tylko 

turystów, ale także lokalne społeczeństwo wpływając pozytywnie na rozwój gospodarczy 

i marketingowy KOF.  
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Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− podejmowanie kreatywnych działań związanych ze wzrostem atrakcyjności KOF 

wzbogacających i popularyzujących bogactwo kultury niematerialnej (rozwój turystyki 

kreatywnej i eventowej) poprzez liczne zabiegi reklamowe m.in. zainteresowanie 

mediów, wydawanie mini przewodników, ulotek, plakatów, bilbordów/banerów 

wyróżniających się w przestrzeni, a także aplikacji mobilnych zawierających 

okolicznościowe informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych,  

− ochronę gwary i kuchni ochweśnickiej poprzez utworzenie izby ochweśnickiej 

w gminie Ślesin, której zadaniem będzie zachowanie i popularyzacja kultury 

ochweśnickiej, organizacja cyklicznych imprez i wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym, 

− utworzenie szlaku turystycznego: „Szlakiem znanych koninian”, który ma na celu 

promować miasto i budować tożsamość regionalną, 

− wytyczenie szlaku kultury ludowej łączącego miejsca promujące tożsamość kulturową 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego (muzea, wystawy stałe i okolicznościowe, targi 

i kiermasze sztuki ludowej i tradycyjnych potraw, prezentacje kapel ludowych, 

zespołów śpiewaczych i tanecznych) poprzez opracowanie odpowiednich tablic 

informacyjnych, znaków graficznych, wydanie folderu i innych materiałów 

informacyjnych. 

 

 

 Rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych usług sportu 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny stwarza duże możliwości rozwoju zróżnicowanej oferty 

innowacyjnych i konkurencyjnych usług sportowych. Obszar posiada sprzyjające warunki 

środowiskowe zwłaszcza dla rozwoju sportów wodnych, oraz różnorodnych dyscyplin 

indywidualnych i zespołowych, w tym także sportów ekstremalnych. 

 

Istniejąca infrastruktura sportowa zlokalizowana jest głównie w największych ośrodkach 

osadniczych. Najlepszą bazą dysponuje miasto Konin oferujące dużą liczbę różnorodnych 

obiektów zarówno o znaczeniu lokalnym jak i ponadregionalnym. Warto wymienić takie 

obiekty jak: Obiekt Rekreacyjno-Sportowy RONDO, Halę Szermiercza, stadion im. Złotej 

Jedenastki Kazimierza Górskiego, czy stadion lekkoatletyczny przy PWSZ Konin. Infrastruktura 

na pozostałym obszarze pełni w większości funkcje użytkową dla lokalnej społeczności. Istnieją 

także pojedyncze obiekty o znaczeniu ponadregionalnym wykorzystujące tereny 

poeksploatacyjne. Są to Lądowisko Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim powstałe na 

zrekultywowanym zwałowisku wewnętrznym odkrywki węgla brunatnego i Centrum Sportów 

Ekstremalnych w Paprotni (gmina Krzymów) utworzone w wyrobisku po dawnej żwirowni. 

 

Rozwój specjalistycznych usług sportu powinien opierać się na lokalnych zasobach 

środowiskowych przy wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury sportowej, oraz powinien 

cechować się elastycznością i zdolnością dostosowania do potrzeb osób z nich korzystających. 

Szczególną rolę w rozwoju różnorodnych form sportów wodnych odgrywa obecność 

atrakcyjnych akwenów z towarzyszącą im infrastrukturą, szlaku żeglugi śródlądowej Wielkiej 

Pętli Wielkopolskiej, czy powstałych w miejscu dawnych wyrobisk zbiorników wodnych. 
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Zagospodarowanie tych terenów i odpowiednia promocja szczególnie sportów wodnych 

i ekstremalnych pozwoli na rozwój Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego jako konkurencyjnego 

ośrodka wyspecjalizowanych usług sportowych w centrum kraju. 

 

Rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych usług sportu będzie prowadzone w oparciu 

o następujące działania: 

 

▪ Rozwój wyspecjalizowanych form sportu  

 

Koniński Obszar Funkcjonalny posiada korzystne warunki dla rozwoju wyspecjalizowanych 

form sportu. Występują tu szczególnie cenne predyspozycje dla uprawiania różnorodnych 

dyscyplin sportów wodnych, w tym motorowodnych i ekstremalnych, które opierają się na 

wykorzystaniu zbiorników wodnych. 

 

Liczne akweny, drogi wodne, w tym Wielka Pętla Wielkopolski, oraz istniejąca infrastruktura 

stwarzają możliwości dalszego rozwoju żeglarstwa. W KOF funkcjonują liczne przystanie i kluby 

żeglarskie, a także organizowane są lokalne regaty. Największe kluby żeglarskie to: Miejski 

Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”, Przystań wodna w Ślesinie i Przystań wodna 

w Pątnowie Klubu Żeglarskiego przy KWB „Konin”. Są to miejsca postoju i wypoczynku nie tylko 

dla podróżujących Wielką Pętlą Wielkopolski, ale także wszystkich miłośników sportów 

wodnych. Odpowiednio przygotowana infrastruktura, szczególnie w ciągu jezior  

Ślesińskie-Mikorzyńskie-Pątnowskie pozwoli na uprawienie różnorodnych sportów 

motorowodnych i narciarstwa wodnego, a także dalszy rozwój żeglarstwa, organizacje regat 

i imprez o znaczeniu ponadregionalnym. 

 

Niewykorzystany potencjał w rozwoju sportów wodnych stanowią niezagospodarowane 

w pełni akweny (np. jezioro Gosławskie i zbiornik pokopalniany po odkrywce Pątnów), których 

warunki predysponują do uprawiania windsurfingu, wioślarstwa i kajakarstwa. Wybudowanie 

niezbędnej infrastruktury wraz z zapleczem technicznym sprzyjać będzie aktywizacji społecznej 

mieszkańców bezpośrednio przyczyniając się do wzrostu gospodarczego obszaru. 

 

Oprócz wybudowania niezbędnej infrastruktury umożliwiającej uprawianie specjalistycznych 

form sportu, niezbędna jest promocja sportu i upowszechnianie kultury fizycznej. Potrzebne 

będzie zatem stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej i wyeksponowanie 

najważniejszych atutów obszaru za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Pozwolą one 

dotrzeć do różnych grup wiekowych, środowiskowych i zawodowych, w szczególności do 

sportowców, a także stowarzyszeń i związków sportowych, które są odpowiedzialne za 

organizację imprez i zawodów sportowych o różnym charakterze i różnej randze. 

 

Organizacja cyklicznych imprez sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych, nie 

tylko przyciąga zainteresowanych konkretną dziedziną sportu, stymuluje też rozwój postaw 

prozdrowotnych i prosportowych, i daje możliwość promowania KOF jako miejsca, w którym 

uprawiany jest sport nie tylko profesjonalny, ale także powszechny i rekreacyjny. 

 

  



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 130 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− utworzenie centrum sportów motorowodnych wraz z w pełni wyposażoną przystanią 

na jeziorze Ślesińskim lub Mikorzyńskim, 

− organizację regat i imprez sportów motorowodnych o znaczeniu ponadregionalnym na 

jeziorach w gminie Ślesin, 

− aktywizację jeziora Gosławskiego poprzez utworzenie centrum windsurfingu 

i wakeparku wraz z wybudowaniem niezbędnej infrastruktury w postaci zaplecza 

sanitarnego, noclegowego oraz bazy gastronomicznej i dróg dojazdowych, 

− organizację regat i imprez windsurfingowych o znaczeniu ponadregionalnym na 

jeziorach w gminie Ślesin, 

− budowę tras dla rowerowej turystyki sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 

bazą noclegowa i gastronomiczną, 

− promowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w mediach społecznościowych w celu 

dostępu do jak największej grupy osób bazujących na internetowych rozwiązaniach 

aplikacji, 

− opracowanie praktycznego przewodnika, także interaktywnego (mobilny system 

informacji) dostępnego dla szerokiego grona odbiorców w kraju i zagranicy 

zawierającego niezbędne o imprezach i wydarzeniach o zróżnicowanym charakterze 

związane ze sportami wodnymi i dyscyplinami ekstremalnymi. 

 

▪ Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych dla celów sportowych 

 

Eksploatacja węgla brunatnego oraz związane z tym przemiany środowiska w gminach 

należących do Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego trwają już od II połowy XX wieku. 

Konsekwencją eksploatacji kopalin, szczególnie węgla brunatnego, metodą odkrywkową są 

przede wszystkim zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, w stosunkach wodnych czy 

degradacji gleb. 

 

W obszarze funkcjonalnym istnieje obecnie tylko jedna czynna odkrywka – „Drzewce” 

w gminie Kramsk. Eksploatacja złóż węgla brunatnego w pozostałych odkrywkach została 

zakończona. Prace rekultywacyjne prowadzone były głównie w kierunkach rolnym, leśnym 

i wodnym. Szczególnie atrakcyjne są tereny po rekultywacji wodnej, które można 

zagospodarować w kierunku sportowo-rekreacyjnym. Powstają tu miejsca do kąpieli, ścieżki 

rowerowe i spacerowe, a zbiornik po wyrobisku końcowym odkrywki Pątnów służy 

płetwonurkom (Baza Nurkowa Honoratka). Dobrym przykładem optymalnego 

zagospodarowania terenów pokopalnianych jest zorganizowanie toru motocrossowego 

w Paprotni (gmina Krzymów) w wyrobisku po dawnej żwirowni, czy lądowiska Aeroklubu 

Konińskiego w Kazimierzu Biskupim zlokalizowanego na zwałowisku wewnętrznym odkrywki 

węgla brunatnego Kazimierz. 

 

Nadchodzące zmiany w sektorze energetycznym powodują potrzebę znalezienia nowych 

możliwości rozwoju gospodarczego. Jedną z nich jest wykorzystanie potencjału istniejących 

i przyszłych terenów pogórniczych. Sportowo-rekreacyjne zaadoptowanie wyrobisk 

poeksploatacyjnych sprzyjać będzie aktywizacji gospodarczej i społecznej, pozwali zwiększyć 
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ofertę Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego jako atrakcyjnej przestrzeni aktywności 

turystycznej i sportowej. 

 

Niezbędny będzie jednak rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowany do 

indywidualnych cech terenów poeksploatacyjnych. Zwałowiska i wyrobiska o dużych różnicach 

wysokości umożliwiają budowę tras rowerowych, czy torów dla sportów motorowych. 

Zbiorniki wodne stwarzają możliwości dla rozwoju różnych sportów wodnych 

i motorowodnych, a pozostałe obszary o płaskim ukształtowaniu terenu pozwalają na 

lokalizację pól golfowych, czy torów wyścigów konnych. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− utworzenie centrum sportów ekstremalnych, w szczególności motorowych, w gminie 

Kazimierz Biskupi na terenie byłej odkrywki Kazimierz Południe celem aktywizacji 

terenów pokopalnianych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci bazy 

noclegowej i gastronomicznej, 

− rozwój infrastruktury lądowiska w Kazimierzu Biskupim pod kątem sportów 

ekstremalnych, zwłaszcza skoków spadochronowych i szybownictwa, 

− organizację imprez lotniczych (spadochroniarstwo, szybownictwo) o znaczeniu 

ponadregionalnym na lądowisku w Kazimierzu Biskupim, 

− zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne zbiornika wodnego Kozarzewek po 

odkrywce Kazimierz Biskupi wraz z zapleczem w postaci bazy noclegowej 

i gastronomicznej, 

− utworzenie toru regatowego dla uprawiania wioślarstwa i kajakarstwa na zbiorniku 

pokopalnianym po odkrywce Pątnów wraz z budową ośrodka wioślarskiego 

z zapleczem technicznym i trybunami, 

− zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenów nad zbiornikiem 

pokopalnianym po odkrywce Pątnów, m.in. pod kątem nurkowania i uprawiania 

sportów wodnych, wraz z budową zaplecza w postaci bazy noclegowej 

i gastronomicznej,  

− zagospodarowanie dla sportów tradycyjnych i ekstremalnych terenów po eksploatacji 

kruszywa naturalnego w miejscowościach Gołąbek, Depaula i Stare Paprockie 

Holendry m.in. poprzez budowę torów do uprawiania sportów motorowych, 

− wykorzystanie dla celów sportowo-rekreacyjnych powstającego w wyrobisku 

końcowym odkrywki Drzewce, na terenie gminy Kramsk, akwenu o powierzchni 33 ha 

m.in. poprzez budowę tras rowerowych, siłowni zewnętrznych, plaż, wakeparku, bazy 

noclegowej i gastronomicznej,  

− budowę tras kolarstwa górskiego i przełajowego o różnym stopniu trudności na 

terenach poeksploatacyjnych węgla brunatnego i poeksploatacyjnych kruszywa 

naturalnego wraz z infrastrukturą w postaci oznakowania oraz parkingów, 

− budowę tras single traków o różnym stopniu trudności na terenach zwałowisk 

(zewnętrznych) powstałych po eksploatacji węgla brunatnego, wraz z infrastrukturą 

w postaci oznakowania, parkingów, itp., 

− budowę toru wyścigów konnych na terenach pokopalnianych wraz z infrastrukturą dla 

rozwoju nauki jazdy konnej oraz z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, 
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− budowę pól golfowych i towarzyszącej infrastruktury, dróg dojazdowych, 

organizowanie turniejów i profesjonalny marketing, co sprzyjać będzie aktywizacji 

gospodarczej obszaru. 

 

 

 Zapewnienie wysokiej jakości środowiska 

 

Jakość środowiska jest ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi turystyki i rekreacji i jako jedna 

z istotnych dziedzin gospodarki korzystająca z zasobów przyrodniczych, powinna szczególnie 

uwzględniać potrzebę ochrony środowiska i propagowania ekologicznych rozwiązań 

w zagospodarowaniu turystycznym. 

 

Spędzenie czasu wolnego w otoczeniu wyróżniających się walorów przyrodniczych wpływa pozytywnie 

na poprawę jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców oraz przyjeżdżających turystów. Wzrasta też 

zainteresowanie wypoczynkiem pobytowym, także w gospodarstwach agroturystycznych, który łączy 

aktywne spędzanie czasu z edukacją ekologiczną. 

 

Także system przyrodniczy pełniący rolę ważnych przestrzeni stabilizujących funkcjonowanie 

środowiska danej gminy jak i obszarów sąsiednich gmin stanowi niejednokrotnie obszary o wysokich 

walorach kulturowych i rekreacyjno-turystycznych, decydujących o estetycznych walorach krajobrazu. 

 

Rozwój gospodarczy obszaru wiąże się jednak ze zmianami środowiskowymi. Rosnące, okresowe 

zainteresowanie obszarami przyrodniczo cennymi, w tym objętymi ochroną prawną, jako miejscem 

rozwoju różnorodnych form turystyki i sportu, stwarzać może nie tylko zagrożenie dla ochrony 

przyrody, ale także powodować postępującą degradację środowiska przyrodniczego. 

 

Niewystarczające zagospodarowanie turystyczne, niski stan infrastruktury czy nieodpowiednie 

zachowania turystów mogą powodować trwałe i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego 

poprzez m.in. zanieczyszczenie powietrza, intensywne zużycie i zanieczyszczenie wody, niszczenie 

lasów, zaśmiecanie, czy zakłócanie spokoju zwierząt. 

 

Zagrożenia dla środowiska powodowane przez turystykę są niekorzystne nie tylko dla przyrody, ale 

i dla zrównoważonego rozwoju. Lokalne, regionalne, krajowe akty prawne, normy, standardy 

pozwalają władzom lokalnym podejmować działania na rzecz utrzymania wysokiej jakości środowiska 

i przeciwdziałanie jego degradacji. Udział czystych technologii w przemyśle czy podnoszenie poziomu 

świadomości ekologicznej wśród mieszkańców także sprzyja podejmowaniu wspólnych działań 

korzystnych dla obu stron, tj. środowiska i społeczności lokalnej. 

 

Dla zachowania i wzmocnienia funkcjonowania układu przyrodniczego KOF, a także zapewnienia 

powiązań ekologicznych konieczne jest zatem wzbogacanie potencjału przyrodniczego oraz 

atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej. 
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Zapewnienie wysokiej jakości środowiska będzie prowadzone w oparciu o działania: 

 

▪ Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego  

 

Wyrazem ochrony różnorodności biologicznej jest przede wszystkim kształtowanie spójnego 

systemu przyrodniczego województwa, polegające na określeniu elementów i zapewnieniu ich 

prawidłowego funkcjonowania poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo oraz 

utrzymanie wzajemnych powiązań. 

 

System przyrodniczy KOF stanowi układ wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów pełniących 

funkcje środowiskotwórczą – obszarów ważnych dla zachowania i ochrony ekosystemów oraz 

gatunków. Tworzenie systemu przyrodniczego nie zawsze musi wiązać się z prawną ochroną 

obszarów – utworzeniem form ochrony przyrody. System przyrodniczy uwzględnia wzajemne 

powiązania z obszarem Wielkopolski i województw sąsiednich. 

 

Za istotne elementy systemu przyrodniczego Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego uznano 

przede wszystkim:  

− formy ochrony przyrody istniejące i proponowane zgodne z ustawą o ochronie 

przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

obszary Natura 2000 oraz wynikające z polityki w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego i jego walorów zapisanej dokumentach gminnych (proponowane 

użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe),  

− obszary ważne dla zachowania różnorodności florystycznej i faunistycznej, także 

wskazane w opracowaniach specjalistycznych m.in.: lasy i wyspy leśne, ekosystemy 

łąkowe, mokradła, użytki ekologiczne, tereny zieleni leśno-parkowej, zieleń na 

obszarach miast i wsi, w tym parki dworskie i pałacowe, cmentarze, aleje przydrożne, 

obszary gniazdowania oraz migracji ptaków, 

− pasowe i liniowe korytarze ekologiczne, do których zaliczono korytarze: wodne dolin 

rzecznych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. rzek: Warta, Kanał 

Grójecki, Kanał Ślesiński, Powa i Bawół), oraz korytarze lądowe, w tym: korytarze 

migracji zwierząt, zadrzewienia śródpolne, przydrożne, korytarze leśne, strefy 

wododziałowe. 

 

System przyrodniczy ma charakter hierarchiczny. Zróżnicowanie wewnętrzne elementów 

strukturalnych systemu oraz pełnione w nim funkcje decydujące o stabilności sieci 

ekologicznej pozwoliło na wskazanie obszarów węzłowych (o randze międzynarodowej 

i krajowej, regionalnej i ponadlokalnej) i korytarzy ekologicznych (korytarzy dolin rzecznych 

o randze międzynarodowej i krajowej, regionalnej oraz ponadlokalnej), korytarzy lądowych 

o randze międzynarodowej i krajowej oraz wojewódzkiej. 

 

Tylko wspólne, skoordynowane działania na rzecz ochrony obszarów cennych przyrodniczo 

i kształtowania spójnej sieci ekologicznej zapewnią prawidłowe funkcjonowanie układu 

przyrodniczego Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem powiązań 

przyrodniczych Wielkopolski i województw ościennych. 
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Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− zachowanie obszarów i obiektów objętych ochroną prawną oraz tworzenie nowych 

form ochrony przyrody, zmiana rangi ochrony lub granic istniejących już obszarów 

objętych ochroną prawną w miarę wzbogacania wiedzy przyrodniczej i potrzeb 

lokalnej społeczności, m.in. proponowanych w dokumentach planistycznych 

w gminach: Kramsk, Stare Miasto, Rzgów i mieście Konin, 

− przeciwdziałanie fragmentacji systemu przyrodniczego poprzez ochronę jego 

elementów węzłowych i korytarzy ekologicznych w dokumentach planistycznych 

i strategicznych lokalnych samorządów, 

− ochronę i odtwarzanie struktur przestrzennych o charakterze tranzytowym, 

tj. korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym poprzez: 

nieprzegradzanie i niezabudowywanie korytarzy ekologicznych, zachowanie 

i odtwarzanie ciągłości istniejących elementów systemu w miastach zapewniających 

powiązania funkcjonalne z terenami aktywnymi biologicznie stanowiącymi jego 

otoczenie, zachowanie, odtwarzanie i wzbogacanie sieci zieleni przydrożnej, nierzadko 

zabytkowej, stanowiącej antropogeniczne korytarze ekologiczne i ważny element 

systemu ochrony krajobrazu, czy uwzględnianie dróg migracji zwierząt w przyszłym 

zagospodarowaniu i zainwestowaniu obszaru, 

− wspomaganie procesów ekologicznych na obszarach położonych pomiędzy obszarami 

kluczowymi i korytarzami ekologicznymi m.in. poprzez: zalesianie i zadrzewianie stref 

wododziałowych decydujących o bilansie wodnym obszaru, pełniących funkcje 

retencyjne i ochronne, wymagające struktury użytkowania odpowiedniej do pełnionej 

funkcji, zalesianie odcinków dróg migracji zwierząt przechodzących przez rozległe 

obszary upraw rolnych. 

 

▪ Ochrona walorów i zasobów przyrodniczo-krajobrazowych 

 

Zróżnicowane walory przyrodnicze Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowią stymulator 

rozwoju lokalnego służące m.in. zaspokojeniu potrzeb turystycznych, wypoczynkowych, 

zdrowotnych i estetycznych. 

 

„Ochrona środowiska przyrodniczego odgrywa ważną rolę w rozwoju turystyki w danym 

regionie, szczególnie, gdy głównymi walorami obszaru są wartości przyrodnicze 

i krajobrazowe”72.  

 

Wdrażanie i przestrzeganie zasad ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej dotyczyć 

powinno całej przestrzeni przyrodniczej użytkowanej przez człowieka, a nie tylko obszarów 

objętych ochroną prawną czy stanowiących system przyrodniczy. 

 

Warunkiem prawidłowego rozwoju KOF i wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru jest 

zatem ochrona całego środowiska niezależnie od powiązań funkcjonalno-przestrzennych. 

Zasoby środowiska stanowią podstawę funkcjonowania gospodarki i decydują o jakości życia 

 
72 Smętkiewicz K., M.,Smętkiewicz K., 2012. K. Walory przyrodnicze gminy Uniejów – Formy ochrony przyrody. 
 BIULETYN UNIEJOWSKI. Tom 1. 
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lokalnej społeczności, a także są niezbędnymi czynnikami warunkującymi rozwój obszaru 

funkcjonalnego. 

 

Wpływ na walory przyrodnicze mają zarówno działalność inwestycyjna, zachowanie turystów 

jak i warunki środowiskowe, w tym nasilające się zmiany klimatyczne. Dostosowanie do 

nowych warunków klimatycznych jest obecnie jednym z najważniejszych działań na każdym 

szczeblu zarządzania. Długotrwałe okresy bezdeszczowe są znacznym zagrożeniem dla 

środowiska i zasobów przyrodniczych. Podtrzymanie uwilgotnienia dla wielu siedlisk stanowi 

gwarancję ich utrzymania oraz ochrony. 

 

Działanie będzie realizowana poprzez następujące zadania: 

− ochronę terenów atrakcyjnych przyrodniczo przed nadmiernym masowym ruchem 

turystycznym poprzez wprowadzenie odpowiedniego zagospodarowania 

i podnoszenie świadomości ekologicznej, w tym: uświadamianie zagrożeń, zmianę 

zachowań turystów odwiedzających obszar, rozwój turystyki przyjaznej środowisku, 

− zwiększanie zasobów leśnych gmin poprzez sukcesywne prowadzenie zalesień na 

terenach wskazanych w dokumentach planistycznych gmin, zwłaszcza w Koninie, 

w północno-wschodniej części gminy Golina, we wschodniej części gminy Kazimierz 

Biskupi, w centralnej części gminy Kramsk, w centrum i południowej części gminy Stare 

Miasto, 

− zwiększanie udziału terenów zielonych, szczególnie intensywnie użytkowanych 

rolniczo, poprzez zwiększanie powierzchni leśnych, zachowanie i odbudowę miedz, 

wysp leśnych, zachowanie i odbudowę zadrzewień m.in. na obszarze gminy Ślesin 

silnie narażonej na suszę w sektorze „środowisko i zasoby przyrodnicze” (IV najwyższy 

stopień) ze względu na duże walory przyrodnicze, występowanie rzadkich gatunków 

i  obszarów chronionych uzależnionych od wód, a także na suszę atmosferyczną 

w sektorze „turystyka” (IV najwyższy stopień narażenia) z uwagi na duże zagrożenie 

pożarowe, 

− zachowanie ważnych dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przestrzeni 

przyrodniczych m.in. wysp leśnych, zabytkowych parków, zieleni cmentarnej, itp., 

− wzbogacanie struktury krajobrazu rolniczego poprzez m.in. pozostawianie 

w dotychczasowym użytkowaniu miedz, nieużytków z roślinnością zielną, zadrzewień, 

zakrzewień, oczek wodnych, 

− ograniczanie presji inwestycyjnej na tereny rolne i tereny pełniące funkcje 

przyrodnicze, m.in. poprzez ograniczanie rozwoju zabudowy do granic istniejących 

jednostek osadniczych i zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów 

rolnych i leśnych,  

− wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych, będących 

ważnym elementem krajobrazu wiejskiego, z wykluczeniem obcych geograficznie 

gatunków, a także jako równorzędnego z zalesieniami czynnika ochrony i użytkowania 

przestrzeni przyrodniczej szczególnie na obszarach, na których nie jest wskazane 

wprowadzanie zalesień, tj. na obszarach o intensywnej produkcji rolniczej i wysokiej 

jakości gleb, czy w gminach, gdzie występuje niekorzystny bilans kompleksów leśnych 

i użytków zielonych, 
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− podejmowanie działań dla swobodnego dostępu do brzegów zbiorników wodnych, 

rzek, kanałów, strumieni, stawów poprzez wprowadzanie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących minimalnej odległości 

zabudowy od linii brzegowej, 

− promowanie zwiększania udziału terenów zielonych w powierzchni gmin m.in. poprzez 

wykorzystanie programów rolnośrodowiskowych i rolnośrodowiskowo-klimatycznych, 

− ochronę dolin rzecznych, mokradeł i innych obszarów utrzymujących wysoką zdolność 

regeneracyjną ekosystemów, 

− zapobieganie erozji i pogarszaniu się jakości gleb poprzez odpowiednie kształtowanie 

struktury upraw oraz ochronę i wprowadzenie zadrzewień śródpolnych 

i przydrożnych, 

− rekultywację terenów poeksploatacyjnych prowadzona zgodnie z określonym 

kierunkiem rekultywacji, ze szczególnym uwzględnieniem części rekultywacji 

w kierunku rolnym planowanej odkrywki „Ościsłowo”, 

− utrzymanie i zwiększanie zielonej i niebieskiej infrastruktury (terenów pokrytych 

roślinnością i wodami na terenach zurbanizowanych, szczególnie na terenie miasta 

Konina), ważnej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni obszaru. 

 

▪ Ochrona, racjonalne gospodarowanie i poprawa jakości wód 

 

Jednym z głównych elementów środowiska, odgrywającym istotną rolę w rozwoju 

gospodarczym, w tym turystycznym są wody powierzchniowe i podziemne, których ilość 

i jakość na terenie Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego pozostaje niezadowalająca. 

 

Rozwój infrastruktury turystycznej potrzebuje dużych ilości wody szczególnie w sezonie letnim, 

a warunkiem rozwoju turystyki i wypoczynku jest dobry stan jakościowy wód 

powierzchniowych. Ekspansja inwestycyjna na tereny wokół jezior, niezorganizowane 

kąpieliska i pola namiotowe bezpośrednio przy jeziorach, itp. przyczyniają się do pogorszenia 

stanu wód. Odrębnym problemem jest spływ powierzchniowy nawozów i środków ochrony 

roślin z pól i gospodarstw rolnych, a także migracja substancji pochodzenia rolniczego do 

profilu glebowego w zlewniach bezpośrednich jezior, która w konsekwencji prowadzi do 

zanieczyszczenia i eutrofizacji wód. 

 

Koniński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się występowaniem licznych jezior w mniejszym 

lub większym stopniu wykorzystywanych turystycznie. Na tle województwa pod względem 

jeziorności wyróżniają się miasto Konin (9,02%) i gmina Ślesin (3,78%) przy średniej dla 

województwa wynoszącej 1%. Na terenie KOF znalazło się 5 kąpielisk z wodami przydatnymi 

do kąpieli cztery nad jeziorem Ślesińskim oraz jedno nad jeziorem Licheńskim. W granicach 

obszaru funkcjonalnego występują także sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane nie tylko 

dla celów rolniczych, ale także rekreacyjnych, w tym wędkarstwa.  

 

Problem suszy jest zjawiskiem powtarzającym się cyklicznie w Polsce. Wszystkie gminy obszaru 

funkcjonalnego są silnie zagrożone występowaniem suszy atmosferycznej (IV najwyższy 

stopień zagrożenia), natomiast w stopniu umiarkowanym suszą rolniczą  

(II stopień) a suszą hydrologiczna w stopniu znacznym, umiarkowanym lub nie występuje ono 
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wcale (III, II i I stopień). Niskie stany rzek w okresie suszy utrudniają żeglugę szczególnie na 

rzece Warcie czy spływy kajakowe, obniża się także poziom wody w jeziorach utrudniając 

funkcjonowanie plaż i przystani, następuje też degradacja brzegów.  

 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne związany jest także z powierzchniową 

eksploatacją węgla brunatnego w rejonie Konina. Powoduje ona przekształcenia rzeźby 

terenu, degradację gleb oraz zanieczyszczenia atmosfery, a także zmiany użytkowania gruntów 

w wyniku intensywnych procesów rekultywacji, ale przede wszystkim zmiany w stosunkach 

wodnych, występowanie lejów depresyjnych powstałych na skutek odwodnień górniczych oraz 

nadmiernego sczerpywania zasobów wód podziemnych zmagazynowanych w obrębie warstw 

wodonośnych. Obniżanie się poziomu wód m.in. w jeziorach prowadzi nie tylko do zakłócenia 

równowagi hydrologicznej wokół jeziora, ale w dalszej perspektywie może doprowadzić do 

wysychania jezior. Utrata walorów turystycznych obszaru wpłynie negatywnie na atrakcyjność 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząc do spadku liczby wypoczywających, 

a w konsekwencji do zmniejszenia wpływów z branży turystycznej i tym samym zubożenia 

mieszkańców żyjących z turystyki. 

 

Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− ochronę wód podziemnych zbiornika GZWP nr 151, mającego strategiczne znaczenie 

dla zaopatrzenia w wodę całego regionu Konina, zapobiegającą jakościowej degradacji 

wód oraz zapewniającą ich ochronę ilościową poprzez ustanowienie obszarów 

ochronnych: nr 1 – Dolina Kanału Grójeckiego z Warcicą, nr 2 – Depaula – Paprotnia, 

nr 3 – Kuny – Genowefa, nr 10 - Strefa ochronna miejskiego ujęcia wód podziemnych 

dla miasta Konina, oraz realizowanie zasad i działań zapisanych dla tych obszarów 

zapewniających bezpieczeństwo publiczne w zakresie wzmocnienia ochrony 

infiltracyjnych ujęć wody związanych z GZWP oraz obszarów zasobowych wód 

podziemnych związanych z tymi ujęciami, 

− rozwój sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich gminach KOF, m.in. w gminach: 

Golina, Rzgów, Krzymów i Kramsk, oraz wsparcie w budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nieuzasadniony ekonomicznie jest rozwój sieci 

kanalizacyjnej, 

− porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej szczególnie w strefach rozwoju sportu 

i turystyki poprawiającej warunki sanitarne, ograniczającej przedostawanie się do wód 

niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu i życiu, co przyczyni się do wzrostu 

atrakcyjności terenów turystyczno-rekreacyjnych, 

− wdrażanie metod obserwacji środowiska w zakresie ochrony i czystości wód 

powierzchniowych przydatnych do kąpieli, 

− przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi poprzez realizacje zadań zawartych 

w „Programie Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa 

wielkopolskiego”, w szczególności dla wschodniej części obszaru funkcjonalnego, 

w zlewniach Warty, Kanału Grójeckiego, Rowu Kramskiego, Kanału Ślesińskiego, 

Kanału Topiec, 

− wspomaganie naturalnej retencji przeciwdziałającej skutkom suszy m.in. poprzez: 

zachowanie miejsc naturalnej retencji wodnej (małe zbiorniki wodne, jeziora, tereny 
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mokradłowe, bagienne), wprowadzanie zalesień, zadrzewień, utrzymywanie łąk 

w dotychczasowym użytkowaniu, 

− ochronę ekosystemów wodnych/jeziornych poprzez kształtowanie stref ekotonowych 

(roślinnych stref, pasów buforowych) towarzyszących wodom stojącym (jeziorom, 

zbiornikom wodnym, oczkom wodnym) i płynącym, a także budowę ścian 

denitryfikacyjnych stanowiących barierę przed dopływem do nich azotanów z terenów 

intensywnie użytkowanych rolniczo, 

− podejmowanie kompleksowych działań w celu poprawy stanu wód w zlewniach 

poprzez spowalnianie odpływu wód powierzchniowych, zwiększanie naturalnej 

i sztucznej retencji wodnej (m.in.: odtwarzanie i budowa śródpolnych i śródleśnych 

zbiorników wodnych, budowę zbiorników retencyjnych), budowę, rozbudowę bądź 

przebudowę innych urządzeń wodnych wynikających z potrzeb przeciwdziałania 

skutkom suszy (np. urządzeń melioracyjnych), 

− podejmowanie działań w zakresie ochrony i oszczędnego zużywania zasobów 

wodnych poprzez gromadzenie wód opadowych na posesjach m.in. do podlewania 

ogrodów, stosowanie przepuszczalnych powierzchni, tworzenie tzw. ogrodów 

deszczowych zasilanych wodami opadowymi, a także prowadzenie działań 

edukacyjnych promujących zachowania sprzyjające oszczędzaniu wody, 

− przeciwdziałanie przekroczeniu dopuszczalnych depresji oraz wydajności 

eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych poprzez realizację kontroli i weryfikację 

łącznie wszystkich użytkowników wód w zakresie prawidłowego wykorzystania wód 

podziemnych i nadmiernego zużycia wody. 

 

▪ Przeciwdziałanie pogorszeniu jakości środowiska 

 

Problemy zagrażające wysokiej jakości środowiska w Konińskim Obszarze Funkcjonalnym 

wynikają z ponadnormatywnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 występującego w sezonie 

zimowym, degradacji klimatu akustycznego obszarów położonych wzdłuż dróg krajowych 

i wojewódzkich, zagrożenia powodziowego, powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego 

czy jakości wód powierzchniowych (omówionej w działaniu Ochrona, racjonalne 

gospodarowanie i poprawa jakości wód). Koniecznością staje się też: uwzględnienie 

występowania zjawisk o charakterze ekstremalnym, szczególnie gwałtownych, ulewnych 

deszczy i huraganów, które powodują ogromne straty materialne i środowiskowe, stanowiąc 

jednocześnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, oraz podjęcie działań mających na celu 

przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. 

 

Niewłaściwy stan powietrza, pomimo ogólnej poprawy sytuacji, może powodować obniżanie 

jakości życia mieszkańców. Na terenie Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego wykazano 

przekroczenia wartości normatywnej ozonu, istotnym problemem pozostają nadal 

ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10, występujące w sezonie zimowym. 

Powodem tych przekroczeń w sezonie grzewczym jest „niska emisja” z sektora  

komunalno-bytowego oraz emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych. Czynnikiem wpływającym 

na stan jakości powietrza są także niekorzystne warunki meteorologiczne (okresy bezwietrzne, 

niska temperatura, mgła). 

  



KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO 

 139 

Problemy związane z degradacją klimatu akustycznego dotyczą przede wszystkim obszarów 

położonych w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich. Ponad 6 500 mieszkańców 

narażonych jest na niekorzystny klimat akustyczny od dróg krajowych w porze dziennej, 

a ponad 5 500 mieszkańców w porze nocnej. Potencjalnym zagrożeniem jest także 

oddziaływanie akustyczne lotniska wojskowego w Powidzu, również poza wyznaczonym 

obszarem ograniczonego użytkowania. Lotnisko, oddalone ok. 20 km na zachód od 

Kazimiersko-Bieniszewskiej strefy rozwoju sportu i turystyki w gminie Kazimierz Biskupi i może 

okresowo wpływać na jakość klimatu akustycznego tej strefy. 

 

W granicach Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego występują obszary zagrożenia 

powodziowego. Dla części gmin Golina, Rzgów, Stare Miasto (rz. Warta).73 określono bardzo 

wysoki i wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego. Skutki zagrożenia 

powodziowego w całej Wielkopolsce z zasady są przewidywalne i nie przybierają 

dynamicznego przebiegu. Mogą jednak wpływać na rozwój turystyki wodnej na Warcie 

i okresowo szczególnie podczas powodzi letnich ograniczyć lub wstrzymać żeglugę na rzece. 

 

Odkrywkowy charakter eksploatacji kopalin  powoduje powierzchniowe zmiany terenu 

w formie wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby. Wiąże się to ze 

zwiększoną podatnością na erozję odkrytych warstw ziemi, co powoduje obniżenie poziomu 

wód gruntowych. Zmiana warunków glebowych i stosunków wilgotnościowych gleb wpływa 

z kolei bezpośrednio na zmianę szaty roślinnej. W obrębie obszarów oddziaływania kopalni jest 

to przede wszystkim zmiana związana z osuszaniem gleb, ekspansją roślinności sucholubnej 

lub wprowadzaniem upraw dostosowanych do nowych warunków wilgotnościowych.  

 

Prowadzona rekultywacja terenów pogórniczych, umożliwia ich dalsze zagospodarowanie, 

które dobrze wpisuje się w krajobraz rejonu. Wyrobiska wypełnione wodą adaptowane są do 

celów rekreacyjnych a tereny przekształcone działalnością górniczą do uprawy np. sportów 

ekstremalnych. 

 

Wszystkie gminy Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego narażone są na niekorzystne skutki 

zmian klimatycznych, które mają duży wpływ na życie mieszkańców i rozwój gospodarczy 

obszaru. Zagrożenia związane z nawalnymi deszczami, długotrwałymi opadami, trąbami 

powietrznymi, huraganami, podtopieniami dotyczą wszystkich dziedzin życia społeczno-

gospodarczego i stanowią coraz poważniejsze wyzwanie dla mieszkańców i władz lokalnych.  

 

Źle planowana lub nadmiernie rozwijana turystyka może przyczyniać się do niszczenia 

poszczególnych elementów środowiska, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego 

rozwoju. Istotne jest zatem przeciwdziałanie rozwojowi turystyki nieprzyjaznej (agresywnej) 

dla środowiska, wykorzystując dostępne instrumenty gospodarowania przestrzenią. Należy 

nadal usprawniać metody i narzędzia do analizowania oraz prognozowania zagrożeń 

środowiska.   

 
73 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1938) 
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Działanie będzie realizowane poprzez następujące zadania: 

− przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym i funkcjonalnym na styku turystyka 

i rekreacja a pozostałe funkcje poprzez ograniczanie lub wykluczanie lokalizacji 

terenów i obiektów negatywnie oddziałujących na środowisko na terenach 

przeznaczonych pod turystykę i rekreację, 

− zwiększanie udziału terenów zieleni i biologicznie czynnych do poziomu minimum 60% 

na obszarach rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej poprzez rozbudowę obecnie 

istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni urządzonej, 

− realizację założeń „Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej” oraz 

planów gospodarki niskoemisyjnej gmin KOF oraz aktualizacja założeń tych 

dokumentów w kontekście planowanej transformacji energetycznej, 

− stosowanie zabezpieczeń dźwiękoszczelnych w obiektach turystycznych narażonych 

na degradacje klimatu akustycznego oraz przestrzeganie ustanowionych prawem 

dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów przeznaczonych na cele  

rekreacyjno-wypoczynkowe dla poprawy komfortu osób wypoczywających oraz 

mieszkańców, 

− podejmowanie działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości powietrza 

są naruszone zwłaszcza w przestrzeniach turystycznych oraz realizowanie ustaleń 

programów ochrony powietrza, a także wdrażanie programów bezemisyjnego 

transportu publicznego (eko-mobilności), 

− zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej poprzez modernizację wałów 

przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Warty oraz budowę polderu zalewowego 

w gminie Golina, 

− ograniczanie odprowadzanych do wód substancji szkodliwych poprzez 

m.in. stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych, 

− stworzenie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

o charakterze ponadlokalnym, w celu wypracowania wspólnych  

planistyczno-strategicznych rozwiązań mających na celu ograniczanie negatywnych 

skutków zmian klimatu i wymiany informacji o zagrożeniach, 

− zwiększenie potencjału adaptacyjnego i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb 

i specyfiki poszczególnych gmin, który w przyszłości może przeciwdziałać i ograniczyć 

negatywne skutki zmian klimatu oraz pozytywnie wpłynąć na stan środowiska 

przyrodniczego i wzrost gospodarczy, 

− wyznaczanie w dokumentach planistycznych obszarów szczególnie wrażliwych na 

zmiany klimatu w zakresie m.in.: różnorodności biologicznej, leśnictwa, rolnictwa, 

gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej i zdrowia oraz wskazanie w nich ustaleń 

adaptacyjnych pozwalających ograniczyć negatywne skutki tych zmian, 

− prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości na temat 

zagrożeń wynikających ze zmian klimatu, możliwości ich łagodzenia i adaptacji, a także 

zachowania w sytuacji zagrożenia w razie wystąpienia ekstremów pogodowych 

poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych w szkołach, kołach 

gospodyń wiejskich, montaż tablic informacyjnych, czy opracowanie 

ogólnodostępnego systemu informacji cyfrowej i folderowej.   
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▪ PODSUMOWANIE 
 

 

Podstawą prowadzenia polityki rozwoju województwa wielkopolskiego jest terytorializacja celów 

polityki. Wyrazem zindywidualizowanego podejścia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 

programowania rozwoju regionu jest Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka 

Subregionalnego Konin, określająca wizję, główne cele i kierunki działań, nawiązujące do unikatowych 

i determinujących rozwój, specyficznych cech obszaru. 

 

Zamiarem niniejszej koncepcji jest przedstawienie działań i zadań decydujących o rozwoju KOF. 

Punktem wyjścia była ocena stanu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz zróżnicowania 

poszczególnych jednostek osadniczych. Przeprowadzone analizy pozwoliły w sposób syntetyczny 

wyróżnić kluczowe dla obszaru potencjały i ograniczenia. Na ich podstawie określono grupy czynników, 

które swoim oddziaływaniem wpływają na intensyfikację szeroko pojętych procesów osadniczych. 

 

Osiągnięcie pożądanego stanu KOF będzie możliwe dzięki działaniom polegającym na budowaniu 

silnego gospodarczo obszaru w oparciu o: transformację tradycyjnego przemysłu energetycznego przy 

wykorzystaniu innowacyjnych i czystych technologii, wykorzystania potencjału dobrej dostępności 

komunikacyjnej, oraz zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, a także racjonalnego i efektywnego zagospodarowania przestrzeni. Realizacja przyjętej 

w niniejszym dokumencie wizji będzie znaczącym impulsem wzmacniającym dynamikę rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 
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