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VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną Państwa 

w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016  i ma na celu realizację jej założeń na 

szczeblu powiatu. Program przenosi na grunt  Powiatu  oraz doprecyzowuje – w odniesieniu 

do warunków powiatu poznańskiego – cele określone w Polityce ekologicznej Państwa. 

Poniższe cele stanowią odzwierciedlenie zadań określonych przepisami prawa 

wspólnotowego  dla krajów członkowskich w zakresie ochrony środowiska, przeniesionych 

do prawa polskiego.  

Na podstawie diagnozy oraz określonych głównych zagrożeń dla jakości i stanu środowiska, 

a także Polityki ekologicznej Państwa wyznaczono listę priorytetów ekologicznych. Są to 

obszary strategiczne w ramach, których wyznacza się cele środowiskowe i konkretne 

zadania.  

Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego 

1. Edukacja ekologiczna 

2. Promocja i pogłębianie wiedzy na temat walorów  przyrodniczych powiatu 

3. Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi 

4. Zapobieganie ponadnormatywnej emisji hałasu i pól elektromagnetycznych 

5. Właściwa gospodarka odpadami 

6. Nadzór nad podmiotami korzystającymi ze środowiska 

7. Ochrona zasobów przyrody 

 

Ad. 1 Edukacja ekologiczna. 

Cel: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. 

Zadania: 

- konkursy dla dzieci i młodzieży, 

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody (m. in. dla nauczycieli, uczniów,     
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  sołtysów, policji), 

- realizacja Programu PEPE (Promocja Ekologii Poprzez Edukację), 

- działania informacyjne skierowane do przedsiębiorców. 

Ad. 2 Promocja i pogłębianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych powiatu. 

Cel: Znajomość środowiska przyrodniczego powiatu przez  jego  mieszkańców.    

Zadania: 

- promocja walorów przyrodniczych powiatu w mediach, na stronach internetowych i na  

  imprezach masowych, 

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

- promowanie wśród młodzieży znajomości Powiatu Poznańskiego jako „Małej Ojczyzny”           

  z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, 

- aktywizacja kadry pedagogicznej do przygotowywania dzieci i młodzieży do zdobywania             

   i poszerzania wiedzy o środowisku w swojej okolicy. 

Ad. 3 Ochrona jakości powietrza, wód, ziemi.     

Cele: Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zapewnienie    

       zrównoważonego rozwoju. 

      Ochrona naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi i gleb przed degradacją. 

      Ochrona zasobów kopalin. 

      Racjonalizacja zużycia wód. 

Zadania: 

- wydawanie decyzji administracyjnych regulujących poziomy emisji i ograniczających te    

   poziomy, 
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- zbieranie informacji o odnawialnych źródłach energii, 

- opiniowanie z zakresu ochrony środowiska studium uwarunkowań i kierunków    

  zagospodarowania przestrzennego gmin, 

- nakładanie obowiązku rekultywacji terenów  zdegradowanych i zdewastowanych, 

- termomodernizacje budynków pozostających w gestii Powiatu,  

- wymiana tradycyjnych kotłów węglowych na niskoemisyjne, 

- przebudowa dróg powiatowych z zastosowaniem rozwiązań ograniczających wpływ na    

  środowisko, 

- wykonywanie dróg dla rowerów, 

- prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi zgodnie z Programem okresowych badań  

  gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego, 

- dofinansowywanie działalności spółek wodnych w zakresie modernizacji systemów    

  melioracyjnych, 

- realizacja Programu usuwania azbestu na terenie powiatu poznańskiego, 

- stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych i oświetlenia oraz    

  wodooszczędnych baterii i urządzeń w budynkach Powiatu, 

- monitorowanie stanu środowiska na podstawie dostępnych wyników badań, 

- nadzór nad unieszkodliwieniem odpadów z wypadków, 

- działania zabezpieczające przed wystąpieniem oraz skutkami powodzi i suszy zgodnie     

  ze zaktualizowanym Operatem przeciwpowodziowym powiatu poznańskiego, 

- prowadzenie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
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Ad. 4 Zapobieganie ponadnormatywnej emisji hałasu i pól elektromagnetycznych. 

Cel: Ograniczanie emisji do środowiska i zmniejszanie narażenia mieszkańców na    

       ponadnormatywny poziom hałasu oraz pól elektromagnetycznych. 

Zadania: 

- wydawanie decyzji administracyjnych ograniczających poziom emisji hałasu,    

- prowadzenie ewidencji źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne, 

- stosowanie rozwiązań ograniczających emisje z dróg powiatowych, 

- wykonywanie dróg dla rowerów, 

- uchwały wprowadzające zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami  

   spalinowymi, 

-  opiniowanie z zakresu ochrony środowiska studium uwarunkowań i kierunków    

   zagospodarowania przestrzennego  gmin, 

- pogłębianie świadomości społecznej o negatywnym wpływie hałasu na człowieka (edukacja     

  ekologiczna). 

Ad. 5 Właściwa gospodarka odpadami. 

Cele: Właściwe postępowanie z odpadami wytwarzanymi w związku z działalnością  

       gospodarczą. 

      Unieszkodliwianie odpadów szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi. 

Zadania: 

- realizacja Programu usuwania azbestu na terenie powiatu poznańskiego, 

- nadzór nad unieszkodliwieniem odpadów z wypadków, 

- informowanie przedsiębiorców o sposobach prawidłowego postępowania z odpadami, 
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- promocja technologii małoodpadowych i energooszczędnych. 

Ad. 6 Nadzór nad podmiotami korzystającymi ze środowiska. 

Cel: Przestrzeganie prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Zadania: 

- kontrole obowiązków nałożonych decyzjami (przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, analizy    

  pozwoleń zintegrowanych, przeglądy decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, kontrole    

  pozwoleń emisyjnych do powietrza, kontrole decyzji z zakresu gospodarki odpadami,  

  kontrole decyzji nakładających obowiązki nasadzeń, odnowień lub zalesień, kontrole decyzji     

  wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej, kontrole koncesji geologicznych). 

Ad. 7 Ochrona zasobów przyrody. 

Cele: Poprawa stanu i jakości zasobów przyrodniczych powiatu. 

        Rozwój zasobów leśnych. 

Zadania: 

- prowadzenie rejestru zwierząt - gatunków wymienionych w załącznikach A i B  

  rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków  

  dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, 

- dofinansowywanie odstrzału redukcyjnego drapieżników (lisów i jenotów), 

- działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych zgodnie                       

  z  Programem odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieżników, 

- zwiększanie lesistości  - realizacja Programu Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego, 

- kontrola nasadzeń, odnowień i zalesień, 

- wykonywanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz  inwentaryzacji stanu lasu. 
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Pierwsze dwa priorytety ekologiczne i zawarte w nich cele, dotyczące edukacji ekologicznej 

i promocji walorów przyrodniczych wpisują się w ramy „Kierunków działań systemowych” 

określonych w Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016.  

Kolejne dotyczą poprawy stanu środowiska, czyli odnoszą się do rozdziału 4 Polityki – 

„Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego”.  

Priorytet siódmy dotyczy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania 

zasobów przyrody, i w związku z tym jest zbieżny z ujętym  w Polityce celem „Ochrona 

zasobów przyrody”.  

Zgodność celów i priorytetów Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego 

z Polityką ekologiczną Państwa pozwoli na spełnienie jednego z podstawowych warunków 

właściwego programowania w ochronie środowiska, czyli sporządzania programów ochrony 

środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 

 

 


