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I. WSTĘP  
 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska na organ wykonawczy powiatu 

nałoŜono obowiązek sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska, które 

podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa, a następnie są uchwalane 

przez radę powiatu. Programy te, sporządzane co 4 lata, powinny określać cele  

i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki 

niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 

finansowe. Z wykonania programów sporządza się co 2 lata raporty, które przedstawia się 

radzie powiatu.  

W marcu 2009 został opracowany „Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego 

na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, zatwierdzony uchwałą  

Nr XXX/237/III/2009  Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r.  

Niniejszy Raport stanowi sprawozdanie z realizacji w latach 2010 – 2011 Programu,  

o którym mowa powyŜej i uwzględnia zarówno zadania w nim ujęte, jak i zadania nie objęte 

programem, a zrealizowane.  

Dane zawarte w Raporcie uzyskano od pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu  

i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz z gmin powiatu poznańskiego.  
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II.  PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁA Ń ZAPLANOWANE,  
ZREALIZOWANE I NIE ZREALIZOWANE W LATACH  2010 – 20 11  

 
 
1. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa  
 
1.1. Zadania własne Powiatu  
 

a) Przegląd pozwoleń wodnoprawnych  
 
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy Prawo wodne, Starosta Poznański jako organ właściwy 

do wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonuje, co najmniej raz na 4 lata, przeglądu 

ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody oraz wprowadzanie ścieków do wód, do 

ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a takŜe realizacji tych pozwoleń. 

Starosta Poznański w latach 2010 i 2011 przeprowadził przeglądy 260 decyzji – pozwoleń 

wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, na odprowadzanie ścieków wód 

opadowych i roztopowych, ścieków bytowych oraz ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych, za lata 2006 - 2007 i częściowo za rok 2008. 

Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych wydanych w roku 2006 dotyczyły 140 decyzji,  

w roku 2007 – 75 decyzji,  w roku 2008 – 45 decyzji. 

Na podstawie przeprowadzonych przeglądów pozwoleń wodnoprawnych Starosta Poznański 

wydał 13 decyzji cofających pozwolenia bez odszkodowania (art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo wodne) oraz 9 decyzji wygaszających pozwolenia wodnoprawne (art. 135 ustawy 

Prawo wodne). 

Natomiast w odniesieniu do przeglądów pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, 

zaplanowano je na drugi kwartał 2012 roku.  

 
b) Inne zadania  

 

Likwidacja nieczynnych ujęć wody  

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w brzmieniu obowiązującym w latach 2010 

– 2011, starosta był organem właściwym do zatwierdzania projektów prac geologicznych na 

likwidację studni oraz zgodnie z ustawą Prawo wodne do wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych na rozbiórkę urządzeń wodnych. W latach 2010 – 2011 do Starostwa nie 

wpłynął do zatwierdzenia Ŝaden projekt likwidacji studni oraz nie wydano Ŝadnego 

pozwolenia na rozbiórkę urządzenia wodnego.  
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Opracowanie Powiatowego programu  małej retencji  

Zadanie nie zostało wykonane w latach 2010-2011. Jest ono zaplanowane do realizacji w 

kolejnych latach. 

 

Dokonanie aktualizacji operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego 

Aktualizacja „Operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego” została wykonana 

w 2010 roku za kwotę 65.880,00 zł. Opracowanie jest wypełnieniem zadań Rady Powiatu  

w zakresie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa 

wielkopolskiego według stanu na rok 2009. Operat ma na celu ocenę stanu zagroŜenia oraz 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu poznańskiego, stanowiąc tym samym 

integralną część „Planu reagowania kryzysowego powiatu poznańskiego”. 

 
 

1.2. Zadania koordynowane  
 
Na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLII/336/III/2010 z dnia  

26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 152, poz. 2903) w sprawie trybu postępowania  

o udzielenie dotacji z budŜetu Powiatu Poznańskiego spółkom wodnym, sposobu jej 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, przekazywane są środki finansowe na 

bieŜące utrzymywanie urządzeń wodnych. Rozumie się przez to eksploatację, konserwację 

oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w celu zachowania ich funkcji. 

Zgodnie z zapisami ww. uchwały, spółki wodne mogą do 30 maja, corocznie, składać wnioski 

o przyznanie dotacji. ZłoŜone wnioski oceniane są według następujących kryteriów: 

− długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej – rowów (w km), 

− ściągalność uchwalonych składek na utrzymanie urządzeń (w %). 

W związku z powyŜszym, z budŜetu Powiatu Poznańskiego na realizację niniejszego zadania 

zostały wydatkowane następujące środki finansowe: 

− rok 2010 -  141.981,66 zł, 

− rok 2011 – 200.000,00 zł. 
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1.3. Zadania gmin  
 

Gmina Buk  
 

• Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Wielkawieś - w 2010 roku 

wydatkowano 96.000,00 zł.  

• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gminy 

Buk, które nie zostaną objęte budową sieci kanalizacji sanitarnej – nie podjęto 

realizacji zadania ze względów proceduralnych.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – etap I – koszty wydatkowane w 2010 

roku – 1.828.033,49 zł, a w roku 2011 – 3.229.511,44 zł. 

•  Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – etap II – nie rozpoczęto realizacji 

zadania. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Buku i m. Wielka Wieś – etap III - w roku 2010 

wydatkowano 1.736.118,20 zł, w roku 2011 – 1.814.144,25 zł. 

• Budowa sieci wodociągowej we wsi Otusz – Huby - w roku 2010 wydatkowano 

55.467,66 zł.  

 

Gmina Czerwonak  
 
• W 2010 roku wykonano sieć wodociągową na terenie gminy za kwotę 465.200,00 zł.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – w roku 2010 wydatkowano kwotę 

wysokości 925.400,00 zł, a w roku 2011 kwotę 464.500,00 zł.  

• W ramach kanalizacji Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic w roku 2010 

wydatkowano kwotę w wysokości 73.000,00 zł, natomiast w roku 2011 kwotę  

76.000,00 zł.  

 

Gmina Dopiewo  
 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo, ul. Sadowa - w 2010 roku 

wydatkowano kwotę  w wysokości 34.212,50 zł.   

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo w 2010 roku za kwotę 

1.363.000,00 zł.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo w 2010 roku za kwotę 

904.000,00 zł, a w 2011 roku za kwotę 1.315.000,00 zł.   
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• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec w 2010 roku za kwotę 

252.000,00 zł, a w 2011 roku za kwotę 90.000,00 zł.   

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Skórzewo w 2010 roku za 

kwotę 3.100.000,00 zł, a w 2011 roku za kwotę 4.016.000,00 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Palędzie w 2010 roku za 

kwotę 4.656.000,00 zł, a w 2011 roku za kwotę 4.615.000,00 zł.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice w 2010 roku za kwotę 

17.000,00 zł. 

 
 
Gmina Kleszczewo  
 

• Budowa retencyjnego zbiornika wodnego – zadanie realizowane przez Wielkopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Obecnie na etapie wydania 

decyzji środowiskowej.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej z Markowic do Nagradowic przez Krerowo, Zimin, 

Śródka, KrzyŜowniki oraz z Kleszczewa do Poklatek w latach 2010 - 2011 za kwotę 

5.805.300,00 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach – inwestycja na etapie przygotowania 

dokumentacji.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Gowarzewie i Bylinie – inwestycja nie 

została przeprowadzona ze względu na brak środków finansowych. 

 
 
Gmina Komorniki  
 

• Modernizacja stacji uzdatniania wody w 2010 roku za kwotę 257.000,00 zł.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej – rozbudowa sieci na terenie gminy – w 2010 roku za 

kwotę 2.038.700,00 zł, a w 2011 roku za kwotę 1.628.800,00 zł.  

• Budowa kanalizacji deszczowej - w 2010 roku za kwotę 1.885.900,00 zł,  

a w 2011 roku za kwotę 2.645.400,00 zł. 

• W 2011 roku rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez zwiększenie przepustowości 

do 4.800 m3/d za kwotę 405.700,00 zł. 

• W 2010 roku modernizacja cieku Plewianka wraz z budową zbiornika retencyjnego za 

kwotę 336.000,00 zł. 
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• W 2011 roku budowa zbiornika retencyjnego na cieku WA w Rosnowie za kwotę 

66.000,00 zł.  

 
Gmina Kostrzyn  
 

• Systematyczne czyszczenia kanalizacji sanitarnej i  deszczowej – brak danych. 

• Działania kontrolne i egzekucyjne w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków 

komunalnych – zadanie nie zrealizowane. 

Działania podjęte w 2010 roku: 

• Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni w Gułtowach – koszt 190.000,00 zł. 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Trzeku Małym, 

Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacego – koszt 2.221.000,00 zł. 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Miłosza w Kostrzynie – koszt 187.000,00 zł. 

• Remont sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Mazurska w Kostrzynie – koszt 44.300,00 zł. 

Działania podjęte w 2011 roku: 

• Budowa studni głębinowej w Siekierkach Wielkich – koszt 167.700,00 zł. 

•  Budowa studni głębinowej w Kostrzynie – koszt 82.000,00 zł. 

• Remont sieci wodociągowej – ul. Przemysława w Kostrzynie – koszt 179.000,00 zł. 

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej w Siekierkach 

Wielkich – koszt 51.000,00 zł. 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Miodowa w Siekierkach Wielkich – koszt 

23.500,00 zł. 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Trzeku Małym, 

Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacego - koszt 3.796.000,00 zł. 

• Budowa wyjazdu z tunelu w ciągu ul. Mickiewicza w Kostrzynie – przebudowa 

infrastruktury  – kanalizacja deszczowa – koszt 795.000,00 zł. 

• Przebudowa odwodnienia - ul. Przemysława w Kostrzynie – koszt 270.000,00 zł. 

 

Gmina Kórnik  
 
Działania podjęte w 2010 roku: 

• Kórnik – sieć wodociągowa drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca 

gminę z magistrali wschodniej – koszt 817.000,00 zł. 
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• Budowa kanalizacji deszczowej - Plac Niepodległości w Kórniku od ul. Zamkowej 

do wysokości ul. Wodnej (projekt) – koszt 9.150,00 zł. 

• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w miejscowości BłaŜejewko – 

koszt 18.477,00 zł. 

• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Średzkiej w Kórniku (od Placu Niepodległości 

do ul. Młyńskiej) – koszt 14.760,00 zł. 

•  Przebudowa studni rewizyjnej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach 

przy ul. Klonowej – koszt 124.837,00 zł. 

• Melioracje wodne na terenie gminy Kórnik – koszt 438.597,00 zł. 

Działania podjęte w 2011 roku: 

• Kórnik – sieć wodociągowa drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca 

gminę z magistrali wschodniej – koszt 858.000,00 zł. 

• Kórnik – kanalizacja sanitarna na terenie gminy – koszt 637.000,00 zł. 

• Borówiec – modernizacja oczyszczalni ścieków – koszt 9.182.000,00 zł. 

• Wykonanie kanału sanitarnego w Borówcu (I etap) – koszt 13.721.000,00 zł. 

• Przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy Kórnik – koszt 

258.000,00 zł. 

• Kanalizacja deszczowa Szczytniki – 2.500.000 zł. 

• Budowa systemu oczyszczalni przydomowych w miejscowościach nieobjętych 

kanalizacją zbiorczą – koszt 143.000,00 zł. 

• Melioracje wodne na terenie gminy Kórnik – koszt 450.000,00 zł. 

• Przeprowadzenie badań jakości wód jezior w miejscach przeznaczonych do kąpieli 

na terenie gminy Kórnik – 2.000,00 zł. 

 

Miasto Luboń  
 

• Na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowana została kwota:  

w 2010 roku 25.000,00 zł, a w 2011 roku 26.000,00 zł. 

• Nie zrealizowano przebudowy zlewni Bocianki, śabinki i Strumienia Junikowskiego - 

nie podano informacji o przyczynach braku realizacji.  

• Nie zostały pobudowane zbiorniki retencyjne w ramach ochrony przed skutkami 

powodzi oraz suszy. 
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• W 2010 roku budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Fabrycznej wraz z odcinkiem 

kolektora w ul. Dworcowej - koszt 1.952.684,85 zł.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej – koszt w 2010 roku to 

2.992.909,23 zł, a w 2011 roku to 2.549.974,92 zł. 

• Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa 

odwodnienia - koszt w 2010 roku to 26.809,50 zł, a w 2011 roku to 127.459,50 zł. 

 
Gmina Mosina  
 

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krosinku – w 2011 roku Gmina 

wykonała kanalizację deszczową, a kanalizacja sanitarna w trakcie realizacji. 

• Koncepcja, projekt i wykonawstwo sieci deszczowej, utwardzenie, chodniki  

ul. Strzelecka i Skryta w Mosinie – został przygotowany projekt kanalizacji 

deszczowej i wydano pozwolenie na budowę. 

 
Gmina Murowana Goślina  
 

• Budowa sieci wodociągowej (Głębocko) – I etap 2500 mb - zadanie nie zostało 

zrealizowane w latach 2010–2011. Realizacja nastąpi w 2012 roku.  

• Budowa sieci wodociągowej o niskiej efektywności 3500 mb - zadanie nie zostało 

zrealizowane w latach 2010–2011. 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - zadanie zrealizowano w 2010 roku.  

• Wykonanie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Murowana 

Goślina - zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 30.000,00 zł.   

• Rewitalizacja cieku melioracji szczegółowej G-24a oraz terenów przyległych (rejon 

ul. Morelowej) - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010–2011. 

• Budowa, renowacja zbiorników małej retencji, zbiorników p. poŜ. w Uchorowie - 

zadanie nie zostało realizowane w latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI 

przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia  

14 listopada 2011 r. zadanie zaplanowane do realizacji po 2020 roku. 

• Budowa zbiornika retencyjnego w Przebędowie - zadanie nie zostało realizowane  

 latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 r. zadanie 

zaplanowane do realizacji na 2013 r.  
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• Rewitalizacja j. Raduszyn: rewitalizacja zbiornika wodnego pow. lustra wody 5 ha - 

zadanie nie zostało realizowane w latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI 

przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia  

14 listopada 2011 r. zadanie zaplanowane do realizacji po 2020 r.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. 87 500 mb kolektorów 

sanitarnych, 26 przepompowni - zadanie w trakcie realizacji. Podmiotem realizującym 

zadanie jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” W 2010 r. trwało 

postępowanie przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem 

umowy na wykonanie robót budowlanych w marcu 2011 r. Na koniec 2011 r. zostało 

wybudowane 8,2 km kolektorów sanitarnych.  

• Budowa ul. Strzeleckiej i kanalizacją deszczową 250 mb – zadanie nie zostało 

realizowane w latach 2010-2011. 

• WzmoŜenie działań kontrolnych, egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu 

ścieków - zadanie zrealizowano. Zadanie realizowane jest w sposób ciągły poprzez 

kontrole wykonywane przez StraŜ Miejską w Murowanej Goślinie. 

• BieŜące uzupełnianie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz 

częstotliwości opróŜniania - zadanie w trakcie realizacji. Urząd Miasta i Gminy 

Murowana Goślina posiada ewidencję umów na odbieranie nieczystości ciekłych 

przez firmy posiadające stosowne zezwolenia. Ponadto Gmina prowadzi ewidencję 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Budowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych  

i spływających z dróg gminnych - w 2011 r. wybudowano 480 mb kanalizacji 

deszczowej w ramach Przebudowy ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem.  

 

Gmina Pobiedziska  
 

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Krętej, OkręŜnej, Bocznej i Polnej  

w Pobiedziskach Letnisku – (dokumentacje i projekty Etap I) zadanie zrealizowane   

w latach 2009-2012. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Czerniejewskiej, Klasztornej  

i Półwiejskiej – zadanie zrealizowane w latach 2008 – 2011.  
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• Kanalizacja ul. Goślińskiej w Pobiedziskach (dokumentacje i projekty) -  zadanie 

zrealizowane w latach 2008-2011. 

• Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolicy – zadanie w trakcie 

realizacji przez Związek Międzygminny.  

• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pobiedziska: Bociniec, 

Gołuń, Kocanowo, Wójtostwo, Wagowo, Zbierkowo, Nowa Górka, Stara Górka, 

Latalice, Węglewo, Podarzewo, Łagiewniki, Pomarzanki – zadanie realizowane  

od 2009 r., wykonanych zostało ok. 2.000 oczyszczalni. 

 

Miasto Puszczykowo  
 

• Uporządkowane gospodarki ściekowej – kanalizacji burzowej – poniesiony koszt  

to w 2010 roku 265.000,00 zł, a w 2011 roku  1.293.000,00 zł. 

 

Gmina Rokietnica  
 

• Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowych – poniesiony koszt to w 2010 roku 

1.243.000,00 zł oraz w 2011 roku 10.000,00 zł.  

• Budowa sieci wodociągowych i wymiana przyłączy -  poniesiony koszt to  

w 2010 roku 470.000,00 zł oraz w 2011 roku 783.000,00 zł.  

• Budowa stacji uzdatniania wody w Kiekrzu – zadanie nie zrealizowane. 

• Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wymiana przyłączy - poniesiony koszt to  

w 2010 roku 238.000,00 zł oraz w 2011 roku 263.000,00 zł.  

• W 2010 roku modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytkowie – poniesiony koszt  

to 4.000,00 zł. 

 
Gmina Stęszew  
 

• Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Będlewo – realizacja 

zadania została przesunięta na lata 2012-2015.  

• Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Sapowice – realizacja 

zadania została przesunięta na lata 2012-2015. 

• Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Witobel – realizacja zadania 

została przesunięta na lata 2012-2015. 
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• Budowa kanalizacji sanitarnej Witobel – Zamysłowo – w roku 2010 wydatkowano 

kwotę wysokości 344.794,00 zł, a w roku 2011 kwotę 573.070,00 zł. 

• Kanalizacja w Sapowicach – w roku 2010 wydatkowano kwotę wysokości  

742.062,00 zł, a w roku 2011 kwotę 627.774,00 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej dla Łodzi – realizacja zadania została przesunięta na 

lata 2012-2015. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej dla Trzebawia - w roku 2010 wydatkowano kwotę 

wysokości 350.000,00 zł, a w roku 2011 kwotę 175.544,00 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wronczyna i Zaparcina – w roku 2010 

wydatkowano kwotę wysokości 1.764.884,00 zł, a w roku 2011 kwotę 213.011,00 zł. 

• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie – w roku 2010 wydatkowano kwotę 

wysokości 34.344,00 zł, a w roku 2011 kwotę 340.482,00 zł. 

 

Gmina Suchy Las  
 

• Stałe utrzymanie rowu WA-10-3 – w latach 2010-2011 – 30.000 zł. 

• Konserwacja rurociągów melioracyjnych - w latach 2010-2011 – 80.000 zł. 

• Konserwacja rowów - w latach 2010-2011 – 30.000 zł. 

• Rekultywacja zbiorników wodnych - w latach 2010-2011 – 154.000 zł. 

• Rewitalizacja zbiornika wodnego Ryga – zadanie nie zrealizowane. 

• Zarybianie zbiornika wodnego Ryga – w 2010 roku – 10.000 zł. 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:  

o w Złotkowie – w latach 2010 – 2011 – 1.494.000,00 zł,  

o w Golęczewie i Zielątkowie – zadanie nie zrealizowane,  

o w Chludowie (kontynuacja) -  w latach 2010 – 2011 – 7.515.000,00 zł 

• Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Chludowie – zadanie nie 

zrealizowane. 

• Budowa zbiornika wód deszczowych w Złotnikach wraz z kanalizacją - w latach  

2010 – 2011 – 4.393.000,00 zł. 

 

Gmina Swarzędz  
 

• Budowa sieci wodociągowej w Wierzenicy  – zadanie zrealizowane w 2011 roku - 

koszty z tego tytułu wyniosły 126.477,80 zł.  
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• Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pszczelnej w Zalasewie zadanie 

zrealizowane w 2010 roku - koszty z tego tytułu wyniosły 370.812,99 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie zrealizowane w 2010 roku - koszty z tego 

tytułu wyniosły 119.000,00 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. OkręŜnej w Swarzędzu - zadanie 

zrealizowane w 2011 roku - koszty z tego tytułu wyniosły 121.956,78 zł.   

• Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich - 

zadanie zrealizowane w latach 2010-2011 - koszty z tego tytułu wyniosły 

8.931.545,11 zł. 

• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szumana wraz z podłączeniem ul. Śniadeckich  

i Tortunia do kolektora deszczowego - zadanie zrealizowane w latach 2010-2011 - 

koszty z tego tytułu wyniosły 498.000,00 zł. 

• Dofinansowanie Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej – środki zostały przekazane 

w roku 2010 w kwocie 82.000,00 zł. i w roku 2011 w kwocie 90.000,00 zł.  

 
Gmina Tarnowo Podgórne  
 

• Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie – zadanie w trakcie realizacji. 

• Budowa wodociągu tranzytowego Wysogotowo – Lusówko – w latach 2010-2011 

koszty z tytułu realizacji zadania wyniosły 14.000.000,00 zł i jeszcze nie zostało 

ukończone.  

• Ujęcie wody Joanka – rezygnacja z realizacji inwestycji.  

• Modernizacja stacji ujęcia wody Wysogotowo – w latach 2010-2011 koszty z tytułu 

realizacji zadania wyniosły 62.000,00 zł i jeszcze nie zostało ukończone. 

• Budowa zlewni D Lusowo – Tarnowo – inwestycja nie rozpoczęta. 

• Budowa zlewni E Lusówko – Tarnowo - w latach 2010-2011 koszty z tytułu realizacji 

zadania wyniosły 3.687.000,00 zł i jeszcze nie zostało ukończone. 

• Budowa kolektora deszczowego Sady – inwestycja nie zrealizowana. 

• Budowa kolektora sanitarnego Biała Baranowo - w latach 2010-2011 koszty z tytułu 

realizacji zadania wyniosły 272.000,00 zł. 

• Budowa kolektora sanitarnego os. Zielone, Chyby - w latach 2010-2011 koszty  

z tytułu realizacji zadania wyniosły 144.000,00 zł. 
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2. Ochrona powietrza i odnawialne źródła energii  

 

2.1. Zadania własne Powiatu  
 

a) Weryfikacja pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza  

 

Weryfikacja pozwoleń na emisję jest prowadzona na bieŜąco, w podziale na gminy. W roku 

2011 zweryfikowano pozwolenia we wszystkich gminach powiatu poznańskiego. 

 

b) Konsultacje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii   

 

Informacje na temat odnawialnych źródeł energii udzielane są na bieŜąco przez pracowników 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w miarę potrzeb klientów urzędu.   

 

c) Termomodernizacja  

• Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 

(ocieplenie ścian, dachów, zastosowanie odnawialnych źródeł energii), w tym 

docieplono dachy na budynkach rehabilitacji i administracji z łącznikiem oraz 

pensjonariuszy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną w 

budynkach pensjonariuszy i domkach szeregowych, wykonano dokumentację 

techniczną termomodernizacji ścian, pozostałych dachów, okien i drzwi 

zewnętrznych wraz ze zmianą źródła ciepła (solary). W latach 2010 – 2011 

wydatkowano na realizację niniejszego zadania kwotę w wysokości 

4.405.000,00 zł. 

• Termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (ocieplenie ścian 

stropodachów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni) -  

w latach 2010 – 2011 wydatkowano na realizację niniejszego zadania kwotę  

w wysokości 528.500,00 zł. 
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2.2. Zadania koordynowane  
 

• W ramach programu PEPE (Promocja Ekologii Poprzez Edukację) przeprowadzono 

szkolenia poruszające najwaŜniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska, 

omawiane były kwestie dotyczące m.in.: oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, 

stosowania proekologicznych nośników energii, ochrony przyrody i gospodarki 

odpadami. Odbiorcami prowadzonej edukacji jest szerokie grono osób (uczniowie, 

nauczyciele, sołtysi, radni, policja), a zagadnienia przedstawione zostały przez 

specjalistów w danej dziedzinie. 

• W poniŜszych placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański w roku 2010 

zostały opracowane dokumentacje związane z wykonaniem instalacji przygotowania 

ciepłej wody uŜytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego: 

o Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – 

koszt 5.390,00 zł, 

o Zespół Szkół w Mosinie – koszt 6.700,00 zł, 

o Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – koszt 2.950,00 zł, 

o Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie - koszt 5.230,00 zł, 

o Zespół Szkół w Rokietnicy – koszt 3.920,00 zł, 

o Dom Dziecka w Kórniku Bninie – koszt 2.800,00 zł. 

• W 2010 roku dla szkoły w Murowanej Goślinie przygotowana została dokumentacja 

na wymianę urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne oraz na 

wymianę baterii i urządzeń na wodooszczędne za kwotę 165.000,00 zł. Realizacja 

zadania nastąpi w 2012 roku.   

• W ramach modernizacji internatu i remontu budynku szkoły na terenie Liceum 

Ogólnokształcącego w Puszczykowie, dokonano w latach 2010-2011 wymiany 

urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne, wymiany baterii i urządzeń 

na wodooszczędne. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 2.622.400,00 zł. 

• W roku 2010 nastąpiła wymiana oświetlenia na energooszczędne za kwotę  

73.159,24 zł: 

• w Zespole Szkół w Bolechowie, 

• w Zespole Szkół w Rokietnicy, 

• w Zespole Szkół w Mosinie, 

• w Domu Dziecka w Kórniku Bninie. 
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2.2. Zadania gmin  

 

Gmina Buk  

Brak zadań zaplanowanych i zrealizowanych. 

 
Gmina Czerwonak  

Brak zadań zaplanowanych i zrealizowanych. 
 
Gmina Dopiewo  
 

• Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dopiewie - zadanie 

nie zrealizowano. 

• Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej – w latach 2010-2011 

wydatkowano na realizację zadania kwotę w wysokości 790.000,00 zł. 

 

Gmina Kleszczewo  
 

• Budowa dróg na nowych terenach inwestycyjnych – w latach 2010 – 2011 poniesione 

zostały koszty w wysokości 728.300,00 zł. 

• Budowa drogi w Markowicach - w latach 2010 – 2011 poniesione zostały koszty  

w wysokości 193.800,00 zł. 

• Przebudowa drogi powiatowej - w latach 2010 – 2011 poniesiony zostały koszty  

w wysokości 963.800,00 zł. 

• Przebudowa i modernizacja GOKiS - w latach 2010 – 2011 poniesione zostały koszty 

w wysokości 541.600,00 zł. 

Wszystkie ww. zadania nie zostały ujęte w Programie, ale zostały zrealizowane. 
 
 
Gmina Komorniki  
 

• W 2011 roku termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją 

kotłowni z węglowej na gazową – koszt 472.800,00 zł. 

 
Gmina Kostrzyn  
 

• W 2011 roku budowa obwodnicy Kostrzyna  - koszt 7.900.000,00 zł. 

• Termomodernizacja budynków gminnych – zadanie nie zostało zrealizowane. 
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• Rozbudowa sieci gazowych – brak danych. 

• Wymiana systemu ogrzewania na olejowe i gazowe w budynkach gminnych –  

zadanie nie zostało zrealizowane, poniewaŜ budynki gminne mają ogrzewanie 

gazowe. 

• Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych – zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

 
Gmina Kórnik  
 
Działania podjęte w 2010 roku: 

• Wymiana kotła gazowego i jego modernizacja w Przedszkolu w Szczodrzykowie – 

koszt 61.697,00 zł. 

• Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Prowent 5 w Kórniku – koszt  

12.200,00 zł. 

• Budowa kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody uŜytkowej 

w budynkach uŜyteczności publicznej – koszt 651.000,00 zł. 

• Wykonanie projektu przebudowy skrzyŜowania (lewoskręt Dębiec) w ciągu drogi 

krajowej nr 11 – koszt 29.196,00 zł. 

• Przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu (w tym przebudowa kanalizacji deszczowej) 

– koszt 326.532,00 zł. 

• Budowa nawierzchni jezdni na ul. Pieczewskiej w Kamionkach – koszt 436.143,00 zł. 

• Budowa ul. Staszica w Kórniku – koszt 31.500,00 zł. 

• Modernizacja drogi w Kromolicach – koszt 14.640,00 zł. 

Działania podjęte w 2011 roku: 

• Budowa ul. OkręŜnej w Dachowie – koszt 538.107,00 zł. 

• Remont nawierzchni przy OSP w Czmoniu – koszt 34.003,00 zł. 

• Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu w Szczodrzykowie – koszt 60.801,00 zł. 

 
 
Miasto Luboń  
 

• W 2011 roku termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej – koszt 

513.530,60 zł – zadanie nie zaplanowane w programie, lecz zrealizowane. 
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Gmina Mosina  
 

• Termomodernizacja 13 budynków oświatowych w gminie Mosina – adaptacja 

budynku na przedszkole w Krośnie w 2010 roku wraz z termomodernizacją. 

 
Gmina Murowana Goślina  
 

• Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 

Poznań – Wągrowiec, długość 9 119 km – zadanie w trakcie realizacji od 2010 roku.  

Z uwagi na roboty dodatkowe został przesunięty termin zakończenia prac i oddania do 

uŜytku. Według aktualnej wiedzy przewidziany termin oddania obwodnicy do 

eksploatacji planowany jest na połowę 2012 roku. Łączny koszt podstawowego 

zakresu robót finansowanego z budŜetu WZDW w latach 2010 -2011 wyniósł 

78.387.127 zł. 

• Rewitalizacja linii kolejowej Poznań – Wągrowiec - zadanie w trakcie realizacji.  

W 2010 roku ogłoszony został przetarg na modernizację linii zakończony 

wyłonieniem wykonawcy w 2011 roku. W tym samym roku czyli 2011 zakończono 

etap projektowy inwestycji, a w zakresie wykonawstwa prace związane z przebudową 

układu torowego. Zakończenie całości inwestycji przewiduje się na początek  

2013 roku. 

• Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem 1700 mb - zadanie zostało 

zrealizowane w 2011 roku, całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 6.659.000,00 zł.          

• Budowa drogi – przedłuŜenie ul. Długiej - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 

2010 – 2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku zadanie zaplanowane 

do realizacji po 2020 roku.  

• Budowa drogi – włączenie ul. Wiosennej do Poznańskiej - zadanie nie zostało 

zrealizowane w latach 2010 – 2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym 

uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 

roku zadanie zaplanowane do realizacji po 2020 roku. 

• Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia starego ze ścieŜką rowerową 2750 mb - 

zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010 – 2011. W obecnie obowiązującym 

WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 

14 listopada 2011 roku zadanie zaplanowane do realizacji etapowej od 2013 roku. 
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• Budowa drogi gminnej w Starczanowie 600 mb - zadanie nie zostało zrealizowane  

w latach 2010 – 2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym uchwałą 

XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku 

zakres zadania został włączony w zakres zadanie inwestycyjnych związane  

z utwardzeniem dróg i przewidziane do realizacji w ramach moŜliwości budŜetowych. 

• Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku  

wykonano przygotowawcze prace geodezyjne. 

• Przebudowa i budowa dróg na terenach wsi - zadanie nie zostało zrealizowane  

w latach 2010 – 2011. 

• Przebudowa i budowa ścieŜek pieszo-rowerowych - zadanie częściowo realizowane. 

W  2011 roku  wybudowano ścieŜkę pieszo-rowerową w ramach inwestycji 

Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem. 

• Przebudowa ul. Kolejowej z oświetleniem drogowym, chodnikami i kanalizacją 

deszczową 630 mb - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. 

• Budowa kładki pieszo – rowerowej nad torami kolejowymi połączenie ul. Wojska 

Polskiego i ul. Gnieźnieńskiej 630 mb - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 

2010 – 2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku zadanie zaplanowane 

do realizacji po 2020 roku. 

• Termomodernizacja budynków SP w Długiej Goślinie i SP w BiałęŜynie - zadanie nie 

zostało zrealizowane w latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym 

uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 

roku zadanie zaplanowane do realizacji w 2013 roku z pozyskanym dofinansowaniem 

ze środków unijnych w ramach WRPO. 

• Termomodernizacja budynków SP w Łopuchowie - zadanie nie zostało zrealizowane 

w latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku zadanie 

zaplanowane do realizacji po 2020 roku. 

• Termomodernizacja budynków SP 1 w Murowanej Goślinie - zadanie nie zostało 

zrealizowane w latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym 

uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 

roku zadanie zaplanowane do realizacji w 2013 roku z pozyskanym dofinansowaniem 

ze środków unijnych w ramach WRPO.  
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• Termomodernizacja budynków SP 2 i Gim. Nr 2 w Murowanej Goślinie - zadanie nie 

zostało zrealizowane w latach 2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym 

uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 

roku zadanie zaplanowane do realizacji w 2012 w zakresie pokryć dachowych oraz 

latach 2015 -2016 w zakresie ocieplenia ścian. 

• Rewitalizacja j. Raduszyn: promenada pomiędzy ul. J. Lenartowskiego a ul. Łąkową 

oraz budowa ścieŜki pieszo-rowerowej - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 

2010-2011. W obecnie obowiązującym WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku zadanie zaplanowane 

do realizacji po 2020 roku. 

• Budowa ścieŜki pieszo – rowerowej „Zielone Wzgórza” – Przebędowo (wzdłuŜ 

Trojanki) - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. W obecnie 

obowiązującym WPI przyjętym uchwałą XI/102/2011 Rady Miejskiej w Murowanej 

Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku zadanie zaplanowane do realizacji po 2020 

roku. 

• Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Murowanej Goślinie 1 800 mb - zadanie zostało 

zrealizowane. Realizacja zadania zakończona została w 2010 roku. Całkowity koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 9.712.000,00 zł. 

• Współpraca z zakładem gazownictwa w celu rozbudowy sieci gazowej na terenie 

miasta i gminy - zadanie zostało zrealizowane. Współpraca z Zakładem gazownictwa 

w celu rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta i gminy prowadzona jest w sposób 

ciągły w drodze administracyjnej bez kosztów inwestycyjnych. 

• Ujawnianie oraz zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń do powietrza - 

Zadanie zrealizowane. Ujawnianie oraz zgłaszanie nowych źródeł zanieczyszczeń 

powietrza było realizowane na bieŜąco. 

• Wsparcie finansowe dla mieszkańców zamierzających wymienić ogrzewanie węglowe 

na bardziej ekologiczne, dotacje dla mieszkańców z tytułu zmiany źródeł ogrzewania - 

zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011.W okresie raportowania Urząd 

Miasta i Gminy Murowana Goślina nie wspierał finansowo mieszkańców w ramach 

realizacji przez nich inwestycji związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na 

bardziej ekologiczne – dotacje dla mieszkańców z tytułu zmiany źródeł ogrzewania. 

• Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych - zadanie zostało zrealizowane  

w 2011 roku w: 



Raport z wykonania  

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2010 – 2011 

 22 

o budynku na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie (1.993,00 zł), 

o Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie (8.900,00 zł), 

o Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie (56.324,00 zł). 

• Intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz 

tworzenie ścieŜek rowerowych - w 2011 roku zadanie realizowane  w ramach 

inwestycji Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem.  

• Budowa instalacji umoŜliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - 

zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Ze strony inwestorów nie było 

zainteresowania zrealizowania tego typu instalacji na terenie gminy. 

• Organizacja autobusowego transportu wewnątrzgminnego - zadanie zostało 

zrealizowane. W okresie raportowania gmina w sposób ciągły zajmowała się 

organizacją autobusowego transportu wewnątrzgminnego. W latach 2010-2011  

z budŜetu gminy na ww. zadanie przeznaczono ok. 1.257.000,00 zł. 

 

Gmina Pobiedziska  
 

• W latach 2010-2011 przeprowadzono termomodernizację:  

o budynku Ośrodka Kultury w Pobiedziskach,   

o budynku szkoły w Pobiedziskach,  

o budynku szkoły w Biskupicach, 

o budynku szkoły i świetlicy w Węglewie, 

o budynku szkoły w Pomarzanowicach.  

Łączna kwota, jaka została wydatkowana na realizację zadania wyniosła  

2.369.000,00 zł.  

 

Miasto Puszczykowo  
 

• W 2011 roku przeprowadzono termomodernizację obiektów uŜyteczności publicznej 

za kwotę 40.000,00 zł.  

 
Gmina Rokietnica  
 

• W 2010 roku przeprowadzono termomodernizację obiektów gminnych za kwotę 

65.000,00 zł.  
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Gmina Stęszew  
 

• Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym w Strykowie przy ul. Parkowej 7 

– zadanie nie zrealizowane.  

Gmina Suchy Las  
 

• Zadania z wdraŜania odnawialnych źródeł energii – brak danych. 

• Rozbudowa i utrzymanie ścieŜek rowerowych na terenie gminy – brak danych.  

 
Gmina Swarzędz  
 

• Ograniczenie niskiej emisji – brak danych.   

 
Gmina Tarnowo Podgórne  
 

Nie planowano i nie realizowano Ŝadnych zadań z zakresu ochrony powietrza. Gmina 

zgazyfikowana w 100%. Wszystkie budynki posiadają przyłącze gazowe. Całe oświetlenie 

będące w gestii Gminy jest energooszczędne.  

 

 

3. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne  

 

3.1. Zadania własne Powiatu  

 

Zaplanowanym zadaniem było gromadzenie danych o źródłach promieniowania 

niejonizującego. Z uwagi na podział kompetencji w zakresie instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne pomiędzy róŜne organy ochrony środowiska i związane z tym znaczne 

utrudnienie w zebraniu pełnej informacji o źródłach promieniowania, odstąpiono od zadania 

„Gromadzenie danych o źródłach promieniowania niejonizującego”. Ponadto przedmiotowe 

zadanie nie prowadziłoby bezpośrednio do osiągnięcia zakładanego efektu – zmniejszenia 

zanieczyszczenia środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym. 

 

3.2. Zadania koordynowane  

 

a) Realizacja zabezpieczeń akustycznych wzdłuŜ dróg powiatowych 
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• nasadzenie zieleni (drzew i krzewów): 
 

GMINA Rok 2010 [szt.] Rok 2011 [szt.] 
Buk 102 23 
Dopiewo 23 2 
Kleszczewo 15 40 
Komorniki 2 141 
Kostrzyn 6 35 
Murowana Goślina 64 73 
Pobiedziska 59 39 
Rokietnica - 9 
Suchy Las 10 - 
Swarzędz - 92 + 100 m2 krzewów 
Tarnowo Podgórne 55 75 

Ogółem 336 529 + 100 m2 
Nasadzono:  

- lipa 405 sztuk, 

- klon 391 sztuk, 

- jarząb 20 sztuk, 

- akacja 10 sztuk, 

- śliwa czerwona 39 sztuk, 

- krzewy – 100 m2. 

b) Modernizacja dróg 

 

Wykonano nakładki w postaci nowych warstw ścieralnych na zniszczonych odcinkach dróg 

powiatowych. Za pomocą tych zabiegów zlikwidowano nierówności na jezdniach, dlatego 

poprawie uległy warunki akustyczne oraz parametry jezdne. Prace wykonano  

w następujących miejscach: 

rok 2010: 

− droga pow. nr 2390P Komorniki- Łęczyca – 1.691,00 m, 

− droga pow. nr 2406P Poznań – Bolechowo – 2.050,00 m oraz ciąg pieszo-

rowerowy – 2.128,00 m, 

− droga pow. nr 2403P Więckowice – Dopiewo – 3.358,00 m, 

− droga pow. nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – 2.275,00 m, 

− droga pow. nr 2431P Radojewo – Poznań – 968,00 m, 

− droga pow. nr 2409P Pobiedziska – Kostrzyn – 2.394,00 m, 

− droga pow. nr 2489P Koninko – 727,00 m, 
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− droga pow. nr 2398P Łopuchowo – Boduszewo – 1.400,00 m, 

− droga pow. nr 2436P Swarzędz – Sarbinowo – 1.500,00 m, 

− droga pow. nr 2500P Niepruszewo – Tomiczki – 1.000,00 m, 

− droga pow. nr 2428P Golęczewo – Sobota – 800,00 m, 

− droga pow. nr 2404P Tarnowo Podgórne – Napachanie – 1.200,00 m, 

− droga pow. nr 2407P Swarzędz – Gruszczyn – 1.086,00 m. 

Łącznie: 20,449 km dróg i 2,128 km ciągu pieszo – rowerowego. 

 

Rok 2011: 

− droga pow. nr 2406P Biedrusko – 1.167,00 m oraz ciąg pieszo-rowerowy – 

2.227,00 m, 

− droga pow. nr 2410P Swarzędz – Środa w m. Kleszczewo – 1.020,00 m, 

− droga pow. nr 2410P Gowarzewo – remont skrzyŜowania, 

− droga pow. nr 2416P Gołuski – Plewiska – 2.220,00 m, 

− droga pow. nr 2404P Tarnowo Podgórne – 630,00 m. 

Łącznie: 5,037 km dróg i 2,227 km ciągu pieszo – rowerowego. 

 

3.3. Zadania gmin  

 

Gmina Buk  
 

• W 2011 roku budowa ekranu akustycznego o dł. ok. 200 mb i wys. ok. 6 m wzdłuŜ 

drogi wojewódzkiej nr 307 w miejscowości Buk (pomiędzy ul. Dworcową  

a ul. DobieŜyńską) – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Poznaniu. 

 

Gmina Czerwonak  

Brak danych  

 

Gmina Dopiewo  
 

• Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg – w latach 2010-2011 

przeznaczono na realizację zadania kwotę w wysokości 213.000,00 zł.  
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• Dokumentacja techniczna pod budowę drogi łączącej drogi powiatowe Gołuski-

Plewiska i Skórzewo-Dąbrówka – zadanie nie zrealizowano. 

• Budowa ul. Szarotkowej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem  

i chodnikiem w miejscowości Skórzewo w 2010 roku za kwotę 33.000,00 zł.  

• W 2011 roku przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Poznania na 

budowę układu drogowego ronda ul. Malinowa – Skórzewska – Złotowska  

w wysokości 2.206.000,00 zł. 

 
Gmina Kleszczewo  
 

• Kompleksowe udroŜnienie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Tulce – brak 

danych. 

• Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku KrzyŜowniki-Śródka 

wraz z oświetleniem – w latach 2010-2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 

w wysokości 1.388.800,00 zł. 

• Budowa ulic osiedlowych w Tulcach - w latach 2010-2011 na realizację zadania 

wydatkowano kwotę w wysokości 77.200,00 zł. 

• Remont ul. Gospodarczej – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak 

środków.  

• Budowa dróg w Nagradowicach (do świetlicy, budynku nr 4) - zadanie nie zostało 

zrealizowane z uwagi na brak środków. 

• Przebudowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego wraz z budową chodnika 

w Krerowie - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków. 

• Budowa drogi Zimin-Nowy Świat – zadanie zrealizowano w 2009 roku. 

• Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy – nie 

zrealizowano i nie podano przyczyny.  

• W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem, na terenie gminy 

dokonano budowy, przebudowy, remontu i modernizacji dróg. Poszczególne zadania 

wykonane w tym zakresie zostały wymienione w punkcie 2 (ochrona powietrza  

i  odnawialne źródła energii). 

 
Gmina Komorniki  
 
Nie planowano Ŝadnych zadań. 
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Gmina Kostrzyn  
 

• Wykonanie mapy natęŜenia hałasu, opracowanie koncepcji jego ograniczenia i 

realizacji poszczególnych etapów – zadanie nie zostało zrealizowane. 

Działania podjęte w 2010 roku: 

• Budowa drogi osiedlowej w Gułtowach - koszt 110.000,00 zł. 

• Budowa ul. Garncarskiej w Kostrzynie – koszt 271.000,00 zł. 

• Remont nawierzchni – ul. Mickiewicza w Kostrzynie - 589.000,00 zł. 

Działania podjęte w 2011 roku: 

• Budowa ul. Bednarskiej w Kostrzynie - koszt 96.000,00 zł. 

• Przebudowa drogi  gminnej Wiktorowo – Sanniki – koszt 280.000,00 zł. 

 

Gmina Kórnik  
 

• W ramach realizacji zadania w zakresie ochrony przed hałasem, na terenie Miasta 

i Gminy Kórnik dokonano remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz 

gminnych. Środki finansowe wydatkowano równieŜ na utrzymanie dróg gruntowych 

(profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, ŜuŜlem paleniskowym, tłuczniem 

kamiennym oraz destruktem asfaltowym). Zmodernizowano pobocza dróg oraz ciągi 

piesze. Poszczególne zadania wykonane w tym zakresie i ich koszty przedstawione są 

w punkcie 2 (Ochrona powietrza i odnawialne źródła energii).  

 
Miasto Luboń  
 

• Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz nowa organizacja ruchu sprzyjająca 

płynności ruchu – w 2010 roku dokonano aktualizacji projektu organizacji ruchu. 

• Budowa ulic śabikowska/Sobieskiego z obwodnicą wewnętrzną wraz z włączeniem 

do ul. Armii Poznań – w 2011 roku wykonano projekty za kwotę 304.917,00 zł. 

• Budowa ul. Wschodnia i Jana Pawła II – brak danych. 

• Przebudowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. Krętej - zadanie nie realizowane.  

• Budowa ciągu komunikacyjnego w rejonie ul. Listopada, Traugutta, Cmentarna oraz 

wyprowadzenie na węzeł w Komornikach – na realizację zadania wydatkowano  

w 2010 roku kwotę 527.759,80 zł,  a w 2011 roku kwotę 4.305,00 zł. 
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• Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na 

odcinku ulic: Krętej, Polnej, Poznańskiej - na realizację zadania wydatkowano  

w 2010 roku kwotę 318.819,00 zł,  a w 2011 roku kwotę 3.864.190,32 zł. 

• W 2010 roku wykonano modernizację nawierzchni ulic istniejących za kwotę  

21.960,00 zł. 

• Nasadzenia drzew i krzewów wokół planowanych inwestycji – zadanie realizowane 

poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów w decyzjach o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

• Budowa progów spowalniających – brak danych. 

• Podejmowanie działań zmierzających do powstania monitoringu hałasu w mieście - 

realizacja działań w poprzez: spotkania i rozmowy z dowództwem lotniska  

w Krzesinach, systematyczne zabieganie u organów odpowiedzialnych o wydanie 

decyzji w ww. zakresie 

• Budowa ekranów akustycznych – zadanie nie zrealizowane. 

• Wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczających obszary dla lokalizacji instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne – wprowadzono zapisy w nowo powstałych MPZP  

w następującym zakresie: 

o „Lasek - rejon ul. Wirowskiej” - zakaz lokalizacji stacji bazowych, 

o „śabikowo Centrum Północ”-  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

o „śabikowo Centrum Południe” -  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

o „Lasek - rejon ul. Poznańskiej” - zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko, 

o „Za autostradą” -  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 
Gmina Mosina  
 

• Budowa obwodnicy Mosiny w ciągu ul. Krasickiego, łączącej drogę powiatową  

nr 2465P Mosina - Czempiń z drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Kórnik – 

Przygotowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.  



Raport z wykonania  

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2010 – 2011 

 29 

• Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów 

kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz z drogą do 

szpitala w Puszczykowie – przygotowana została koncepcja obwodnicy etap I  

ul. Mocka – Śremska – część wschodnia miasta. Natomiast opracowywany jest II etap 

obwodnicy – zachodnia część miasta ul. Śremska – droga wojewódzka w rejonie 

Dymaczewa Nowego. 

• ŚcieŜki rowerowe na terenie gminy Mosina – w latach 2010 – 2011 wykonano 14 km 

ścieŜek rowerowych, zadanie w ciągłej realizacji. 

• Uruchomienie trasy pieszo-rowerowej z bud. przeprawy promowej w Czapurach – nie 

zrealizowano. Trwają rozmowy z Miastem Luboniem oraz Urzędem Marszałkowskim 

w Poznaniu. 

• Program Warta – zagospodarowanie turystyczne – trwają prace projektowe nad 

przystanią w Rogalinku. 

 

Gmina Murowana Goślina  
 

• Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zasad 

kształtowania komfortu akustycznego dla obszaru – zadanie zostało zrealizowane. 

Zadania dotyczące integrowania opracowań planistycznych z problemami zagroŜenia 

hałasem, a tym samym wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zasad kształtowania komfortu akustycznego dla obszaru w latach 

2010-2011 było realizowane w sposób ciągły. W okresie sprawozdawczym 

opracowano  następujące plany zagospodarowania przestrzennego: 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia 

w Murowanej Goślinie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Wojnówko, obręb Wojnowo, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy  

w rejonie ulic: Poznańskiej i Kochanowskiego w Murowanej Goślinie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek  

o nr ew. 117/5, 98/1 i części działki o nr ew. 98/3, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy OkręŜnej  

w Murowanej Goślinie, 
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o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głęboczek, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie – część „B”, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej  

w Murowanej Goślinie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łąkowej, 

Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 239/17 

w Mściszewie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 50/1, 50/3, 50/4, 

50/5, 50/6 w Mściszewie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Łoskonia 

Starego, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, 

Czernice i okolic – część I, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej 

i Przemysłowej w Murowanej Goślinie, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, 

Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina - część A, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, 

Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina - część D, 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kościoła w Rakowni  

w rejonie ul. Szpaka i Kukułki. 

• Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu  

z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska - 

zadanie zostało zrealizowane. W okresie lat 2010-2011 na terenie gminy prowadzono 

wiele działań kontrolnych w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze 

środowiska. 

• Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 

Poznań – Wągrowiec - Zadanie w trakcie realizacji od 2010 r. Z uwagi na roboty 

dodatkowe został przesunięty termin zakończenia prac i oddania do uŜytku. Według 

aktualnej wiedzy przewidziany termin oddania obwodnicy do eksploatacji planowany 
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jest na połowę 2012 r. Łączny koszt podstawowego zakresu robót finansowanych  

z budŜetu WZDW w latach 2010 - 2011 wyniósł 78.387.127,00 zł. 

• Wprowadzanie do MPZP zasad lokalizacji instalacji emitujących fale 

elektromagnetyczne, zagadnień pola elektromagnetycznego (m.in. w sposób nie 

kolidujący z walorami krajobrazowymi oraz nie powodujący konieczności stawiania 

nadmiernej ilości konstrukcji antenowej) oraz minimalizowanie liczby wysokich 

konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku uŜytkowników na 

jednej konstrukcji wspornej (ze względu na ochronę krajobrazu) – zadania nie zostały 

zrealizowane w latach 2010-2011. Brak moŜliwości prawnych do ich wykonania. 

Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług  

i sieci telekomunikacyjnych, miejscowy plan zagospodarowania nie moŜe ustanawiać 

zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemoŜliwiać lokalizowania 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeŜeli taka inwestycja jest 

zgodna z przepisami odrębnymi. 

• W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem, na terenie gminy 

dokonano budowy, przebudowy, remontu i modernizacji dróg. Poszczególne zadania 

wykonane w tym zakresie zostały wymienione w punkcie 2 (ochrona powietrza  

i  odnawialne źródła energii). 

 
 
Gmina Pobiedziska  
 

• W roku 2010 realizacja ul. Klasztorna, Spadzista – Łąkowa, Brzozowa - etap III, 

Poznańska  - Polna – etap I, Boczna, Leśna Jerzykowo – etap I, Polna Biskupice – etap 

I - za kwotę 2.500.000,00 zł.  

• W roku 2010 realizacja Złotniczki – etap II – za kwotę 253.000,00 zł.  

• W roku 2011 realizacja Bednary – Wronczynek etap III i IV 1500 mb – kwota 

500.000,00 zł.  

 

Miasto Puszczykowo  
 
Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji.  
 
 
 
 



Raport z wykonania  

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2010 – 2011 

 32 

Gmina Rokietnica  
 
Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji.  
 
 
Gmina Stęszew  
 

• Modernizacja drogi Rybojedzko – Słupia – realizacja zadania została przesunięta na 

lata 2012 – 2015. 

• Modernizacja drogi Sapowice – Stęszew - realizacja zadania została przesunięta na 

lata 2012 – 2015. 

 
 
Gmina Suchy Las  

Brak danych 

 
Gmina Swarzędz  
 

• Modernizacja i remont odcinka ul. Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, 

Słowackiego i Cmentarnej – wydatkowano w latach 2010-2011 kwotę w wysokości 

5.186.433,24 zł. 

•  Przebudowa ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie 

(droga powiatowa nr 240 P) – przekazano do ZDP w ramach dotacji celowej kwotę  

w wysokości 543.000,00 zł. 

• Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego  

w Swarzędzu - wydatkowano w latach 2010-2011 kwotę w wysokości  

1.511.103,20 zł. 

• Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą - wydatkowano w latach 2010-2011 kwotę w wysokości  

4.425.181,46 zł (inwestycja w toku). 

• Budowa drogi – przedłuŜenie ul. Planetarnej - wydatkowano w latach 2010-2011 

kwotę w wysokości 6.685.045,40 zł (inwestycja w toku). 

• Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z Małą Rybką - wydatkowano w latach 2010-

2011 kwotę w wysokości 3.133.130,91 zł. 

• Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. WieŜowej oraz w części  

ul. Zielińskiej w Gruszczynie - wydatkowano w latach 2010-2011 kwotę w wysokości 

4.192.140,40 zł. 
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• Budowa nawierzchni wraz  z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie 

wydatkowano w roku 2010 kwotę w wysokości 852.526,22 zł. 

• Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy 

skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego - wydatkowano w roku 

2010 kwotę w wysokości 818.709,57 zł. 

• Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach - wydatkowano w latach 2010-

2011 kwotę w wysokości 744.425,19 zł. 

• Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, 

Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu - wydatkowano w roku 2010 kwotę w wysokości 

1.388.907,61 zł. 

• Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym  

w Swarzędzu - wydatkowano w roku 2010 kwotę w wysokości 69.738,08 zł. 

• Przebudowa skrzyŜowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora  

w Swarzędzu - wydatkowano w roku 2010 kwotę w wysokości 324.679,90 zł. 

• Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu - wydatkowano w latach 2010-2011 kwotę 

w wysokości 983.252,30 zł (inwestycja w toku). 

• Budowa alei spacerowej ze ścieŜką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad 

Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią - wydatkowano w latach 2010-2011 kwotę 

w wysokości 1.457.556,57 zł. 

• Przebudowa skrzyŜowania ulic Granicznej i Kirkowa w Swarzędzu - wydatkowano  

w roku 2011 kwotę w wysokości 1.085.707,67 zł. 

 

Gmina Tarnowo Podgórne  

Nie planowano i nie realizowano Ŝadnych zadań z zakresu ochrony przed hałasem.  

 

 

4. Ochrona krajobrazu i zasobów przyrody  

 

4.1. Zadania własne Powiatu  

 

a) Realizacja Programu Zwiększenia Lesistości Powiatu Poznańskiego 
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Na podstawie opracowanego w 2007 roku Programu Zwiększenia Lesistości Powiatu 

Poznańskiego, w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 35.000,00 zł na wykonanie 

wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 7 projektów 

dotyczących nasadzeń śródpolnych na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 

Parku Krajobrazowego Promno. Natomiast w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 

73.703,65 zł na wykonanie wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, nasadzeń śródpolnych na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego 

oraz Parku Krajobrazowego Promno oraz na wykonanie nasadzeń na terenie gmin Buk i 

Dopiewo. 

 

b) Realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 

Od 2006 roku Starostwo Powiatowe prowadzi Program likwidacji wyrobów zawierających 

azbest. W związku z jego realizacją wykonano zadania obejmujące: 

− złoŜenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu o dotację, 

− zmianę budŜetu uwzględniającą środki z gmin i WFOŚiGW, 

− ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót oraz podpisanie umowy z nim, 

− weryfikację przesłanych przez urzędy gmin wniosków, 

− przekazanie danych ze złoŜonych wniosków do wykonawcy robót, 

− sprawdzenie otrzymanych od wykonawcy dokumentów, 

− rozliczenie całości zadania. 

Dofinansowanie dotyczy demontaŜu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest i przyznawane jest w wysokości 70% kosztów całkowitych. Udział własny 

wnioskodawcy wynosi 30%.  

W 2010 roku unieszkodliwiono ponad 517 ton wyrobów zawierających azbest, a w 2011 roku 

ponad 609 ton. W ciągu tych dwóch lat wydatkowano na realizację zadania 373.713,14 zł. 

Źródłami finansowania są środki z budŜetu Powiatu, budŜetów 17 Gmin oraz dotacji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
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c) Inne zadania  

• W 2010 roku opracowano „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji 

drapieŜników - lisów i jenotów - na terenie powiatu poznańskiego” za kwotę  

17.523,00 zł.  

• W 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 22.570,00 zł na opracowanie 

Programu okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru całego powiatu 

poznańskiego oraz kwotę w wysokości 29.280,00 zł na wykonanie badań jakości 

gleby i ziemi na podstawie ww. Programu.  

 

4.2. Zadania koordynowane  

 

a) Wsparcie finansowe właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu 

gruntów rolnych do zalesienia, co kwartał przekazuje środki finansowe na wypłaty 

ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

Ekwiwalenty te, są comiesięcznie przekazywane właścicielom gruntów rolnych.  

W 2010 roku przekazano na ten cel 58.678,34 zł, a w 2011 roku wypłacono kwotę  

w wysokości 58.470,37 zł.  

 

b) Budowa i eksploatacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie 
 
Starosta Poznański od lat wspiera inicjatywę budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Skałowie, gm. Kostrzyn. W ramach wspólnych działań w dniu 27 lipca 2010 roku w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 146, poz. 2797 ogłoszony został 

Statut Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Uczestnikami 

związku jest 11 gmin powiatu poznańskiego: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, 

Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz.  

Dzięki temu, iŜ Związek został zarejestrowany i ogłoszony został jego statut, nabył on 

osobowość prawną. Sytuacja taka pozwoliła na wszczęcie działań w kierunku budowy 

schroniska.  
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W związku z powyŜszym na wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku, z budŜetu 

Powiatu przekazano w 2011 roku środki w wysokości 24.367,30 zł na realizację projektu  

ww. przedsięwzięcia. 

 

c) Dofinansowanie działań wspierających ratowanie gatunków zagroŜonych i zakładanie 

zieleni  

 
Od ponad 7 lat Starostwo wspiera finansowo działania polegające na redukcji populacji lisa  

i jenota. W 2010 roku Starosta Poznański przeznaczył 9.299,30 zł. na odstrzał redukcyjny 

lisów i jenotów, efektem czego było odstrzelenie 456 szt. tejŜe zwierzyny.  

Natomiast w roku 2011 na podstawie „Programu odbudowy zwierzyny drobnej…” podjęto 

uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu Nr VI/42/IV/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. Nr 127, poz. 2077) w sprawie trybu udzielania dotacji z budŜetu Powiatu 

Poznańskiego kołom łowieckim, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania 

zadań. W związku z jej zapisami koła łowieckie otrzymały i będą otrzymywać coroczną 

dotację z budŜetu Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na odstrzał redukcyjny lisów  

i jenotów w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej. Wysokość dotacji w danym roku 

budŜetowym za odstrzał jednej sztuki lisa lub jenota będzie zaleŜna od sumarycznej ilości 

osobników wskazanych we wszystkich wnioskach złoŜonych przez koła, z zastrzeŜeniem,  

iŜ nie moŜe ona przekroczyć kwoty 20 zł/sztukę. W związku  powyŜszym koła otrzymały 

dotacje w wysokości sumarycznej 10.694,88 zł, za które odstrzeliły 1.061 szt. zwierzyny. 

TakŜe na podstawie Programu, o którym mowa wyŜej, w latach 2010-2011 przeznaczono 

środki finansowe na ratowanie kuropatwy - gatunku zagroŜonego wyginięciem. Kuropatwy, 

które zakupiono w ilości 1.477 sztuk, zostały wypuszczone na terenie Nadleśnictwa 

Konstantynowo oraz Koła Łowieckiego Nr 13 „Lis”. Wysokość środków, jaka została 

wydatkowana na realizację zadania, wyniosła 50.629,99 zł.   

 

W 2010 roku kwotę 95.240,83 zł wydatkowano na zakup i nasadzenia roślin ozdobnych na 

terenie następujących placówek prowadzonych przez Powiat: ZS Nr 1 w Swarzędzu,  

LO w Puszczykowie, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie, SOSW w Mosinie oraz Dom Dziecka 

w Kórniku. 
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4.3. Zadania gmin  

 
Gmina Buk  
 
• Budowa Parku Leśnego we wsi Niepruszewo – środki wydatkowane w latach 2010 - 2011 

to 27.800,00 zł na koszenie trawy oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających.  

 
Gmina Czerwonak  
 
Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji. 
 
Gmina Dopiewo  
 
• Utrzymanie zieleni na terenie gminy w 2010 roku za kwotę 373.000,00 zł, w 2011 roku za 

kwotę 341.000,00 zł.  

 
Gmina Kleszczewo  
 

• Zagospodarowanie terenu w rejonie Kościoła, stawu, budynku „Nad Stawem”  

w miejscowości Tulce – nie podjęto realizacji zadania z powodu braku środków. 

• Urządzanie terenów zielonych w: Nagradowicach, Komornikach, KrzyŜownikach, 

Śródce, Krerowie, Markowicach, Kleszczewie, Gowarzewie, Ziminie i Poklatkach –  

w latach 2010-2011 na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 

336.300,00 zł.  

• Renowacja parku w Kleszczewie – w latach 2010-2011 na realizację zadania 

przeznaczono kwotę w wysokości 1.286.200,00 zł. 

• Nie urządzono terenów zielonych w Bylinie, nie dokonano renowacji parku 

krajobrazowego w Gowarzewie oraz nie zrewitalizowano parku w Komornikach – 

przyczyną jest brak środków na realizację zadania.  

 

 
Gmina Komorniki  
 

• W latach 2010 – 2011 konserwacja zieleni (przycinanie i wycinanie) – kwota 

138.000,00 zł. 

• W latach 2010 – 2011 zakup sadzonek za kwotę 23.600,00 zł. 
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Gmina Kostrzyn  
 

• W latach 2010 - 2011 powiększenie terenów zieleni uporządkowanej na terenie gminy 

– ul. Dworcowa, Garncarska i Bednarska w Kostrzynie, Drzązgowo – koszt  

59.000,00 zł. 

• W latach 2010 - 2011zakup sadzonek drzew i krzewów – koszt 34.000,00 zł. 

• Opracowanie  waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej w gminie – zadanie nie 

zostało zrealizowane. 

• Zwiększanie zasobów zieleni przydroŜnej i śródpolnej oraz zadrzewianie terenów 

wokół miasta i na terenach wiejskich - zadanie nie zostało zrealizowane. 

• Opracowanie planów ekofizjograficznych - opracowania   ekofizjograficzne 

wykonywane są w ramach umów na sporządzanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium i ich koszty nie są wyróŜnione 

- nie moŜna zatem określić poniesionych środków finansowych. 

• Budowa i eksploatacja Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych Zwierząt  

w Skałowie – brak danych. 

 

Gmina Kórnik  
 
Działania podjęte w 2010 roku: 

• Budowa pomostu drewnianego nad jeziorem Skrzyneckim w Mościenicy – koszt 

12.200,00 zł. 

• Budowa promenady spacerowej wzdłuŜ brzegu Jeziora Kórnickiego (II etap) – koszt 

75.164,00 zł. 

• Budowa promenady spacerowej wzdłuŜ brzegu Jeziora Kórnickiego (I etap) – koszt 

473.012,00 zł. 

• Rozpoznanie potrzeb i moŜliwości prac pielęgnacyjnych w parkach i przy pomnikach 

przyrody, na terenach zieleni urządzonej przy zabytkach – koszt 6.900,00 zł. 

• Zakup materiału szkółkarskiego (drzewa i krzewy) do nasadzeń na terenie gminy oraz 

trawy do obsiania tych terenów – koszt 12.000,00 zł. 

• Utrzymanie zieleni miejskiej – koszt 438.814,00 zł. 

Działania podjęte w 2011 roku: 

• Zakup materiału szkółkarskiego (drzewa i krzewy) do nasadzeń na terenie gminy oraz 

trawy do obsiania tych terenów – koszt 48.086,00 zł. 
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• Utrzymanie zieleni miejskiej – koszt 393.308,00 zł. 

 
Miasto Luboń  
 

• Modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni urządzonej - 

realizacja nasadzeń zieleni na Górce Papieskiej oraz na pozostałych terenach 

zielonych. 

• Racjonalna polityka przestrzenna w zakresie planowania zieleni w mieście (zapisy  

w MPZP) - zapisy w nowych MPZP: 

o „Lasek - rejon ulicy Nowiny”, 

o „śabikowo Centrum Północ”, 

o „śabikowo Centrum Południe”, 

o „Za autostradą”, 

o „Lasek - rejon ul. Poznańskiej”. 

• Ograniczenia ubytku zieleni w mieście poprzez odpowiednie zapisy w MPZP - zapisy 

w nowych MPZP. 

• Nie utworzono nowych form ochrony przyrody. 

• Zwiększanie ilości zieleni na terenach osiedli oraz wzdłuŜ ulic: 

Rok Ilość nasadzonych drzew Ilość  nasadzonych krzewów 

2010 39 28 

2011 21 42 

 

• Wprowadzanie zapisów do MPZP dotyczących ciągłości przestrzeni zielonej  

w mieście - zapisy w nowych MPZP: 

o „Lasek - rejon ulicy Wirowskiej”, 

o „Lasek - rejon ulicy Nowiny”, 

o „śabikowo Centrum Północ”, 

o „śabikowo Centrum Południe”, 

o „Za autostradą”, 

o „Lasek - rejon ul. Poznańskiej” 

• W 2011 roku budowa ścieŜki przyrodniczej wokół „Kocich Dołów”  za kwotę 

44.724,63 zł. 

• Modernizacja istniejącej ścieŜki przyrodniczej oraz Parku Siewcy oraz budowa ciągu 

spacerowego wzdłuŜ ul. Nad śabinką – zadanie nie zostało zrealizowane. 
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Gmina Mosina  
 

• ŚcieŜki rowerowe na terenie gminy Mosina – w latach 2010 – 2011 wykonano 14 km 

ścieŜek rowerowych, zadanie w ciągłej realizacji. 

• Uruchomienie trasy pieszo-rowerowej z bud. przeprawy promowej w Czapurach – nie 

zrealizowano. Trwają rozmowy z Miastem Luboniem oraz Urzędem Marszałkowskim 

w Poznaniu. 

• Program Warta – zagospodarowanie turystyczne – trwają prace projektowe nad 

przystanią w Rogalinku.  

 

Gmina Murowana Goślina  
 

• Podejmowanie działań na rzecz ustanawiania nowych form ochrony przyrody - 

Zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. W tym okresie nie wpłynęły do 

Urzędu Miasta i Gminy Ŝadne wnioski dotyczące ustanowienia form ochrony 

przyrody. 

• Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej i parków - zadanie zostało 

zrealizowane. W okresie sprawozdawczym z budŜetu gminy przeznaczono łącznie  

ok. 200.000,00 zł.  

• Wykonanie oznakowania i infrastruktury dla istniejących form ochrony przyrody 

(pomniki przyrody, uŜytki ekologiczne) - zadanie niezrealizowane, brak środków  

w budŜecie. 

• Opieka nad formami przyrody na terenie Gminy Murowana Goślina (prace 

pielęgnacyjno-porządkowe) - zadanie zrealizowane. Opieka nad formami ochrony 

przyrody na terenie Gminy Murowana Goślina (prace pielęgnacyjno-porządkowe) 

prowadzone były tylko w nagłych przypadkach zgodnie z Ustawą o ochronie 

przyrody.  

• Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nie będących 

własnością gminy - zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieŜąco w miarę 

potrzeb. 

• Przeprowadzanie kontroli z zakresu nasadzeń, wynikających  z wydanych decyzji na 

usunięcie drzew i krzewów - zadanie realizowane na bieŜąco w miarę potrzeb.  
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• Nakładanie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy Murowana 

Goślina - zadanie realizowane na bieŜąco w miarę potrzeb. 

• Koordynowanie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe” - zadanie zrealizowane. 

Łączny koszt realizacji zadania to 500,00 zł.  

• Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów itp. 

– edukacja, nakładanie kar - zadanie realizowane na bieŜąco w miarę potrzeb. 

Kontrola zakazu wypalania łąk i nakładanie kar prowadzi StraŜ Miejska w Murowanej 

Goślinie. Informowanie o zakazie i edukowanie odbywało się poprzez internet. 

• Wspieranie przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zieleni miejskiej, 

zadrzewień, zakrzywień, parków miejskich, zielonych terenów sportowych oraz 

ogródków działkowych (nasadzenia) - zadanie zrealizowane. Zadania z zakresu 

wsparcia ogólnych przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zieleni 

miejskiej, zadrzewień, zakrzewień, parków miejskich, zielonych terenów sportowych 

oraz ogródków działkowych w okresie sprawozdawczym były prowadzone w sposób 

ciągły. Na terenie gminy dokonywano nasadzeń na gruntach gminnych oraz 

konieczność nasadzeń zastępczych w zamian za usuwanie drzew i krzewów na 

gruntach prywatnych – ustalenia w decyzjach na usunięcie drzew i krzewów. 

• Wykonanie projektu rekultywacji terenów zlokalizowanych przy ul. Starczanowskiej 

w Murowanej Goślinie - zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011, 

poniewaŜ wystąpił brak środków finansowych na jego realizację. 

• Rekultywacja terenów zlokalizowanych przy ul. Starczanowskiej w Murowanej 

Goślinie - zadanie niezrealizowane  z powodu braku środków finansowych. 

• Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnianie zasad dobrej polityki rolniczej 

- zadanie zostało zrealizowane. Jednostką odpowiedzialną za realizacje zadania jest 

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zgodnie z kompetencjami.  

 
 
Gmina Pobiedziska  
 

• Zagospodarowanie terenów pod zieleń, rekreację i wypoczynek w m. Pobiedziska, 

Letnisko Leśne, Biskupice – w latach 2010- 2011 przeznaczono na ten cel środki  

w wysokości 524.000,00 zł.   
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Miasto Puszczykowo  
 

• Budowa łącznika ekologicznego, pozyskiwanie terenów cennych przyrodniczo – brak 

danych. 

 
Gmina Rokietnica  
 
Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji.  
 
 
Gmina Stęszew  
 

• Nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów  - w ramach realizacji zadania w latach 

2010 – 2011 wydatkowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.  

 
Gmina Suchy Las  
 

• W latach 2010 – 2011 pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni na terenie gminy – 

kwota 136.000,00 zł. 

• W latach 2010 – 2011 koszenie i utrzymywanie placów, skwerów i boisk na terenie 

gminy, pielęgnacja, korekta i wycinka drzew oraz pielęgnacja krzewów i korekta 

Ŝywopłotów – kwota 417.000,00 zł. 

• Nie zrealizowano zadania: ochrona kasztanowców oraz odbudowa zadrzewień 

przydroŜnych, śródpolnych i wzdłuŜ cieków w północnej części gminy – nie podano 

powodu.   

 
Gmina Swarzędz  
 

• Zagospodarowanie terenów zielonych, pielęgnacja i utrzymanie zieleni – zadanie 

realizowane w trybie ciągłym. W 2010 roku przeznaczono na ten cel 1.339.000,00 zł., 

a w 2011 roku 1.172.000,00 zł.  

• Ochrona i zagospodarowanie lasów – zadanie niezrealizowane. Gmina na powyŜszy 

cel nie przeznaczyła środków i nie podała przyczyny braku realizacji zadania.  

 

Gmina Tarnowo Podgórne  
 

• Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Lusowskiego – zadanie zostało zrealizowane  

w 2010 roku. Kwota jaką przeznaczono to 2.258.000,00 zł. 
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5. Zarządzanie środowiskiem i edukacja ekologiczna  

 

5.1. Zadania własne Powiatu  

 

• Organizacja i rozwój bazy danych o środowisku i jego ochronie - z informacjami na temat 

środowiska i jego ochrony moŜna zapoznać się na stronach internetowych Starostwa,  

w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ,,Środowisko” 

• Monitoring realizacji zadań Powiatowego Programu Ochrony Środowiska - Raporty  

z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska - Zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo ochrony środowiska zlecono, a następnie przyjęto „Raport z wykonania 

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2007-2009”. Aktualnie 

sporządzany Raport odnosi się do lat 2010-2011. 

 

5.2. Zadania koordynowane  

 

• Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody –  

w ramach realizacji programu PEPE (Promocja Ekologii Poprzez Edukację), 

poruszającego najwaŜniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska, zostały podjęte 

następujące działania: 

o w marcu 2010 roku odbyło się ogłoszenie laureatów i rozdanie nagród w konkursie na 

przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat ,,Działanie proekologiczne  

w mojej gminie”. Konkurs ogłoszony był jesienią roku 2009. Do uczestnictwa 

zaproszeni zostali uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.  

Do Starostwa nadesłano 17 prac konkursowych z 11 szkół. Uczniowie biorący udział  

w konkursie wykazali się nie tylko wiedzą na temat ochrony środowiska  

i umiejętnością obsługi komputera, ale takŜe zdolnością wyszukiwania informacji  

i umiejętnością prowadzenia obserwacji środowiska w najbliŜszej okolicy. Zakupiono 

nagrody dla uczestników za kwotę 1.280,00 zł, 

o w marcu 2010 roku ogłoszono konkurs ,,Kochajmy nasze małe ojczyzny” skierowany 

dla młodzieŜy gimnazjalnej. Konkurs odbył się w trzech etapach (szkolnym, gminnym 

i powiatowym) i polegał na wykazaniu się znajomością z zakresu wiedzy ogólnej  

o przyrodzie i ochronie środowiska (test – pisany indywidualnie przez kaŜdego 

uczestnika), a takŜe na przygotowaniu projektu strony internetowej (praca zespołowa). 
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Laureaci w ramach nagrody uczestniczyli w 5-dniowym pobycie na warsztatach 

przyrodniczych, gdzie mogli poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie przez udział  

w zajęciach dydaktycznych (np. las, skomplikowany układ zaleŜności, mali 

przyjaciele ptaków), a takŜe odbyć zajęcia plastyczne (lepienie w glinie) czy 

rekreacyjno-ruchowe (np. zajęcia na kręgielni, Nordic Walking). Konkurs spotkał się  

z duŜym zainteresowaniem młodzieŜy – do udziału zgłosiło się 19 szkół, z czego do 

etapu powiatowego zakwalifikowało się 12 szkół. Na organizację warsztatów 

przeznaczono kwotę w wysokości 3.549,00 zł, 

o w dniach 22-23 kwietnia 2010 roku odbyło się forum wymiany doświadczeń. Do 

udziału zaproszeni zostali wyróŜniający się nauczyciele róŜnych typów szkół z terenu 

powiatu poznańskiego, przedstawiciele gmin oraz Radni Powiatu Poznańskiego. 

Podczas spotkania poruszono zagadnienia dbałości o edukację ekologiczną  

w powiecie poznańskim, moŜliwości współpracy szkół powiatu poznańskiego w tym 

zakresie oraz pozyskiwania środków finansowych, na edukację. Koszt forum wyniósł 

11.571,00 zł, 

o dwukrotnie w ciągu roku odbyło się szkolenie dla dyrektorów związanych  

z powiatowym programem PEPE. Szkolenie pozwoliło omówić dotychczas podjęte 

działania i zastanowić się nad moŜliwością ich rozwoju w przyszłości, 

o w październiku 2010 roku odbyły się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie 

warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Poznański. Ze względu na duŜą ilość uczniów spotkanie odbyło się  

w dwóch terminach: 12-13 oraz 18-19 października. W czasie szkolenia młodzieŜ 

miała moŜliwość wysłuchania wykładu o wodzie w kontekście zjawisk ekstremalnych, 

takich jak susza i powódź. Podczas spotkania poruszono równieŜ temat znaczenia 

zadrzewień śródpolnych i tradycyjnych sadów w ochronie przyrody. Popołudniowa 

część poświęcona została problemowi odpadów i spalarni odpadów. Prezentację 

połączono z warsztatami praktycznymi, podczas których młodzieŜ wykonała zabawki 

z odpadów. Spotkanie niewątpliwie przyczyniło się do przekazania i poszerzenia 

wiedzy uczniów na temat ochrony środowiska. Na organizację warsztatów 

przeznaczono 15.000,00 zł, 

o w dniach 25-26 oraz 28-29 października 2010 roku odbyło się szkolenie dla sołtysów, 

wyróŜniających się nauczycieli i samorządowców. Zostało ono zorganizowane, aby 

jego uczestnicy mogli poznać najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące ochrony 
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środowiska i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Zaproszeni goście mieli okazję 

wysłuchać wykładów wygłoszonych w trzech blokach tematycznych: zagadnień 

dotyczących znaczenia zadrzewień śródpolnych i tradycyjnych sadów w ochronie 

przyrody na przykładzie projektu ,,jabłoniowy szlak”, problematyki uŜytków  

i nieuŜytków ekologicznych, problem odpadów oraz spalarni, a takŜe temat wody w 

aspekcie zjawisk ekstremalnych (suszy i powodzi).  Na organizację szkolenia 

przeznaczono kwotę 15.000,00 zł, 

o w dniach 15-16 listopada oraz 18-19 listopada 2010 roku zostało zorganizowane 

szkolenie - warsztaty dla gimnazjalistów ze szkół, które brały udział w etapie 

powiatowym konkursu ,,Kochajmy nasze małe ojczyzny”. Organizatorzy zapewnili 

swoim gościom moŜliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska poprzez róŜnego rodzaju zajęcia teoretyczne, a takŜe dali impuls do 

rozwoju wraŜliwości artystycznej młodych ludzi poprzez organizację zajęć 

manualnych. W czasie spotkania gimnazjaliści obejrzeli film dydaktyczny o 

Sierakowskim Parku Krajobrazowym, dzięki czemu lepiej poznali oni teren, gdzie 

odbywały się warsztaty. Następnie uczestniczyli w zajęciach pt. ,,Las wokół nas”, co 

zaowocowało wykonaniem prac plastycznych w technice collage i frotage. Część 

spotkania poświęcono odpadom. Składała się ona z wykładu oraz zajęć, na których 

moŜna było wykonać ozdoby choinkowe z opakowań po produktach spoŜywczych. 

MłodzieŜ pracowała teŜ z mapą planując wycieczkę po powiecie poznańskim. Na 

organizację przeznaczono kwotę 14.999,99 zł. 

o w  roku 2011 zorganizowano II edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

,,Kochajmy nasze małe ojczyzny” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Podobnie jak  

w pierwszej edycji, konkurs przebiegał w trzech etapach – szkolnym, gminnym  

i powiatowym. Do udziału zgłosiło się 18 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 

poznańskiego, a ostatecznie do udziału w etapie powiatowym zakwalifikowało się  

10 szkół. Finał II Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Kochajmy nasze małe 

ojczyzny” odbył się 27 kwietnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 

Wszyscy uczestnicy musieli rozwiązać test, który składał się z 35 pytań z zakresu 

ochrony środowiska i wiedzy o powiecie poznańskim jako „małej ojczyźnie”. 

Uczniowie wypełniali go samodzielnie, a o zwycięstwie decydowała suma punktów 

zdobyta przez cały 3-osobowy zespół. Laureaci w ramach nagrody uczestniczyli  

w 5-dniowym pobycie na warsztatach przyrodniczych, gdzie mogli poszerzyć swoją 
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wiedzę o przyrodzie przez udział w zajęciach dydaktycznych. Koszty związane  

z ufundowaniem nagród wyniosły 4.816,00 zł, 

o w marcu i kwietniu 2011 roku odbyły się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej  

w Chalinie szkolenia dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Poznański. Celem spotkania było przekazanie młodzieŜy nowych wiadomości 

z zakresu ochrony środowiska, uzupełnienie i rozszerzenie ich wiedzy, a takŜe 

wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Organizatorzy 

zapewnili uczniom pakiet zajęć przyrodniczych obejmujący najbardziej aktualne 

zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Podczas szkolenia młodzieŜ 

uczestniczyła w zajęciach ,,Przyroda w naturze”, wysłuchała wykładu dotyczącego 

odnawialnych źródeł energii, zdobywała nowe wiadomości z zakresu ochrony 

przyrody na temat znaczenia zadrzewień śródpolnych i tradycyjnych sadów, uŜytków  

i nieuŜytków ekologicznych oraz miała okazję praktycznie zaznajomić się z czynną 

ochroną przyrody. Koszty szkolenia wyniosły 29.757,00 zł, 

o praca Policji, ze względu na swoją specyfikę, boryka się z róŜnymi problemami 

dotyczącymi środowiska, często wymagającymi podjęcia natychmiastowych działań. 

Jednocześnie dziedzina ochrony środowiska nie jest ustawowym priorytetem jej 

działania. Aby wyjść naprzeciw problemom tej grupy zawodowej i pomóc  

w sprawniejszym działaniu, w dniach  6-7 października 2011 roku odbyło się 

szkolenie dla policjantów. W czasie spotkania omówiono wiele zagadnień, do których 

naleŜały: Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Szara strefa w kontrolach 

WIOŚ – potencjalne obszary współdziałania; Ochrona przed hałasem – jak 

egzekwować, Geologia – działalność niezgodna z prawem?; Gospodarowanie 

odpadami – wykroczenia i przestępstwa; Ochrona powietrza i gospodarka wodno – 

ściekowa w praktyce, ZagroŜenia siedlisk na obszarach chronionych, Szkody 

dokonywane w lesie i w środowisku przyrodniczym, Konwencja Waszyngtońska – 

CITES. W związku z organizacją szkolenia poniesiono koszty w wysokości  

7.500,00 zł, 

o w kwietniu i grudniu 2011 roku odbyły się szkolenia dla sołtysów. W sesji wiosennej 

poruszono zagadnienia klimatu na świecie ze szczególnym uwzględnieniem istotnych 

problemów hydrologicznych, zapoznano się z tematem zwierząt podlegającym 

ograniczeniom (CITES), omówiono znaczenie zadrzewień śródpolnych i tradycyjnych 

sadów. Organizatorzy przewidzieli równieŜ moŜliwość praktycznego zaznajomienia 
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się z czynną ochroną przyrody. Uczestnicy szkolenia wysłuchali równieŜ wystąpienia  

o tematyce geologicznej, gdzie poruszone zostały tematy nielegalnego wydobywania 

kopalin i nielegalnego poboru wody podziemnej, wycinki drzew i krzewów oraz 

wysłuchali wykładu na temat odnawialnych źródeł energii. Na zakończenie spotkania 

przewidziany został czas na dyskusję na temat przebytego szkolenia. W sesji zimowej 

poruszono natomiast rolę planowania przestrzennego w ochronie środowiska, a takŜe 

problemy związane z odpadami komunalnymi i zaopatrzeniem w wodę pitną  

i piasek z własnej nieruchomości. Powrócono takŜe do tematu alternatywnych źródeł 

energii. Uczestnicy wysłuchali równieŜ wystąpienia na temat „Człowiek  

a środowisko” oraz uczestniczyli w wykładzie na temat roli edukacyjnej parków 

krajobrazowych.  

W związku z organizacją szkolenia poniesiono koszty w wysokości 14.990,00 zł, 

• W ramach współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Poznaniu, a Fundacją PRO 

TERRA Centrum Edukacji Ekologicznej dla ZrównowaŜonego Rozwoju w Poznaniu 

przekazano środki finansowe na organizację warsztatów ,,OdwaŜ się! Otwórz się!” dla 

uczniów ze szkół związanych z powiatowym programem PEPE działających w kołach 

ekologicznych. Celem zajęć było wzmocnienie lokalnych liderów i zachęcenie ich do 

podejmowania działań słuŜących ochronie środowiska. Na organizację warsztatów 

przeznaczono 8.000,00 zł. 

• Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji 

przedsięwzięcia  pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów 

Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz 

mieszkańców powiatu poznańskiego ma na celu stworzenie otwartej strefy rekreacji 

dziecięcej dla potrzeb uczniów ośrodka i mieszkańców powiatu poznańskiego. 

Zamierzeniem inwestycji jest odtworzenie klimatu ogrodu barokowego i parku 

krajobrazowego oraz wkomponowanie w ich krajobraz przyrządów dydaktycznych dla 

dzieci niewidomych i niedowidzących. Projekt ma słuŜyć przygotowaniu dzieci 

mieszkających i uczących się w Ośrodku, a takŜe niewidomym dorosłym do codziennego 

Ŝycia w świecie ludzi widzących, z wszystkimi zwykłymi utrudnieniami czekającymi ich 

w tym świecie. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowanie się dźwiękiem, 

zapachem, odbierania sygnałów z otoczenia wszystkimi zmysłami odbywać się będzie 

przy pomocy ścieŜek, dróg, wody, roślin, urządzeń technicznych stałych i mobilnych.  
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W latach 2010 – 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.902.419,00 zł,  

a ukończenie inwestycji przewiduje się w roku 2012. 

• Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw – 

zadanie nie zrealizowane w latach 2010-2011.  

• Likwidacja skutków awarii, wypadków z udziałem pojazdów transportujących materiały 

niebezpieczne -  w latach 2010 – 2011 nie zaistniało Ŝadne zdarzenie o takim charakterze. 

• Monitoring stanu środowiska na terenie powiatu - zgodnie z przepisami ustawy  Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, monitoring środowiska  

jest zadaniem realizowanym przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.  

 

5.3. Zadania gmin  

 

Gmina Buk  
 

• Sprawozdawczość z Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami – koszty w 2011 roku 7.900,00 zł.  

• W 2010 roku wydatkowano na edukację ekologiczną kwotę w wysokości 13.600,00 zł 

na następujące zadania: 

o dofinansowano konkursy ekologiczne w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej 

w Buku (zakupiono nagrody rzeczowe oraz ufundowano jednodniowe 

wycieczki dla zwycięzców do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Chalinie  

k. Sierakowa, Poznańskiej Palmiarni oraz PoraŜyna (ścieŜka edukacyjno-

ekologiczna). Tematyka konkursów była następująca: SOS dla Ziemi – 

ratujmy powietrze, wody i gleby, segregujmy śmieci zbierając baterie, 

zwierzęta w obiektywie, moja okolica w poezji, warsztaty przyrodnicze, 

myślisz segreguj, Buk – moje drzewo, Woda Źródłem śycia, 

o uczniowie Gimnazjum wzięli udział w programie szkoleniowym z zakresu 

ochrony środowiska pn. „Zielono Mi”, 

o w daniach 15 – 16 czerwca przeprowadzono kampanię edukacyjną z zakresu 

gospodarowania odpadami i selektywnej zbiórki surowców zrealizowaną dla 

uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych, 
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o zakupiono 17 pakietów edukacyjnych opublikowanych przez Fundację 

Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, które trafiły do gminnych szkół  

i biblioteki. 

• W 2011 roku wydatkowano na edukację ekologiczną kwotę w wysokości 6.100,00 zł 

na następujące zadania: 

o dofinansowano konkursy ekologiczne w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej 

w Buku (zakupiono nagrody rzeczowe oraz ufundowano jednodniowe 

wycieczki dla zwycięzców). Tematyka konkursów była następująca: SOS dla 

Ziemi – ratujmy powietrze, wody i gleby, Ŝyjmy z przyrodą w zgodzie, Buk – 

Moje miasto – X edycja, nie zaśmiecajmy ziemi, zbiórka zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

o uczniowie Gimnazjum wzięli udział w programie szkoleniowym z zakresu 

ochrony środowiska p.n. „Zielono Mi”. 

 

Gmina Czerwonak  
 

• W ramach edukacji ekologicznej w latach 2010 – 2011 wydatkowana została kwota  

w wysokości 20.000,00 zł na realizację następujących zadań: 

o zorganizowanie w szkołach i przedszkolach co najmniej 3 konkursów rocznie  

o tematyce ekologicznej, 

o zorganizowanie co najmniej dwa razy w roku zajęć w terenie dla dzieci  

i młodzieŜy, połączonych z poszerzaniem wiedzy na tematy ekologiczne, 

o przeprowadzenie akcji propagującej selektywną zbiórkę odpadów, 

o przeprowadzenie akcji propagującej sprzątanie po swoim psie, 

o zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej na festynie „Pieczona Pyra” 

w Koziegłowach, 

o zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej na DoŜynkach na terenie 

ROD Karolin.  

• W latach 2010 – 2011 na monitoring składowiska w Owińskach wydatkowana została 

kwota w wysokości 47.113,00 zł. 
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Gmina Dopiewo  
 

• Prowadzenie działań edukacyjno informacyjnych – ulotki, plakaty, konkursy 

ekologiczne, itp. - w 2010 roku kwota 41.990,00 zł., w 2011 roku kwota 56.209,00 zł. 

• Budowa ścieŜek rowerowych i dydaktycznych - w 2010 roku kwota 1.000,00 zł.,  

w 2011 roku kwota 500,00 zł. 

 
Gmina Kleszczewo  
 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie wprowadzanego systemu zbiórki 

odpadów – w latach 2010 – 2011 wydatkowano kwotę w wysokości 4.400,00 zł.  

• Edukacja mieszkańców w zakresie moŜliwości i konieczności oszczędzania wody  

w gospodarstwach domowych – w trakcie realizacji – informacje edukacyjne  

w gazetce gminnej „Samorząd” oraz stronie internetowej gminy.  

• Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku 

wystąpienia powaŜnej awarii i zapobiegania - w trakcie realizacji – informacje 

edukacyjne w gazetce gminnej „Samorząd” oraz stronie internetowej gminy. 

 

Gmina Komorniki  
 

• Wydrukowanie ulotki informacyjnej dot. gospodarki odpadami wraz  

z harmonogramem - w 2010 roku kwota 2.500,00 zł., w 2011 roku kwota 2.600,00 zł. 

 
Gmina Kostrzyn  
 

• Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody 

(min. organizacja imprez pro – ekologicznych) –  w latach 2010 – 2011 zadanie nie 

zostało zrealizowane poprzez organizację imprez pro - ekologicznych, podjęty został 

jedynie udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” – koszt 5.300 zł . 

 
Gmina Kórnik  
 

• Edukacja ekologiczna oraz działania proekologiczne, w tym: całoroczne akcje zbiórki 

baterii na terenie sołectw, turniej ekologiczny dla szkół podstawowych, konkurs 

selektywnej zbiórki odpadów poprzedzony prelekcją na tematy szkodliwości odpadów 

niebezpiecznych, cykl akcji związanych ze sprzątaniem tj. wiosenne sprzątanie, 

Sprzątanie świata i Dzień Ziemi, cykliczna akcja prowadzona przez fundację 
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zajmującą się schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Gaju pn. Jak postępować ze 

zwierzętami dla szkół podstawowych, wraz z Fundacją Ekologiczną ARKA 

propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych zachowań dotyczących  

m.in.: segregacji odpadów, oszczędzania energii, zmian klimatycznych poprzez akcje 

wywieszania plakatów informacyjnych, ulotek – koszt w roku 2010 to 27.463,00 zł,  

a w roku 2011 to 22.000,00 zł. 

 
Miasto Luboń  
 

• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w realizacji programów edukacji 

ekologicznej – brak danych. 

• Współpraca władz samorządowych z placówkami szkolnymi w zakresie ochrony 

środowiska - dofinansowanie konkursów w zakresie edukacji ekologicznej  

w szkołach. 

• Działania na rzecz upowszechniania segregacji odpadów,  wśród mieszkańców miasta 

poprzez informatory, ulotki, konkursy, imprezy – umieszczanie informacji w lokalnej 

prasie, w internecie oraz w Informatorze Miejskim dotyczące segregacji odpadów. 

Akcja ekologiczna przy współudziale organizacji odzysku - REBA dotycząca 

zbierania baterii. 

• Upowszechnienie informacji o regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

dostępu do informacji  i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 

środowiska – umieszczanie informacji w lokalnej prasie, w internecie  

oraz w Informatorze Miejskim. 

 
Gmina Mosina  
 
Nie przekazano informacji na temat realizacji  zadań związanych z edukacją ekologiczną  

i badaniami chemicznymi gleb.  

 

Gmina Murowana Goślina  
 

• Wspieranie szkolnych kół zainteresowań o tematyce ekologicznej oraz konkursów  

o tematyce ekologicznej - Zadanie zrealizowano. Realizacja poprzez współpracę ze 

szkołami na terenie gminy m.in. poprzez organizowanie i wspieranie konkursów  

o tematyce ekologicznej. 
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• Organizacja kampanii informacyjnych dotyczących zagroŜeń wynikających z coraz 

większej ilości odpadów, nieznacznego poziomu ich recyklingu i niewłaściwego 

składowania, oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających 

z termomodernizacji budynków, włączenie do działalności edukacyjnej problematyki 

leśnej oraz związanej z ochroną przyrody - zadanie zostało częściowo zrealizowane. 

W okresie raportowania poza gmina prowadziła działania informacyjne w zakresie 

gospodarowania odpadami. Nie zrealizowała jednak akcji informacyjnych o tematyce 

dotyczącej oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających  

z termomodernizacji budynków, włączenie do działalności edukacyjnej problematyki 

leśnej oraz związanej z ochroną przyrody. 

• Organizacja obchodów „Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu” - 

zadanie zrealizowano. Od 2007 roku gmina corocznie organizuje obchody 

„Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu”. 

• Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody poprzez 

serwis internetowy UMiG Murowana Goślina - zadanie zostało zrealizowane .  

W okresie raportowania Urząd Miasta i Gminy prowadził działania edukacyjne 

mieszkańców z zakresu ochrony środowiska poprzez serwis internetowy w sposób 

ciągły. Na stronie internetowej gminy znajduje się wiele informacji dot. gospodarki 

odpadami, szkodliwości azbestu, ochrony środowiska. 

• Udział Urzędu Miasta i Gminy w akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi” -  

w okresie raportowania pracownicy UMiG na bieŜąco brali udział w akcjach 

„Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi” organizowanych na terenie gminy. Gmina 

prowadziła akcje wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych w zakresie 

umoŜliwienia bezpłatnego składowania zebranych odpadów, zakup worków i rękawic 

dla aktywnych szkół, sołectw oraz osiedli samorządowych. 

• Organizacja konkursu na najlepiej segregujące osiedle samorządowe i sołectwo - 

zadanie nie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Gmina nie zrealizowała działań 

polegających na organizacji konkursu na najlepiej segregujące osiedle samorządowe  

i sołectwo z uwagi na brak danych dotyczących odebranych odpadów z terenu 

poszczególnych sołectw i osiedli samorządowych. 

• Druk i dystrybucja ulotek informujących o zasadach zbiórki surowców wtórnych, 

odpadów niebezpiecznych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego oraz 

odpadów wielkogabarytowych - zadanie zostało zrealizowane. W okresie 
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raportowania gmina w sposób ciągły realizowała zadania związane z drukiem  

i dystrybucją ulotek informujących o zasadach zbiórki surowców wtórnych, odpadów 

niebezpiecznych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

wielkogabarytowych.  

• Monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta i Gminy Murowana 

Goślina - zadanie zostało zrealizowane w ramach działalności Związku 

Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, którego gmina jest członkiem. 

 
Gmina Pobiedziska  
 

• W latach 2010 – 2011 na prowadzenie edukacji ekologicznej, organizowanie 

Ogólnopolskich Edukacyjnych Pikników Ekologicznych, akcji Sprzątania Świata, Dni 

Ziemi została wydatkowana kwota w wysokości 145.000,00 zł.    

 
Miasto Puszczykowo  

Nie przekazano informacji na temat realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną. 

 
Gmina Rokietnica  
 
Nie przekazano informacji na temat realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną. 
 
 
Gmina Stęszew  
 

• Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównowaŜonego rozwoju –  na realizację zadania w latach 2010 – 2011 przeznaczono 

środki w wysokości 20.000,00 zł.  

• Badanie odcieków z piezometrów ze składowiska odpadów w Srocku Małym – na 

realizację zadania w latach 2010 – 2011 przeznaczono środki w wysokości  

18.000,00 zł. 

• Badanie wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków – na realizację zadania  

w latach 2010 – 2011 przeznaczono środki w wysokości 4.000,00 zł. 
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Gmina Suchy Las  
 

• Kompleksowa edukacja ekologiczna mieszkańców, konkursy ekologiczne, 

wydawnictwa, torby, gadŜety – na realizację zadania w roku 2010 przeznaczono 

środki w wysokości 8.861,00 zł, a w 2011 roku 5.997,00 zł.  

• Monitoring składowiska odpadów w Suchym Lesie i Jeziora Glinnowieckiego (do 

którego są odprowadzanie odcieki ze składowiska - po podczyszczeniu) – zadanie 

realizowane co roku przez ZZO Poznań.  

• Likwidacja lokalnych uciąŜliwości odorowych ze źródeł hodowlanych – brak danych.  

 

Gmina Swarzędz  
 

• Edukacja ekologiczna – zadanie realizowane w trybie ciągłym. W latach 2010 – 2011 

przeznaczono na ten cel 39.000,00 zł.  

• Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów, oczyszczalni ścieków, stacji 

uzdatniania wody, separatorów – w latach 2010 – 2011 przeznaczono na ten cel 

38.500,00 zł.  

 

Gmina Tarnowo Podgórne  
 

• Edukacja dzieci i młodzieŜy (program ciągły) – w latach 2010 – 2011 przeznaczono 

na ten cel 90.000,00 zł 

• Urządzenie Parku w Lusowie – w 2011 roku przeznaczono na ten cel 261.000,00 zł.  

• Urządzenie Parku w Przeźmierowie – w latach 2010 – 2011 przeznaczono na ten cel 

40.000,00 zł  - zadanie nie zostało ukończone.  

• Rewitalizacja zespołu parkowo – pałacowego w Jankowicach – w latach 2010 – 2011 

przeznaczono na ten cel 70.000,00 zł  - zadanie nie zostało ukończone.  
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6. Zadania zrealizowane, nie ujęte w „Programie ochrony środowiska”  

 

6.1. Zadania Powiatu  

• W 2010 roku - wykonano pomiary klasouŜytku „lasy” w m. Puszczykowo, prace 

geodezyjne i dokumentację dot. zalesienia oraz wypisy z rejestru gruntów wraz  

z mapami ewidencyjnymi za kwotę 1.730,40 zł. 

• Nadzór sprawowany przez Nadleśnictwa Łopuchówko, Konstantynowo, Babki  

i Czerniejewo nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie 

określonym porozumieniami zawartymi ze Starostą Poznańskim. Koszty tego nadzoru 

poniesione przez Starostwo w 2010 roku wyniosły 54.000,00 zł, a w 2011 roku 

wyniosły 60.000,00 zł.  

• Wykonano Studium przebiegu powodzi letniej na obszarze powiatu poznańskiego  

w 2010 roku za kwotę 3.000,00 zł. 

• W 2010 roku wykonano Monitoring czystości jezior na terenie powiatu poznańskiego 

za kwotę 61.000,00 zł.  

• W latach 2010 – 2011 wydatkowano kwotę 59.997,77 zł. na zakup środka 

pianotwórczego, sorbentów i neutralizatorów  na potrzeby Państwowej StraŜy 

PoŜarnej. Środki te słuŜą do działań związanych z likwidacją skaŜeń środowiska 

substancjami ropopochodnymi i chemicznymi. 

• W 2010 roku zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursu plastycznego dla 

dzieci „Nasze ulubione zwierzęta chronione”. Organizatorem konkursu był Zarząd 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu wspólnie z Muzeum 

Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie. Kwotą jaką wydatkowano na realizację 

zadania to 2.277,05 zł. 

•  W 2011 roku na podstawie zawartego porozumienia przekazano kwotę 29.778,00 zł 

Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego na wykonanie „Bilansu wód 

podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, 

wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – 

gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Komorniki)”. Jeden egzemplarz 

niniejszego opracowania został przekazany do Powiatu. 

• W 2011 roku przekazano dofinansowanie do Nadleśnictwa Babki na wykonanie 

przedsięwzięcia pn. „ŚcieŜka przyrodnicza Kraina Modrej Przygody”. ŚcieŜka,  

o długości ok. 2 km, wykonana została na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza 
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Zielonka w miejscowości OdrzykoŜuch. Głównym jej celem jest przybliŜenie 

dzieciom problematyki ekologicznej gospodarki leśnej oraz pokazanie pracy leśnika  

w formie zabawy.  Aktywny udział dzieci w procesie wzrostu oraz przetwarzania 

drzewa, pokazanie roli drewna jako surowca, umoŜliwi lepsze zrozumienie tematyki. 

ŚcieŜka wraz z otoczeniem ma stanowić centrum szerzenia wiedzy przyrodniczo-

leśnej oraz przybliŜać walory lokalnej przyrody. Uczestnictwo  

w zajęciach ma wpłynąć na ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w lesie 

oraz zwiększać świadomość ekologiczną. Forma zajęć obliguje do aktywnego  

i zaangaŜowanego udziału, co wpływa korzystnie na przyswajanie treści.  

 

6.2. Zadania gmin  

 

Gmina Kleszczewo  

• Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Kwiatowym  

w Tulcach - w latach 2010 – 2011 za kwotę 222.800,00 zł.  

• Budowa wodociągów - w latach 2010 – 2011 za kwotę 224.500,00 zł. 

• Modernizacja stacji uzdatniania wody - w latach 2010 – 2011 za kwotę 91.800,00 zł.  

 
Gmina Kostrzyn 

• W 2011 roku budowa oświetlenia na osiedlach w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich – 

koszt 300.000,00 zł. 

• W 2011 roku budowa oświetlenia Iwno – Wiktorowo – koszt 110.000,00 zł.  

 

Miasto Luboń  
 

• W 2011 roku budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej i Długiej – koszt 

521.629,26 zł. 

• W 2011 roku budowa ul. Dąbrowskiego za kwotę 139.481,43 zł.  

• W 2011 roku budowa ulic lokalnych i dojazdowych wraz z pracami projektowymi – 

kwota 513.530,60 zł. 
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III. PODSUMOWANIE  

 

Program Ochrony Środowiska pełni waŜną rolę w zarządzaniu środowiskiem.  

Z punktu widzenia władz Powiatu jest on instrumentem koordynacji działań na rzecz ochrony 

środowiska.  

Jak juŜ wspomniano we wstępie, niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie  

z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011  

z perspektywą na lata 2012-2015” i przedstawia stan wykonania zadań wyznaczonych  

w „Harmonogramie planowanych przedsięwzięć” na lata 2010-2011. Raport zawiera 

informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym zadań przedstawionych w Programie oraz 

zadań nie objętych Programem, a zrealizowanych. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje samorządy powiatowe do sporządzania 

raportów z realizacji programów ochrony środowiska, ale jednocześnie nie określa zakresu 

tych opracowań oraz nie nakłada na inne podmioty obowiązku przekazywania danych.  

W związku z powyŜszym część danych, które zostały przekazane przez gminy, nie zawiera 

wyczerpujących informacji, a takŜe ich jakość jest róŜna. Jest to związane m.in. z faktem, iŜ 

na pracownikach gmin ciąŜy duŜa ilość obowiązków, a zebranie informacji na temat realizacji 

poszczególnych zadań objętych programem wymaga zazwyczaj współpracy kilku osób lub 

gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostała część danych uwzględnionych w Raporcie 

zebrana została przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Podsumowując analizę wyznaczonych w Programie zadań oraz faktycznych działań 

prowadzonych przez Powiat i Gminy na terenie powiatu poznańskiego, moŜna wskazać, Ŝe:      

− od 2010 roku, w związku z likwidacją Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, źródłem finansowania realizacji zadań jest budŜet Powiatu,   

− w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Powiat Poznański zrealizował większość 

zaplanowanych zadań, za wyjątkiem opracowania Powiatowego programu małej 

retencji, 

− w okresie sprawozdawczym Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie 

udzielania dotacji spółkom wodnym z budŜetu Powiatu na bieŜące utrzymanie 

urządzeń melioracji wodnych. Dzięki temu spółki wodne corocznie mogą występować 

o środki finansowe, a Powiat jest zobowiązany do zabezpieczenia tychŜe środków  

w budŜecie, 
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− w zakresie ochrony powietrza Powiat Poznański zrealizował większość 

zaplanowanych zadań, za wyjątkiem dofinansowywania wymiany kotłów c.o. oraz 

działań wykorzystujących alternatywne źródła energii. Powodem była m.in. zmiana 

ustawy Prawo ochrony środowiska, która w roku 2010 praktycznie uniemoŜliwiła 

przekazywanie jakichkolwiek środków mieszkańcom powiatu. Oprócz tego władze 

Powiatu zdecydowały, aby zastosować urządzenia związane z alternatywnymi 

źródłami energii we własnych budynkach oraz na terenie placówek prowadzonych 

przez Powiat,  

− w celu ograniczenia uciąŜliwości powodowanej przez hałas Powiat Poznański 

zrealizował zadania związane z modernizacją dróg i nasadzeniami zieleni, 

− w latach 2010 – 2011 Powiat Poznański zrealizował szereg działań zaplanowanych jak 

i dodatkowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

− w szerokim zakresie prowadzono edukację ekologiczną, adresowaną przede 

wszystkim do uczniów i nauczycieli, a takŜe przedstawicieli samorządów i policji, 

−  w poszczególnych gminach wiele zadań nie zostało zrealizowanych z uwagi na brak 

środków w budŜetach lub przesunięcia tych środków na inne zadania. Większość gmin 

nie podało przyczyn braku realizacji poszczególnych zadań,  

−  w 2010 roku, po kilkuletnich staraniach, została zakończona procedura rejestracji 

celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt 

– SCHRONISKO”. Związek nabył osobowość prawną z chwilą opublikowania 

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 

ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – 

SCHRONISKO” w Kostrzynie. W związku z powyŜszym Związek rozpoczął 

realizację zadania – etap projektu budowlanego. 


