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Opinia
do projektuProgramuochronysrodowiska

dla miastai gminyKórnik

Przedstawiony Program ochrony srodowiska spelnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, tj. okresla cele ekologiczne i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzialan
proekologicznych, potencjalne zródla finansowania, a takze szacunkowe koszty zwiazane z jego
wdrazaniem. Pozytywnie oceniamy przyjete cele, priorytety inwestycyjne gminy dotyczace ochrony
srodowiska oraz propozycje dzialan w zakresie ochrony przyrody.
W programie przedstawiono analize mocnych i slabych stron gminy oraz szans i zagrozen zwiazanych
z jej rozwojem. Po analizie stanu srodowiska, aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych
przedstawiono harmonogram oraz koszty realizacji zadan priorytetowych w odniesieniu do gospodarki
sciekowej, zaopatrzenia w wode, gospodarki odpadami oraz budowy obwodnicy m. Kórnik, a takze
wskazano potencjalne zródla finansowania przedsiewziec.
Wiele miejsca poswiecono potrzebom i planowanym inwestycjom z zakresu gospodarki wodno-
sciekowej, zwracajac uwage na koniecznosc poprawy stanu czystosci wód powierzchniowych,
zwlaszcza jezior Kórnickich i laczacych je rzek Gluszynka i Kamionka. Postulowana przez autorów
programu rekultywacja ww. jezior winna byc, naszym zdaniem, poprzedzona ograniczeniem
nawozenia mineralnego i organicznego przyleglych gruntów ornych, a takze rozwiazaniem problemu
nielegalnego odprowadzania scieków.
W programie przedstawiono równiez prognoze poprawy stanu srodowiska na terenie gminy Kórnik w
perspektywie krótko i sredniookresowej. Zabraklo natomiast zestawienia (tabelarycznego) wszystkich
planowanych na lata 2004-2010 dzialan, z podzialem na zadania wlasne i koordynowane oraz
podaniem zródel ich finansowania.

Ponizej przedstawiamy uwagi do poszczególnych zagadnien dotyczacych ochrony srodowiska:

Wody powierzchniowe

str. 28 - Struga Sredzka - w okolicach wsi Robakowo znajduje sie wododzial i nie zachodzi bifurkacja.

Gospodarka sciekowa
str. 54 - przedstawiono nieaktualne pozwolenia wodnoprawne; aktualne sa pozwolenia:

WS.xIl-6223-7-39/2003 z 22.07.2003 r. na odprowadzanie scieków z oczyszczalni w Borówcu
WS.VIII-6223-7-14/2004 z 27.12.2004 r. wprowadzajace zmiany w ww. decyzji.

Rolnictwo
str. 66 - Problematyce rolnej poswiecono w programie zbyt malo uwagi.
Nalezaloby wprowadzic punkt "Rolnictwo" i podac m.in.:

powierzchnie uzytków rolnych
strukture zasiewów (ze spisu rolnego 2002 r.)
strukture obszarowa gospodarstw
wieksze gospodarstwa hodowlane (lokalizacja, obsada: bydla, trzody chlewnej, drobiu).

Halas
str. 62 - niezrozumiale i bledne zestawienie (tabela) dotyczace emisji halasu przemyslowego; nie

istnieje pojecie "sredni dopuszczalny poziom dzwieku A", ani "sredni równowazny poziom
dzwieku A"

str. 61 - wartosci progowe poziomów halasu stosuje sie przy zaliczaniu obszarów do kategorii terenu
zagrozonego halasem, natomiast dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okresla
rozporzadzenie MS z dn. 29.07.2004 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1841)

str. 95 - "halas komunikacyjny powoduje ruch pojazdów samojezdnych po drogach..."-?
Ponadto, nie uwzgledniono problemów wynikajacych z utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania dla lotniska wojskowego w Krzesinach (rozporzadzenie Wojewody
Wielkopolskiego z dn. 17.12.2003 r.).



~
Promieniowanie elektroma~metvczne
str. 71 - nie obowiazuje juz rozporzadzenie MOSZNiL z dn. 11.08.1998 L, tylko rozporzadzenia MS z

dn. 30.10.2003 L W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.
1883)

- bledne zapisy w tabelach dotyczacych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

W powiatowym programie ochrony srodowiska, w zadaniach realizowanych przez gminy
zaproponowano ponadto:

termomodernizacje budynków publicznych,
opracowanie strategii wykorzystania odnawialnych zródel energii,
wymiane oswietlenia publicznego na energooszczedne,
nadzór utylizacji padlych zwierzat,
uwzglednianie w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego ochrony naturalnego
uksztaltowania powierzchni ziemi.
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