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 3.3.3.3.    CeCeCeCele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowaniele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowaniele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowaniele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie    

 3.1.3.1.3.1.3.1.    Cele środowiskowe Powiatu Poznańskiego i ich zgodność Cele środowiskowe Powiatu Poznańskiego i ich zgodność Cele środowiskowe Powiatu Poznańskiego i ich zgodność Cele środowiskowe Powiatu Poznańskiego i ich zgodność 

zzzz    dokumentami strategicznymi oraz programowymidokumentami strategicznymi oraz programowymidokumentami strategicznymi oraz programowymidokumentami strategicznymi oraz programowymi    

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu środowiska w powiecie poznańskim, 

polegającej na analizie poszczególnych obszarów interwencji, wyznaczono dla Powiatu 

Poznańskiego cele, których osiągnięcie przyczyni się do poprawy wybranych elementów 

środowiska. 

Cele środowiskowe określone dla Powiatu Poznańskiego to: 

- ochrona jakości powietrza, 

- ochrona wód i ziemi, 

- prawidłowa gospodarka odpadami, 

- ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska, 

- zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych, 

- monitoring podmiotów korzystających ze środowiska, 

- ochrona przyrody, 

- edukacja ekologiczna, 

- promocja walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu.  

 

Cele oraz wyszczególnione w nich kierunki interwencji wskazane w Programie 

ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020 są zgodne z celami 

środowiskowymi określonymi w strategiach, programach i dokumentach programowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Cele dotyczące ochrony jakości powietrza, a także ochrony wód i ziemi, realizowane 

m.in. poprzez działania przyczyniające się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji 

do środowiska oraz inwestycje skutkujące zmniejszeniem zużycia energii oraz wody, 

z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, są zgodne z celami 

i kierunkami interwencji określonymi w takich dokumentach jak: 

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 
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Cel 7. – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa 

stanu środowiska 

Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych 

w zarządzaniu zużyciem energii,  

Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska; 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

     Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. Racjonalne gospodarowanie 

zasobami, 

Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności 

energetycznej, 

Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska 

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie 

oddziaływania energetyki 

- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

 Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na 

etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania 

nimi przez cały cykl życia 

Działanie  3.2.1.  Poprawa  efektywności  energetycznej  i materiałowej  

przedsięwzięć  architektoniczno-budowlanych oraz istniejących 

zasobów 

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 -2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

Kierunek  działań  1.3.  Budowa  podstaw  konkurencyjności  województw  –  

działania  tematyczne 

Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie 

energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne; 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 
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Kierunek działań: Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie 

jakości powietrza 

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020. 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami 

Cel operacyjny 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery 

Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią 

Cel operacyjny 3.1. Optymalizacja gospodarowania energią 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój  produkcji  i  wykorzystanie  alternatywnych źródeł 

energii 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 

Cel do 2023 r.: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, 

usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę 

Cel do 2023 r.: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz  

standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami praw 

Cel do 2023 r.: Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz  

rekultywacja terenów zdegradowanych 

Cel do 2023 r.: Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona 

środowiska w trakcie ich eksploatacji 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon 

Kierunki działań: 

- promocja działań na rzecz podniesienia efektywności energetycznej 

i oszczędzania energii; 

- rozbudowa systemów transportu alternatywnego, w tym budowa ścieżek 

rowerowych; 

- wspieranie i  promocja  wykorzystania działań termomodernizacyjnych 

(izolacja budynków, wymiana okien, usprawnienia systemów ogrzewania – 

automatyka, regulacja) w budynkach publicznych, komunalnych i prywatnych; 

- przy rewitalizacji obiektów zabytkowych uwzględnianie ich niskoemisyjnego 

ogrzewania. 

 Działania naprawcze: 
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- kompleksowe uwzględnianie w strategicznych dokumentach powiatów, 

miast i gmin zagadnień ochrony powietrza w tym w zakresie ozonu oraz emisji 

prekursorów ozonu, a szczególnie w strategiach i planach energetycznych; 

- analiza emisji prekursorów ozonu w postępowaniach administracyjnych 

na etapie wydawania pozwoleń w zakresie emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. 

- tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego. 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

Działanie naprawcze: Rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji 

rowerowej w miastach i gminach, 

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Poznańskiego na lata 2014-2025 

Cel : Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wynikającej z procesów 

transportowych. 

W Programie ochrony środowiska zaplanowano także działania na rzecz ochrony wód 

w ramach kierunku interwencji „Ochrona zasobów wód i zrównoważone gospodarowanie 

wodami”, mające na celu m.in. racjonalne gospodarowanie wodami oraz przeciwdziałanie 

i łagodzenie skutków wystąpienia powodzi i suszy. Taki kierunek działań jest spójny 

z następującymi dokumentami:  

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

     Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed 

powodzią, suszą i deficytem wody.  

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

Cel  szczegółowy  2.  Poprawa  warunków  życia  na  obszarach  wiejskich  oraz  

poprawa  ich dostępności przestrzennej 

Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 
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Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej 

i innej łagodzącej zagrożenia naturalne  

Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich 

Priorytet  5.1.  Ochrona  środowiska  naturalnego  w  sektorze  rolniczym  

i  różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich 

Kierunek  interwencji 5.1.2. Ochrona  jakości  wód,  w  tym  racjonalna  

gospodarka  nawozami i środkami ochrony roślin, 

Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów 

wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji 

wodnej. 

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020. 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami 

Cel operacyjny 2.8. Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa 

powodziowego 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 

Cel do 2023 r.: Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed 

powodzią i suszą. 

 

Cel Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego polegający na ochronie 

zasobów przyrody, w tym lasów, a także zwierzyny łownej, stanowi realizację celów 

określonych w dokumentach: 

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, 

w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna.  

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich 
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Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach 

wiejskich 

Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych,  

Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów                                    

po  zniszczeniach spowodowanych katastrofami naturalnymi, 

Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównoważona gospodarka łowiecka  

służąca  ochronie  środowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa, 

Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów 

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015–2020 

Cel szczegółowy C: Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji 

zagrożonych gatunków. 

Cel  szczegółowy  D: Utrzymanie  i  odbudowa  funkcji  ekosystemów  będących 

źródłem usług dla człowieka. 

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020. 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie 

jego zasobami 

Cel operacyjny 2.1. Wsparcie ochrony przyrody  

Cel operacyjny 2.3. Ochrona zasobów leśnych i racjonalne 

ich wykorzystanie 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 

Cel do 2023 roku: Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne 

użytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych 

Cel do 2023 r.: Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i zwiększanie lesistości 

 

Prawidłowa gospodarka odpadami jako cel Programu ochrony środowiska 

dla Powiatu Poznańskiego wpisuje się w ramy dokumentów, takich jak: 

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

Cel 3 Poprawa stanu środowiska 
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Kierunek Interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym 

wykorzystanie ich na cele energetyczne.  

- Krajowy Plan gospodarki odpadami 2014 

Cel: W okresie od 2011 r. do 2022 r. zakłada się sukcesywne osiąganie celów 

określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów „Programie 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 –2032” 

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020. 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami 

Cel operacyjny 2.6. Uporządkowanie gospodarki odpadami 

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 

Cele: 

- Wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 

rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

- Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych  procesom 

odzysku i procesom unieszkodliwiania. 

- Osiąganie  celów  określonych  w  przyjętym  w  dniu  15  marca  2010 r.  przez  Radę  

Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009 –2032” oraz „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

województwa wielkopolskiego”. 

 

W ramach realizacji celu polegającego na ograniczeniu akustycznych zagrożeń 

środowiska ochrony przed hałasem, zaplanowano w Programie szereg zadań polegających 

m.in. na budowie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych, zachęcających do wyboru roweru 

jako alternatywnego środka transportu, a także uwzględnieniu w planowanych inwestycjach 

drogowych rozwiązań ograniczających emisję hałasu. Działania te przyczyniają się do 

realizacji celów określonych w strategiach i dokumentach na szczeblu krajowym 

i wojewódzkim, takich jak: 

- Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Celu strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
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Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu 

na środowisko. 

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020. 

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost różnorodności oraz upowszechnianie  efektywnych 

form transportu 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami 

Cel operacyjny 2.12. Poprawa stanu akustycznego województwa 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 

Cel do 2023 r.: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu 

drogowego 

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Poznańskiego na lata 2014-2025 

 Cel: Zmniejszenie emisji hałasu powstającego w procesach transportowych. 

 

Cel Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego określony jako 

zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych, w ramach którego 

zaplanowano m.in. zadanie polegające na prowadzeniu ewidencji źródeł wytwarzających 

pola elektromagnetyczne, jest zgodny z celem określonym na szczeblu wojewódzkim 

w dokumencie: 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 

Cel do 2023 r.: Stała kontrola potencjalnych źródeł  pól elektromagnetycznych oraz 

minimalizacja ich oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko. 

 

   Cele edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych i turystycznych 

powiatu są spójne z wieloma dokumentami strategicznymi, w których zauważono 

i uwzględniono wartość działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy 

i świadomości społeczeństwa o potrzebie ochrony środowiska w różnych aspektach, a także 
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dotyczących  zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. Powyższe cele określono m.in. 

w następujących dokumentach: 

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

   Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz 

tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy 

- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

   Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego 

na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- 

i materiałochłonności gospodarki, 

Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy 

na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich 

Priorytet  5.1.  Ochrona  środowiska  naturalnego  w  sektorze  rolniczym  

i różnorodności  biologicznej na obszarach wiejskich 

Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony 

środowiska rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach 

wiejskich i jej upowszechnianie, 

Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział 

w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji) 

Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

praktyk przyjaznych klimatowi wśród konsumentów i producentów 

rolno-spożywczych 

- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki 

zdrowotnej 

Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję 

zdrowia, edukację zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania 

wspierające dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności 
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- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego 

i kreatywnego 

Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności 

społecznej  

Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego oraz krajobrazu 

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015–2020 

Cel szczegółowy A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności 

społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

Kierunek działań: Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych 

platform dialogu z organizacjami społecznymi 

-  Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020. 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami 

Cel operacyjny 2.10. Promocja postaw ekologicznych 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 

Cel do 2032r.: Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa 

wielkopolskiego, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku 

oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon 

Kierunki działań: 

- rozwinięcie działań  w  zakresie  edukacji  społeczeństwa 

- wspieranie i  promocja  wykorzystania działań termomodernizacyjnych 

(izolacja budynków, wymiana okien, usprawnienia systemów ogrzewania – 

automatyka, regulacja) w budynkach publicznych, komunalnych i prywatnych; 
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- wspieranie i promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

w kierunku wspierania wykorzystania biomasy do kotłów indywidualnych, jak 

i współspalania. Dla budownictwa indywidualnego stosowanie paneli 

słonecznych i pomp cieplnych 

Działanie naprawcze: Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie 

szkodliwości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

Działanie naprawcze: Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje 

szkolne, audycje). 

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 

Cele:  

- Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych 

i racjonalnych metod gospodarowania odpadami. 

- Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych  w zakresie zagrożeń 

wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych 

do środowiska. 

 

Monitoring podmiotów korzystających ze środowiska to cel, w ramach którego planowane 

są kontrole podmiotów posiadających decyzje w zakresie ochrony środowiska udzielone 

przez Starostę Poznańskiego pod względem przestrzeganiem przepisów prawa i obowiązków 

nałożonych tymi decyzjami. Działanie takie wpisuje się w ramy dokumentów, takich jak: 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon 

Kierunki działań: 

- analiza pozwoleń  udzielonych  największym emitentom NOx, NMLZO, CO 

i zaostrzenie kontroli tych zakładów 

- zaostrzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących eksploatacji 

urządzeń oraz usług w zakresie składowania, dystrybucji paliw,  

rozpuszczalników  i  innych  substancji,  ze szczególną uwagą na szczelność 

instalacji oraz odzysk i unieszkodliwianie ew. przecieków. 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 
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Działanie naprawcze: Prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje 

o wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza, bazy instalacji podlegających 

zgłoszeniu. 

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 

Kierunek działań: Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami   

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym wzmocnienie  

kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
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 3.2. Cele, kierunki interwencji i zadania3.2. Cele, kierunki interwencji i zadania3.2. Cele, kierunki interwencji i zadania3.2. Cele, kierunki interwencji i zadania    

Tabela 30. Cele, kierunki interwencji oraz zadania 

Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Klimat                      
i powietrze 

Ochrona 
jakości 
powietrza 

1. Ilość wydanych decyzji 
administracyjnych 
regulujących poziomy 
emisji i ograniczających                
te poziomy. 

2. Ilość opinii z zakresu 
ochrony środowiska 
studium uwarunkowań                     
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 

3. Ilość opracowań 
monitoringowych. 

4. Zmniejszenie zużycia 
energii w budynku 
Starostwa oraz w szkołach               
i instytucjach na terenie 
powiatu poznańskiego. 

Ograniczenie 
emisji 
szkodliwych 
substancji               
do powietrza  

Wydawanie decyzji administracyjnych 
regulujących poziomy emisji i ograniczających             

te poziomy 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 

Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 

Środowiska 

Opiniowanie z zakresu ochrony środowiska 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Monitorowanie stanu środowiska na podstawie 
dostępnych wyników badań 

Starosta 
Poznański, 

WIOŚ 

Wymiana oświetlenia pomieszczeń biurowych             
na energooszczędne LED w budynku Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu 

Starostwo 
Powiatowe             
w Poznaniu  
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Termomodernizacja, wymiana urządzeń 
elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń na wodooszczędne                

w modernizowanym budynku sali gimnastycznej   
w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego           

w Bolechowie 

Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia             
na energooszczędne, wymiana baterii i urządzeń 

na wodooszczędne w ramach zadania 
„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 

cysterskiego” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia            
na energooszczędne, wymiana baterii i urządzeń 

na wodooszczędne w ramach zadania 
„Przebudowa budynku Agatki dla potrzeb poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej” – Dom Dziecka            
w Kórniku-Bninie 

Powiat Poznański 

Wykonanie instalacji solarnej przygotowania 
ciepłej wody użytkowej – Dom Dziecka w Kórniku -

Bninie 
Powiat Poznański 

Zastosowanie urządzeń elektrycznych                                  
i oświetleniowych energooszczędnych, baterii            

i urządzeń wodooszczędnych w Szkole                        
w Murowanej Goślinie 

Powiat Poznański 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Wymiana urządzeń elektrycznych  
i oświetlenia na energooszczędne, wymiana baterii 

i urządzeń na wodooszczędne w Zespole Szkół 
w Mosinie 

Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych  
i oświetlenia na energooszczędne, wymiana baterii 

i urządzeń na wodooszczędne w Ośrodku 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych  
i oświetlenia na energooszczędne, wymiana baterii 

i urządzeń na wodooszczędne w ramach zadania 
„Modernizacja budynku administracyjnego”                     

w Zespole Szkół w Rokietnicy 

Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych  
i oświetlenia na energooszczędne, wymiana baterii 

i urządzeń na wodooszczędne w ramach zadania 
„Przebudowa budynku internatu dla potrzeb 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w Zespole 
Szkół w Rokietnicy 

Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych  
i oświetlenia na energooszczędne, wymiana baterii 

i urządzeń na wodooszczędne w ramach zadania 
„Przebudowa wnętrz internatu chłopców                            
i dziewcząt” w Zespole Szkół w Rokietnicy 

Powiat Poznański 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu 
solarnego (zastosowanie odnawialnych źródeł 

energii) w Zespole Szkół w Rokietnicy 

Powiat Poznański 

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego                     
(o wysokiej klasie energooszczędności                    

i zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię 
użytkową) w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu,                

os. Mielżyńskiego 5a 

Powiat Poznański 

Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych (rekuperacja 
– odzysk ciepła z powietrza wywiewanego)           

w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
Powiat Poznański 

Wymiana urządzeń elektrycznych i oświetlenia               
na energooszczędne w ramach zadania 

„Modernizacja korytarzy II i III pietra” w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu  

Powiat Poznański 

Wykorzystanie systemu podgrzewania ciepłej 
wody opartego na instalacji układu kolektorów 

słonecznych w Szpitalu w Puszczykowie 

N.Z.O.Z Szpital  
w Puszczykowie 

Sp. z o.o. 

Analiza działań określonych w planach gospodarki 
niskoemisyjnej 

Gminy, Powiat 
Poznański 

Budowa dróg rowerowych (inwestycje opisane 
szczegółowo jako zadania w ramach realizacji celu 

ochrony przed hałasem) 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Gospodaro-
wanie 
wodami, 
 
Gospodarka 
wodno-
ściekowa, 
 
Zasoby 
geologiczne, 
 
Gleby 

Ochrona wód 
i ziemi 
 

1. Ilość wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych. 

2. Ilość wydanych decyzji 
dotyczących rekultywacji 
gruntów zdegradowanych              
i zdewastowanych. 

3. Ilość wydanych koncesji 
geologicznych. 

4. Ilość wydanych opinii                     
z zakresu ochrony 
środowiska studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 

5. Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

6. Ilość podjętych działań 
przeciwpowodziowych. 

7. Ilość podjętych działań 
związanych z utrzymaniem 
urządzeń melioracji wodnej 
szczegółowej. 

8. Zmniejszenie zużycia wody 
w budynkach powiatu. 
 

Ograniczenie 
emisji 
szkodliwych 
substancji               
do wód i do 
ziemi  

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 
Dyrektor RZGW 

Monitorowanie stanu środowiska na podstawie 
dostępnych wyników badań 

 

Starosta 
Poznański, 

WIOŚ 

Opiniowanie z zakresu ochrony środowiska 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami do oczyszczalni gminnej dla Domu 

Pomocy Społecznej w Lisówkach  

Gmina Dopiewo 
w porozumieniu 

z Powiatem 
Poznańskim 

Ochrona 
zasobów wód  
i zrównowa-
żone 
gospodaro-
wanie wodami 

Działania zabezpieczające przed wystąpieniem 
oraz skutkami powodzi  i suszy zgodnie                           

ze zaktualizowanym Operatem 
przeciwpowodziowym Powiatu Poznańskiego 

Powiat 
Poznański, 

Gminy, RZGW, 
WZMiUW 

Działania związane z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnej szczegółowej 

właściciele 
gruntów 

zmeliorowanych,
Powiat 

Poznański, Spółki 
wodne, gminy 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 
Dyrektor RZGW 

Racjonalizacja 
zużycia wód 

Inwestycje w budynkach Powiatu, obejmujące 
m.in. wymianę baterii i urządzeń 

wodooszczędnych (opisane szczegółowo wcześniej 
w części poświęconej ochronie powietrza) 

Powiat Poznański 

Ochrona 
naturalnego 
ukształtowania 
powierzchni 
ziemi i gleb 
przed 
degradacją 

Opiniowanie z zakresu ochrony środowiska 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących 
obowiązku przeprowadzenia rekultywacji gruntów 

zdegradowanych i zdewastowanych 

Starosta 
Poznański 

Sporządzenie i aktualizacja wykazu potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń ziemi 

Starosta 
Poznański 

Prowadzenie rejestru terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi 

Starosta 
Poznański 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Ograniczanie nierolniczego sposobu 
zagospodarowania gruntów rolnych poprzez 

wydawanie decyzji administracyjnych 
zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych                  

z produkcji rolniczej tylko w zakresie niezbędnym 
do realizacji inwestycji 

Starosta 
Poznański 

Ochrona 
zasobów 
geologicznych 

Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z zakresu udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Udzielanie koncesji geologicznych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 

Minister 
Środowiska 

Gospodarka 
odpadami i 
zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Prawidłowa 
gospodarka 
odpadami 

1. Ilość wydanych decyzji                   
z zakresu gospodarki 
odpadami. 

2. Ilość unieszkodliwionego 
azbestu w ramach 
realizowanego przez powiat 
programu. 

3. Ilość zastosowanych form 
informacji o sposobach 

Właściwe 
postępowanie 
z odpadami 
wytwarzanymi 
w związku                  
z działalnością 
gospodarczą 

Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami 
poprzez wydawanie decyzji administracyjnych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 

Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 

Środowiska 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

prawidłowego 
postępowania z odpadami. 

4. Ilość szkół zaangażowanych 
w działania proekologiczne 
(np. „Sprzątanie świata”). 

Informowanie przedsiębiorców o sposobach 
prawidłowego postępowania z odpadami 

Starosta 
Poznański 

 
Nadzór nad unieszkodliwianiem odpadów                         

z wypadków 
 

Starosta 
Poznański 

Unieszkodli-
wianie 
substancji 
szczególnie 
szkodliwych 
dla zdrowia 
ludzi 

Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie 
powiatu poznańskiego 

Powiat 
Poznański, Gminy 

Aktywizacja 
mieszkańców 
powiatu                   
w działania 
mające na celu 
właściwe 
gospodarowa -
nie odpadami 

Zbiórka baterii  Szkoły powiatu 

Prowadzenie akcji „Sprzątanie świata” Szkoły powiatu 

Stan 
akustyczny 
środowiska 

Ograniczenie 
akustycznych 
zagrożeń 
środowiska 

1. Ilość decyzji 
ograniczających poziom 
hałasu. 

2. Długość wykonanych dróg 
rowerowych. 

Ograniczanie 
emisji hałasu  
 

Wydawanie decyzji administracyjnych 
ograniczających poziom hałasu 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

3. Ilość wydanych opinii                     
z zakresu ochrony 
środowiska studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 

Stosowanie rozwiązań ograniczających emisje                   
z dróg powiatowych 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Dopuszczenie ruchu rowerowego na długości 
1,9 km wzdłuż drogi powiatowej nr 2387P Poznań-

Komorniki, ul. Grunwaldzka w Plewiskach 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 0,9 km 
wzdłuż drogi powiatowej 2424P Rokietnica-Poznań 

w Kiekrzu, na odcinku od ul. Leśnej 
do ul. Altanowej 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 0,2 km 
wzdłuż skrzyżowania dróg powiatowych 2424P 

i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 0,3 km 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma 

sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 
2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 

2423P Mrowino-Rokietnica (ul. Szamotulska)                      
w m. Rokietnica, gm. Rokietnica 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 0,3 km 
wzdłuż  drogi powiatowej nr 2407P 

(ul. Swarzędzka) w Gruszczynie, gm. Swarzędz  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 7,5 km 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2410P na odcinku 

węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo 
(do skrzyżowania z ul. Olszynową)   

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 1,7 km 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-

Poznań, od początku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt 
w Skórzewie, gm. Dopiewo  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 7,0 km 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-
Iwno (do węzła S5), gm. Pobiedziska i Kostrzyn  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 7,0 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – 
granica powiatu poznańskiego, gm. Kleszczewo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 1,85 km 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2403P Tarnowo 
Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin 

(Lusówko) – Więckowice oraz drogi powiatowej               
nr 2403P Więckowice-Dopiewo  w Więckowicach 

gm. Tarnowo Podgórne i Dopiewo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Wykonanie drogi dla rowerów o długości 0,5 km                    
nr 2400P w Rokietnicy 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Zmniejszanie 
narażenia 
mieszkańców 
na uciążliwy 
poziom hałasu 

Uchwały wprowadzające zakaz używania 
jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi 

Rada Powiatu  
w Poznaniu 

Opiniowanie z zakresu ochrony środowiska 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański  

Pola elektro-
magnetyczne 

Zapobieganie 
ponad-
normatywnej 
emisji pól 
elektro-
magnetycz-
nych 

1. Ilość wpisów do ewidencji 
źródeł wytwarzających pola 
elektromagnetyczne. 
 

Zmniejszanie 
narażenia 
mieszkańców 
na ponad-
normatywny 
poziom pól 
elektromagne-
tycznych 

Prowadzenie ewidencji źródeł wytwarzających 
pola elektromagnetyczne 

Starosta 
Poznański 

Opiniowanie z zakresu ochrony środowiska 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański  

Zasoby 
przyrodnicze 

Ochrona 
przyrody 

1. Ilość odstrzelonych lisów                       
i jenotów. 

2. Ilość zwierząt 

Poprawa stanu 
i jakości 
walorów 

Dofinansowanie odstrzału redukcyjnego 
drapieżników (lisów i jenotów) 

Powiat Poznański 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

wprowadzonych                          
do środowiska                             
na podstawie Programu 
odbudowy populacji 
zwierzyny drobnej i redukcji 
drapieżników. 

3. Powierzchnia obszarów 
objętych uproszczonym 
planem urządzania lasu. 

4. Wielkość powierzchni 
zalesionych. 

5. Ilość wydanych opinii                     
z zakresu ochrony 
środowiska studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 

przyrodni-
czych Powiatu 
    

Działania wspierające ratowanie gatunków 
zagrożonych zgodnie z Programem odbudowy 

populacji zwierzyny drobnej i redukcji 
drapieżników 

Powiat Poznański 

Opiniowanie z zakresu ochrony środowiska 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Rozwój                        
i ochrona 
zasobów 
leśnych 

Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia 
lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 

Starosta 
Poznański, 

właściciele lasu 
– osoby prawne 

Zwiększanie lesistości – realizacja Programu 
Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego 

Powiat Poznański 

Wszystkie 
obszary 
interwencji 

Monitoring 
podmiotów 
korzystają-
cych                        
ze 
środowiska 

1. Ilość przeprowadzonych 
kontroli. 

Przestrzeganie 
prawa 
z zakresu 
ochrony 
środowiska 

Kontrola obowiązków nałożonych decyzjami 
(przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, analizy 
pozwoleń zintegrowanych, przeglądy decyzji 
o dopuszczalnym poziomie hałasu, kontrole 

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

decyzji nakładających obowiązki nasadzeń, 
odnowień lub zalesień, kontrole decyzji 

wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej, 
kontrole koncesji geologicznych) 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 

WIOŚ, RZGW, 
Okręgowy Urząd 

Górniczy 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Bieżący nadzór nad zakładami zwiększonego                      
i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej 

Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej 

Straży Pożarnej,  
Komenda 
Miejska 

Państwowej 
Straży Pożarnej,  

WIOŚ 

Wszystkie 
obszary 
interwencji 

Edukacja 
ekologiczna 

1. Ilość uczestników 
konkursów z zakresu 
ochrony środowiska. 

2. Ilość zorganizowanych 
szkoleń z zakresu ochrony 
środowiska. 

3. Ilość projektów 
ekologicznych                                    
i plastycznych z zakresu 
ochrony środowiska 
przeprowadzonych przez 
szkoły powiatu. 

4. Ilość przeprowadzonych 
akcji proekologicznych                  
w szkołach powiatowych. 

5. Ilość szkoleń, w których 
uczestniczyli pracownicy 
Wydziału Ochrony 

Podniesienie 
poziomu 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 
powiatu 

Konkursy z zakresu ochrony środowiska dla dzieci         
i młodzieży 

Powiat 
Poznański, Gminy 

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody 
kierowane m.in. do Straży Pożarnej oraz Policji 

Powiat 
Poznański, 

ZPKWW, WIOŚ, 
RDOŚ 

Działania informacyjne skierowane                                  
do przedsiębiorców 

Powiat Poznański 

Pogłębianie świadomości społecznej                                  
o negatywnym wpływie hałasu na człowieka 

Powiat Poznański 

„Mamy tylko jedną Ziemię” – konkurs 
fotograficzny 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy                
w Mosinie 

Projekty ekologiczne i plastyczne – m.in. 
„Ekologiczna Sztafeta”, „Ziemia naszym domem”, 

„Mój mały Eko-Świat” 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy          
w Mosinie 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Środowiska, Rolnictwa                  
i Leśnictwa. 

6. Ilość udostępnionych 
informacji o środowisku. 

Prowadzenie akcji: Dzień Ziemi, Drzewo -Twój 
Przyjaciel, Ogród Pełen Ziół, Jestem Eko, Zdrowo 

Jesz, Lepiej Żyjesz, Wzór Na Rozwój 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy             
w Mosinie, 

Realizacja projektów edukacyjno-ekologicznych: 
Światowy Dzień Turystyki, Dzień Ziemi, Dzień 

Patrona prof. Adama Wodziczki, Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska, Międzynarodowy Dzień 

Zagrożenia Hałasem 

Zespół Szkół               
im. Adama 
Wodziczki                     
w Mosinie 

Konkursy wewnątrzszkolne kształtujące postawy 
proekologiczne 

Zespół Szkół               
im. Adama 
Wodziczki                    
w Mosinie 

Prowadzenie działalności kółka biblioteczno-
ekologicznego i organizowanie konkursów oraz 

ekspozycji o tematyce ekologicznej                                      
i prozdrowotnej (wernisaże prac plastycznych                     

i wystawy fotografii) 

Zespół Szkół                
im. Adama 
Wodziczki               
w Mosinie 

Działalność „Koła Miłośników Przyrody” 
Zespół Szkół                  
w Kórniku 

Udział pracowników Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu w szkoleniach, kursach, konferencjach 

z zakresu ochrony środowiska 

Starosta 
Poznański 

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku i jego ochronie 

Starosta 
Poznański, 

inne organy 
administracji 
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Obszar 
interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego 
ochronie 

Starosta 
Poznański, 

inne organy 
administracji 

Wszystkie 
obszary 
interwencji 

Promocja 
walorów 
przyrodni-
czych                       
i turystycz-
nych powiatu 

1. Ilość wydarzeń 
promujących środowisko 
powiatu. 

2. Ilość audycji telewizyjnych 
dot. ochrony środowiska. 

Znajomość 
środowiska 
przyrodniczego 
Powiatu przez 
jego  
mieszkańców 

Promocja walorów przyrodniczych powiatu                    
w mediach, na stronach internetowych                      

i na imprezach masowych 
Powiat Poznański 

 

Wielkopolski Rajd z kijkami i rowerami                            
po Wielkopolskim Parku Narodowym 

 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy             
w Mosinie 

Emisja cyklicznych audycji telewizyjnych 
„powiatowa 17” na antenie TVP Poznań 

Powiat Poznański 

Projekt z okazji Dnia Dużego Dziecka – „Zdrowy 
styl życia i aktywny wypoczynek w kontakcie                   

z przyrodą” 

Zespół Szkół             
im. Adama 
Wodziczki                         
w Mosinie 

Współpraca z Instytutem Dendrologii PAN                         
w Kórniku 

Zespół Szkół                 
w Kórniku 
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 3.3.3.3.3.3.3.3.    HarHarHarHarmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniemmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniemmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniemmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniem    

Tabela 31. Harmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniem 

Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Klimat                         
i powietrze 

Ochrona 
jakości 
powietrza 

Wydawanie decyzji 
administracyjnych 

regulujących poziomy emisji                  
i ograniczających te poziomy 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Zadanie  wynikające z przepisów prawa - 

Opiniowanie z zakresu 
ochrony środowiska studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe - 

Monitorowanie stanu 
środowiska na podstawie 

dostępnych wyników badań 
 

Starosta 
Poznański, 

WIOŚ 

Zadanie ciągłe  - 

Wymiana oświetlenia 
pomieszczeń biurowych                  
na energooszczędne LED                       

w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu 

Starostwo 
Powiatowe                  
w Poznaniu  

80.000 - - - - 
budżet 

powiatu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Termomodernizacja, 
wymiana urządzeń 

elektrycznych i oświetlenia 
na energooszczędne, 

wymiana baterii i urządzeń 
na wodooszczędne                            

w modernizowanym budynku 
Sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 

Powiat 
Poznański 

- - 230.000 - - 
budżet 

powiatu 

Wymiana urządzeń 
elektrycznych i oświetlenia 

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń 

na wodooszczędne w ramach 
zadania „Rewaloryzacja 

wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego” w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym             
dla Dzieci Niewidomych                       

w Owińskach 

Powiat 
Poznański 

- 500.000 500.000 - - 

śr. UE,  

budżet 
powiatu 



Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego   
na lata 2016-2020 

106 
 

Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wymiana urządzeń 
elektrycznych i oświetlenia 

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń 

na wodooszczędne w ramach 
zadania „Przebudowa 

budynku Agatki dla potrzeb 
poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej” – Dom 

Dziecka w Kórniku-Bninie 

Powiat 
Poznański 

- 110.000 - - - 
budżet 

powiatu 

Wykonanie instalacji solarnej 
przygotowania ciepłej wody 

użytkowej – Dom Dziecka                 
w Kórniku -Bninie 

Powiat 
Poznański 

- - 160.000 - - 
budżet 

powiatu 

Zastosowanie urządzeń 
elektrycznych                             

i oświetleniowych 
energooszczędnych, baterii                 

i urządzeń wodooszczędnych 
w Szkole w Murowanej 

Goślinie 

Powiat 
Poznański 

- 500.000 - - - śr. własne 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wymiana urządzeń 
elektrycznych  
i oświetlenia                                    

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń  

na wodooszczędne w Zespole 
Szkół w Mosinie 

Powiat 
Poznański 

150.000 - - - - śr. własne 

Wymiana urządzeń 
elektrycznych  
i oświetlenia                                   

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń  

na wodooszczędne                          
w Ośrodku Wspomagania 

Rodziny w Kobylnicy 

Powiat 
Poznański 

- 50.000 100.000 - - 
budżet 

powiatu 

Wymiana urządzeń 
elektrycznych  
i oświetlenia                                    

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń  

na wodooszczędne w ramach 
zadania „Modernizacja 

budynku administracyjnego” 
w Zespole Szkół w Rokietnicy 

Powiat 
Poznański 

150.000 - - - - śr. własne 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wymiana urządzeń 
elektrycznych  
i oświetlenia                                    

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń  

na wodooszczędne w ramach 
zadania „Przebudowa 

budynku internatu                        
dla potrzeb Poradni 

Psychologiczno-
Pedagogicznej” w Zespole 

Szkół w Rokietnicy 

Powiat 
Poznański 

 55.000 - - - 
budżet 

powiatu 

Wymiana urządzeń 
elektrycznych  
i oświetlenia                                

na energooszczędne, 
wymiana baterii i urządzeń  

na wodooszczędne w ramach 
zadania „Przebudowa wnętrz 

internatu chłopców                              
i dziewcząt” w Zespole Szkół 

w Rokietnicy 

Powiat 
Poznański 

- - 100.000 - - 
budżet 

powiatu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wykonanie instalacji 
przygotowania ciepłej wody 

użytkowej w oparciu                         
o zastosowanie systemu 
solarnego (zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii) 
w Zespole Szkół w Rokietnicy 

Powiat 
Poznański 

230.000 - - - - 
budżet 

powiatu 

Budowa Centrum Kształcenia 
Praktycznego (o wysokiej 
klasie energooszczędności                  

i zmniejszonym 
zapotrzebowaniu na energię 
użytkową) w Zespole Szkół                

nr 1 w Swarzędzu 

Powiat 
Poznański 

500.000 
11.250.0

00 
- - - 

środki UE, śr. 
własne 

Wykonanie wentylacji sal 
lekcyjnych (rekuperacja – 
odzysk ciepła z powietrza 
wywiewanego) w Zespole 

Szkół nr 1 w Swarzędzu 

Powiat 
Poznański 

700.000 - - - - śr. własne 

Wymiana urządzeń 
elektrycznych i oświetlenia 

na energooszczędne                        
w ramach zadania 

„Modernizacja korytarzy II               
i III pietra” w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu  

Powiat 
Poznański 

- 45.000 - - - 
budżet 

powiatu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wykorzystanie systemu 
podgrzewania ciepłej wody 

opartego na instalacji układu 
kolektorów słonecznych             

w Szpitalu w Puszczykowie 

N.Z.O.Z Szpital  
w Puszczykowie 

Sp. z o.o. 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

środki własne 
szpitala, 
budżet 

powiatu 

Analiza działań określonych  
w planach gospodarki 

niskoemisyjnej 

Gminy, Powiat 
Poznański 

Zadanie ciągłe - 

Budowa dróg rowerowych 
(inwestycje opisane 

szczegółowo jako zadania                
w ramach realizacji celu 
ochrony przed hałasem) 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

Koszty i źródła finansowania poszczególnych inwestycji opisano 
szczegółowo w części dotyczącej zadań zaplanowanych w ramach celu 

ochrony przed hałasem 

Gospodaro-
wanie 
wodami, 
 
Gospodarka 
wodno-
ściekowa, 
 
Zasoby 
geologiczne, 
 

Ochrona wód 
i ziemi 
 Wydawanie pozwoleń 

wodnoprawnych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 
Dyrektor RZGW 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Monitorowanie stanu 
środowiska na podstawie 

dostępnych wyników badań 
 

Starosta 
Poznański, 

Wielkopolski 
WIOŚ 

 

Zadanie ciągłe  - 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Gleby Opiniowanie z zakresu 
ochrony środowiska studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe - 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 
do oczyszczalni gminnej dla 
Domu Pomocy Społecznej              

w Lisówkach 

Gmina Dopiewo 509.000    - 

dotacja 
celowa, Powiat 

Poznański 
finansuje 80% 

Działania zabezpieczające 
przed wystąpieniem oraz 
skutkami powodzi  i suszy 

zgodnie ze zaktualizowanym 
Operatem 

przeciwpowodziowym 
Powiatu Poznańskiego 

Powiat 
Poznański, 

Gminy, RZGW, 
WZMiUW 

Zadanie ciągłe - nakłady zgodnie z analizą potrzeb 

budżet 
powiatu, gmin, 
województwa, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Działania związane                          
z utrzymaniem urządzeń 

melioracji wodnej 
szczegółowej 

Powiat 
Poznański, Spółki 

wodne 
200.000 b.d. b.d. b.d. b.d. 

budżet 
powiatu, 

województwa, 
gmin, środki 

własne spółek 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Inwestycje w budynkach 
Powiatu, obejmujące m.in. 
wymianę baterii i urządzeń 
wodooszczędnych (opisane 

szczegółowo wcześniej                    
w części poświęconej 
ochronie powietrza) 

Powiat 
Poznański 

Koszty i źródła finansowania poszczególnych inwestycji opisano w części 
dotyczącej zadań służących realizacji celu ochrony jakości powietrza 

Opiniowanie z zakresu 
ochrony środowiska studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe  - 

Wydawanie decyzji 
administracyjnych 

dotyczących obowiązku 
przeprowadzenia 

rekultywacji gruntów 
zdegradowanych                                

i zdewastowanych 

Starosta 
Poznański 

W przypadku wystąpienia obowiązku - beznakładowo - 

Sporządzenie i aktualizacja 
wykazu potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń 
ziemi 

Starosta 
Poznański 

b.d b.d. b.d. b.d. b.d. 
budżet 

powiatu 

Prowadzenie rejestru 
terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi 

Starosta 
Poznański 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Ograniczanie nierolniczego 
sposobu zagospodarowania 

gruntów rolnych poprzez 
wydawanie decyzji 
administracyjnych 

zezwalających na wyłączenie 
gruntów rolnych                        

z produkcji rolniczej tylko      
w zakresie niezbędnym                 
do realizacji inwestycji 

Starosta 
Poznański 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Opiniowanie studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz 

miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego z zakresu 
udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych    

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Zadanie ciągłe  - 

Udzielanie koncesji 
geologicznych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województw 
Wielkopolskiego 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 
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Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Gospodarka 
odpadami i 
zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Prawidłowa 
gospodarka 
odpadami 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki odpadami 

poprzez wydawanie decyzji 
administracyjnych 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Informowanie 
przedsiębiorców o sposobach 
prawidłowego postępowania 

z odpadami 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe - 

Nadzór nad 
unieszkodliwianiem odpadów 

z wypadków 

Starosta 
Poznański 

W przypadku wystąpienia konieczności 
budżet 

powiatu 

Realizacja Programu 
usuwania azbestu na terenie 

powiatu poznańskiego 

Powiat 
Poznański 

772.000 750.000 750.000 750.000 750.000 

budżet 
powiatu, gmin, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW  

Zbiórka baterii  Szkoły powiatu Zgodnie z zasadami przyjętymi przez szkołę śr. własne 

Prowadzenie akcji 
„Sprzątanie świata” 

Szkoły powiatu Zgodnie z zasadami przyjętymi przez szkołę śr. własne 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Stan 
akustyczny 
środowiska 

Ograniczenie 
akustycznych 
zagrożeń 
środowiska 

Wydawanie decyzji 
administracyjnych 

ograniczających poziom 
hałasu 

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Stosowanie rozwiązań 
ograniczających emisje z dróg 

powiatowych 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

W przypadku wystąpienia obowiązku 

budżet 
powiatu, 

środki 
pomocowe 

Dopuszczenie ruchu 
rowerowego na długości 

1,9 km wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2387P 

Poznań-Komorniki,                           
ul. Grunwaldzka                              

w Plewiskach 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Program 
rozwoju 
gminnej         

i powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 

lata 2016-2019 

Wykonanie drogi                           
dla rowerów o długości 0,9 

km wzdłuż drogi powiatowej 
2424P Rokietnica-Poznań                   

w Kiekrzu, na odcinku                  
od ul. Leśnej do ul. Altanowej 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Program 
rozwoju 
gminnej                        

i powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 

lata 2016-2019 
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Cel Zadanie Podmiot 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wykonanie drogi                            
dla rowerów o długości 0,2 

km wzdłuż skrzyżowania dróg 
powiatowych 2424P i 2400P 
(ul. Pocztowa i Szamotulska) 

w Rokietnicy  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
budżet 

powiatu 

Wykonanie drogi                             
dla rowerów o długości 0,3 

km wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2400P wraz z dwoma 

sąsiadującymi 
skrzyżowaniami tej drogi                     
z drogą 2425P Żydowo – 
Rokietnica (ul. Kolejowa)                  
i droga 2423P Mrowino-

Rokietnica (ul. Szamotulska) 
w m. Rokietnica, gm. 

Rokietnica 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
budżet 

powiatu 

Wykonanie drogi                             
dla rowerów o długości 0,3 

km wzdłuż  drogi powiatowej 
nr 2407P (ul. Swarzędzka)                  

w Gruszczynie, gm. Swarzędz  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
budżet 

powiatu 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
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finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wykonanie drogi                           
dla rowerów o długości 7,5 

km wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2410P na odcinku węzeł 

Kleszczewo (S5) – 
Gowarzewo – Zalasewo                    

(do skrzyżowania                               
z  ul. Olszynową)   

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

- 
2.200.   

000 
2.200.   

000 
- - śr. WRPO 

Wykonanie drogi dla 
rowerów o długości 1,7 km 
wzdłuż drogi powiatowej              

nr 2401P Dopiewo-Poznań, 
od początku węzła Dąbrówka 

do ul. Zakręt w Skórzewie, 
gm. Dopiewo  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

- 550.000 550.000 - - śr. WRPO 

Wykonanie drogi                           
dla rowerów o długości 7,0 

km wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2486P Pobiedziska-Iwno 

(do węzła S5),                                
gm. Pobiedziska i Kostrzyn  

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

- 
2.100. 

000 
2.100. 

000 
- - śr. WRPO 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
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finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wykonanie drogi dla 
rowerów o długości 7,0 km 
wzdłuż drogi powiatowej                 

nr 2410P Kleszczewo – 
granica powiatu 
poznańskiego,                                

gm. Kleszczewo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

- - 
2.100. 

000 
2.100. 

000 
- śr. WRPO 

Wykonanie drogi dla 
rowerów o długości 1,85 km 

wzdłuż drogi powiatowej                
nr 2403P Tarnowo Podgórne 

– Więckowice na odcinku 
Rozalin (Lusówko) – 

Więckowice oraz drogi 
powiatowej nr 2403P 
Więckowice-Dopiewo                      
w Więckowicach gm. 

Tarnowo Podgórne i Dopiewo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Program 
rozwoju 
gminnej                        

i powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 

lata 2016-2019 

Wykonanie drogi dla 
rowerów wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2477P Gądki - 
Szczodrzykowo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Program 
rozwoju 
gminnej                       

i powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 

lata 2016-2019 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wykonanie drogi dla 
rowerów wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2389P 
Głuchowo-Chomęcice 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Program 
rozwoju 
gminnej           

i powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 

lata 2016-2019 

Wykonanie drogi dla 
rowerów o długości 0,5 km      

nr 2400P w Rokietnicy 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Poznaniu 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
budżet 

powiatu 

Uchwały wprowadzające 
zakaz używania jednostek 
pływających napędzanych 

silnikami spalinowymi 

Rada Powiatu  
w Poznaniu 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Opiniowanie z zakresu 
ochrony środowiska studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański  

Zadanie ciągłe  - 

Pola elektro-
magnetyczne 

Zapobieganie 
ponad-
normatywnej 
emisji pól 

Prowadzenie ewidencji 
źródeł wytwarzających pola 

elektromagnetyczne 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe - 
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    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

elektro-
magnetycz-
nych 

Opiniowanie z zakresu 
ochrony środowiska studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański  

Zadanie ciągłe  - 

Walory 
przyrodnicze 

Ochrona 
przyrody 

Dofinansowanie odstrzału 
redukcyjnego drapieżników 

(lisów i jenotów) 

Powiat 
Poznański 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

- 

budżet 
powiatu 

Działania wspierające 
ratowanie gatunków 
zagrożonych zgodnie                         

z Programem odbudowy 
populacji zwierzyny drobnej                 

i redukcji drapieżników 

Powiat 
Poznański 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
budżet 

powiatu 

Opiniowanie z zakresu 
ochrony środowiska studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe  - 

Sporządzanie uproszczonych 
planów urządzenia lasu oraz 

inwentaryzacji stanu lasu 

Starosta 
Poznański, 

właściciele lasu 
– osoby prawne 

120.000 50.000 - - - 
budżet 

powiatu 
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    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Zwiększanie lesistości – 
realizacja Programu 

Zwiększania Lesistości 
Powiatu Poznańskiego 

Powiat 
Poznański 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

budżet powiatu, 
gmin, Zespół 

Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Wszystkie 
obszary 
interwencji 

Monitoring 
podmiotów 
korzystają-
cych                        
ze 
środowiska 

Kontrola obowiązków 
nałożonych decyzjami  

Starosta 
Poznański, 
Marszałek 

Województwa 
Wielkopolskiego, 

WIOŚ, RZGW, 
Okręgowy Urząd 

Górniczy 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Bieżący nadzór nad 
zakładami zwiększonego                         

i dużego ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii 

przemysłowej 

Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej 

Straży Pożarnej,  
Komenda 

Powiatowa 
Państwowej 

Straży Pożarnej,  
Wielkopolski 
Wojewódzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 
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    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Wszystkie 
obszary 
interwencji 

Edukacja 
ekologiczna 

Konkursy z zakresu ochrony 
środowiska dla dzieci                         

i młodzieży 

Powiat 
Poznański 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
budżet 

powiatu 

Szkolenia z zakresu ochrony 
środowiska i przyrody 

kierowane m.in. do Straży 
Pożarnej oraz Policji 

Powiat 
Poznański, 

ZPKWW, WIOŚ, 
RDOŚ 

30.000 b.d. b.d. b.d. b.d. 
budżet 

powiatu 

Działania informacyjne 
skierowane do 

przedsiębiorców 

Powiat 
Poznański 

Nakłady zgodnie z analizą potrzeb 
budżet 

powiatu 

Pogłębianie świadomości 
społecznej o negatywnym 

wpływie hałasu na człowieka 

Powiat 
Poznański 

Nakłady zgodnie z analizą potrzeb  
budżet 

powiatu 

„Mamy tylko jedną Ziemię” – 
konkurs fotograficzny 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  
w Mosinie 

1.000 1.000 1.100 1.200 1.200 
budżet 

powiatu 

Projekty ekologiczne                          
i plastyczne – m.in. 

„Ekologiczna Sztafeta”, 
„Ziemia naszym domem”, 

„Mój mały Eko-Świat” 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  
w Mosinie 

9.000 9.000 9.300 9.600 9.600 
budżet 

powiatu 

Prowadzenie akcji: Dzień 
Ziemi, Drzewo -Twój 

Przyjaciel, Ogród Pełen Ziół, 
Jestem Eko, Zdrowo Jesz, 

Lepiej Żyjesz, Wzór                         
Na Rozwój 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy             
w Mosinie, 

20.000 20.000 20.600 21.200 21.200 
budżet 

powiatu 
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    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Realizacja projektów 
edukacyjno-ekologicznych: 
Światowy Dzień Turystyki, 
Dzień Ziemi, Dzień Patrona 

prof. Adama Wodziczki, 
Światowy Dzień Ochrony 

Środowiska, 
Międzynarodowy Dzień 

Zagrożenia Hałasem 

Zespół Szkół im. 
Adama 

Wodziczki                     
w Mosinie 

b.d b.d b.d b.d b.d śr. własne 

Konkursy wewnątrzszkolne 
kształtujące postawy 

proekologiczne 

Zespół Szkół im. 
Adama 

Wodziczki                    
w Mosinie 

b.d b.d b.d b.d b.d śr. własne 

Prowadzenie działalności 
kółka biblioteczno-

ekologicznego                                        
i organizowanie konkursów 
oraz ekspozycji o tematyce 

ekologicznej i prozdrowotnej 
(wernisaże prac plastycznych 

i wystawy fotografii) 

Zespół Szkół im. 
Adama 

Wodziczki                     
w Mosinie 

Zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami śr. własne 

Działalność „Koła Miłośników 
Przyrody” 

Zespół Szkół                   
w Kórniku 

Zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami śr. własne 
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    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Udział pracowników 
Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu w szkoleniach, 
kursach, konferencjach 

z zakresu ochrony środowiska 

Starosta 
Poznański 

Zadanie ciągłe – nakłady w zależności od potrzeb 
budżet 

powiatu 

Prowadzenie publicznie 
dostępnego wykazu danych  

o dokumentach 
zawierających informacje                

o środowisku i jego ochronie 

Starosta 
Poznański, 

inne organy 
administracji 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Udostępnianie informacji               
o środowisku i jego ochronie 

Starosta 
Poznański, 

inne organy 
administracji 

Zadanie wynikające z przepisów prawa - 

Wszystkie 
obszary 
interwencji 

Promocja 
walorów 
przyrodni-
czych                        
i turystycz-
nych powiatu 

Promocja walorów 
przyrodniczych powiatu                    
w mediach, na stronach 

internetowych i na imprezach 
masowych 

Powiat 
Poznański 

Nakłady zgodnie z analizą potrzeb 
budżet 

powiatu 

Wielkopolski Rajd z kijkami              
i rowerami po Wielkopolskim 

Parku Narodowym 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy             
w Mosinie 

5.000 5.000 5.100 5.200 5.200 
budżet 

powiatu 

Emisja cyklicznych audycji 
telewizyjnych „powiatowa 
17” na antenie TVP Poznań 

Powiat 
Poznański 

Nakłady zgodnie z analizą potrzeb 
budżet 

powiatu 
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Obszar 
interwencji 

Cel Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł) 
Źródło 

finansowania 

    2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  

Projekt z okazji Dnia Dużego 
Dziecka – „Zdrowy styl życia              

i aktywny wypoczynek                    
w kontakcie z przyrodą” 

Zespół Szkół im. 
Adama 

Wodziczki                    
w Mosinie 

Zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami 
 

śr. własne 

Współpraca z Instytutem 
Dendrologii PAN w Kórniku 

Zespół Szkół                
w Kórniku 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 


