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 10.10.10.10.    Dane źródłoweDane źródłoweDane źródłoweDane źródłowe    

- „Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony  Środowiska w powiecie 

poznańskim ziemskim w roku 2014”, WIOŚ, Poznań, 2015 

- „Informacja o stanie środowiska w roku 2013 i działalności kontrolnej 

wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie 

poznańskim ziemskim w roku 2013”, WIOŚ, Poznań, 2014 

- „Informacja o stanie środowiska w roku 2012 i działalności kontrolnej 

wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie 

poznańskim ziemskim w roku 2012”, WIOŚ, Poznań, 2013 

- „Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2014”, 

WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, 2015 

- Główny Urząd Statystyczny – Portal Informacyjny – www.stat.gov.pl 

- Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych za lata 2005-2014 

- „Ochrona środowiska 2015”, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań 

Regionalnych i Środowiska, Warszawa, 2015 

- „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce” wg stanu na 31 XII 2014 r., Państwowy 

Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2015 

- Programowanie ochrony środowiska w gminie – Tom 1 - A. Bernaciak, 

M. Spychała, 

- Programowanie ochrony środowiska w gminie – Tom 3 - A. Bernaciak, 

M. Spychała, 

- L. Kolendowicz, A. Busiakiewicz, B. Czarnecki „Warunki klimatyczne oraz 

właściwości powietrza atmosferycznego w aglomeracji poznańskiej” [w:] 

T. Kaczmarek „Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej”, 

Poznań 2010. 

- Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016-2019, Powiat Poznański, Poznań, 2012 
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- Raport za lata 2012-2013 z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Poznańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, Powiat 

Poznański, Poznań, 2014 

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Ministerstwo 

Gospodarki, Warszawa, 2010 

- Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest            

na terenie Powiatu Poznańskiego, Poznań, 2014 

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 2013 r. 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 

2012 r.  

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

(BEiŚ), Warszawa, 2014 r. 

- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2013 r. 

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

(SZRWRiR), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2012 r. 

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

wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2010 r. 

- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa, 2013 r. 

- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Warszawa, 2013 r. 

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z Planem działań na lata 2015–2020, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 

2015 r. 

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, 2009 r. 

- „Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2012 r. 
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- Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 2013, 

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

Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza, Warszawa, 2015 r. 

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 

2015, Poznań, 2012 r. 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon, Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2012 r. 

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego, Poznań,  2013 r. 

- Krajowy Plan gospodarki odpadami 2014, Warszawa, 2010 r. 

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2012 r. 

- Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, Warszawa, 2014 r. 

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Poznańskiego na lata 2014-2025, Poznań 2014 r. 

- „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w m. Czmoń, gm. Kórnik” – Sater Kórnik 

- „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska” – Ministerstwo Środowiska 2015 r. 

- Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu 

poznańskiego – Marcin Magdziarek,  Marta Magdziarek kwiecień 2010 r., 

- „Badanie jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego” Ekolab                     

Sp. z o.o. grudzień 2010 r. 

- W. Łęcki (red.) -„Leksykon krajoznawczo-turystyczny powiatu poznańskiego”, 

Poznań 2012 

 

- http://www.pois.gov.pl 

- http://www.nfosigw.gov.pl 
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- http://www.wfosgw.poznan.pl 

- http://www.bosbank.pl 

- http://www.poznan.pios.gov.pl 

- http://pl.wikipedia.org/wiki/ 

- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

- http://poznan.rdos.gov.pl 

- http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf 

- www.poznan.rzgw.gov.pl 

- http://bip.poznan.wios.gov.pl 

- http://archiwum.ekoportal.gov.pl 
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 11.11.11.11.    Najważniejsze akty prawneNajważniejsze akty prawneNajważniejsze akty prawneNajważniejsze akty prawne    

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672). 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353). 

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101). 

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 

ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100). 

7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 196 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). 

12. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

13. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 ze zm.). 

14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.). 

15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U.  z 2016 r. poz. 778). 
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16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 ze zm.). 

17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. 

poz.1392 ze zm.). 

18. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 686 ze zm.). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z  2014 r. poz. 112). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 

1883). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 

instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, 

poz. 879). 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji 

nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881). 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, 

poz. 880). 
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27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  z 2010 r. 

Nr 16, poz. 87). 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 

oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546). 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1028). 

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 

i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U z 2016 r. poz. 136). 

32.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 

lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji                    

(Dz. U.  z 2008 r. Nr 215, poz. 1366). 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542). 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, 

poz. 1414). 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 

środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498). 
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37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 

w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.). 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii 

kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 

przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów 

i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164). 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 

i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340). 

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, 

linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 

sporządzanie map akustycznych oraz sposobów określania granic terenów 

objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8). 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie 

akustycznym środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500). 

42. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 136, poz. 

964). 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1923). 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz.523). 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, 

poz. 1359). 
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46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów 

zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat (Dz. U.  z 2014 r. poz. 274). 

47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat 

za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875). 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru 

oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, 

poz. 1249). 

49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat 

za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415). 

 


