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Opinia
do projektuProgramuochronysrodowiska

dla miasta igminy Mosina

Przedstawiony Program ochrony srodowiska, zgodnie z art. 14 ustawy Prawo ochrony srodowiska okresla cele
i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzialan proekologicznych oraz potencjalne zródla finansowania
zadan. W dokumencie zaprezentowano m.in. polityke finansowa gminy i analize mozliwosci pozyskiwania
srodków, natomiast zabraklo okreslenia szacunkowych kosztów zwiazanych z wdrazaniem programu. Program
ochrony srodowiska ma byc podstawa do planowania wydatków; winien wskazywac jakie srodki finansowe
nalezy w kolejnych latach zaplanowac w budzecie na realizacje zadan.
Program posiada czytelny uklad oraz ciekawa forme graficzna.
Pozytywnie oceniamy wyznaczone cele i zadania (przedstawione z komentarzem adresowanym do
mieszkanców) oraz wskazniki do oceny ich realizacji, okreslone w perspektywie krótko i sredniookresowej, oraz
wieloletniej.
Po szczególowej analizie stanu srodowiska, aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych, zaproponowano
wiele rozwiazan i dzialan w celu polepszenia jakosci srodowiska naturalnego na terenie gminy. Uwazamy, ze
jednym z priorytetów winna stac sie równiez poprawa stanu czystosci wód Kanalu Mosinskiego.
W programie ochrony srodowiska dla miasta i gminy Mosina uwzgledniono zadania, zaproponowane
w powiatowym programie ochrony srodowiska do realizacji przez gminy.

Ponizej przedstawiamy uwagi do poszczególnych zagadnien:

Wstep (czesc n
Z powolanych przepisów utracily moc:

1) ustawa z dn. 16.10.1991 r. o ochronie przyrody; od dn. 01.05.2004 r. obowiazuje ustawa z dn.
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr92, poz. 880),

2) ustawa z dn. 08.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Wody podziemne
Rozdz. V11.2.1- Jednoznaczne twierdzenie, ze 50% zasilanie studni na ujeciu Mosina - Krajkowo pochodzi z

wód podziemnych, a drugie 50% z Warty jest stwierdzeniem zbyt autorytatywnym. Wielkosci te
ulegaja wahaniu w zaleznosci od wielkosci eksploatacji, stanu wód Warty. Lepiej podac wartosci
graniczne, w jakich zasilanie ujecia sie zawiera lub uzyc slowa "okolo" przed podana wartoscia
procentowego udzialu zasilania.

Rozdz. V11.2.3-Ujecie Mosina - Krajkowo ma ustanowiona strefe ochronna ujecia (równiez posrednia); warto to
omówic dokladniej podajac, np.: nr decyzji, kiedy i przez kogo wydana, jakie miejscowosci sa
zlokalizowane w jej obrebie, mozna równiez wymienic podstawowe zakazy, itp.
Na Wyspie Krajkowskiej jest budowane ujecie infiltracyjne - nalezy o tym wspomniec.

Rozdz. V11.3.1 - W odniesieniu do ujec wód podziemnych w Wiórku i Rogalinie brakuje nastepujacych danych:
czy ww. ujecia posiadaja pozwolenia wodnoprawne (do kiedy wazne)
czy dla ujec ustanowione zostaly strefy ochronne
wielkosci poboru z ww. ujec mozna by porównac z ilosciami przyznanymi w
pozwoleniach wodnoprawnych

Przyroda
Rozdz. IV.2.1- OpisujacWielkopolskiPark Narodowy nalezaloby wspomniec o istniejacym projekcie Planu

ochrony WPN, który po wejsciu w zycie bedzie dokumentem majacym znaczacy wplyw na zapisy
w planach zagospodarowania przestrzennego gmin
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Rolnictwo

Problematyce rolnej poswiecono w programie sporo uwagi. Korzystne byloby jeszcze wskazanie lokalizacji
najwiekszych ferm drobiu, trzody chlewnej oraz hodowli bydla (z obsada).

Eneraia odnawialna
Rozdz.V1I1.2.5- natereniegminyzlokalizowanoelektrowniewiatrowaw m.Sowiniec

Halas
Rozdz. IX str. 70: - nie obowiazuje ustawa o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska

- wartosci dopuszczalnych poziomów halasu w srodowisku aktualnie okresla sie na podstawie
rozporzadzenia MS z dn. 29.07.2004 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1841), które obowiazuje od
dn. 13.08.2004 r.

Promieniowanie elektromaanetvczne
Rozdz. X str. 73 - nie obowiazuje juz rozporzadzenie RM z dn. 05.11.1980 r.; ustanowione wczesniej strefy

ochronne obowiazuja do dn. 31.12.2005 r.; aktualnie tworzy sie obszary ograniczonego
uzytkowania na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony srodowiska (art. 135) oraz
rozporzadzenia MS z dn. 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. nr 192, poz. 1883).

Zestawienie i harmonoaram dzialan (tabela)
A.4.1.1 wpisano zadanie: wyznaczanie nowych drzew pomnikowych, pomijajac inne formy ochrony przyrody

(np. uzytki ekologiczne)
8.1.1.1 rekultywacje finansuje przede wszystkim przedsiebiorcawydobywajacy kopaline lub wlasciciel gruntu
0.1.3.3 kontrola postepowania ze sciekami na posesjach indywidualnych na obszarze strefy ochronnej ujecia

wód podziemnych jest zadaniem wlasnym gminy
0.5.2.3 budowa kanalizacji sanitarnej jest zadaniem wlasnym gminy
E.1.4.2 rozbudowa sieci gazowej jest zadaniem wlasnym gminy
F.1.1.1 , F.1.2.1, G.1.1.1 powiat nie jest jednostka finansujaca realizacje wymienionych zadan.

Pomiary halasu drogowego i kolejowego, a takze mapy akustyczne winny byc realizowane przez
wlasciwe zarzady dróg lub kolei i przedkladane wojewodzie/staroscie, natomiast monitoring jest
zadaniem wies; moze byc równiez prowadzony przez zainteresowane gminy.
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