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Opinia
do projektu Programu ochrony srodowiska

dla miasta i gminy Murowana Goslina

Przedstawiony Program ochrony srodowiska calkowicie spelnia wymogi zawarte wart. 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 i przedsiewziecia przewidziane do realizacji w perspektywie
wieloletniej.
W programie po szczególowej analizie stanu srodowiska, aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych,
zaproponowano wiele rozwiazan i zwiazanych z nimi konkretnych dzialan w celu polepszenia jakosci srodowiska
naturalnego na terenie gminy. Przedstawiono równiez analize mozliwosci finansowania zadan przez gmine oraz
ocene jej zdolnosci kredytowej.
Wiele miejsca poswiecono potrzebom i planowanym inwestycjom z zakresu gospodarki wodno-sciekowej,
zwracajac uwage na koniecznosc poprawy stanu czystosci wód powierzchniowych, zwlaszcza rz. Trojanki oraz
nie pogarszanie jakosci wód podziemnych. Zaplanowana budowa zbiornika malej retencji w Przebedowie
(a takze zbiornika Raduszyn) winna byc, naszym zdaniem, poprzedzona kompleksowym rozwiazaniem
problemów sciekowych w zlewni rzeki Trojanki, a poprawa czystosci wód tej rzeki winna stac sie zadaniem
priorytetowym.
W programie przedstawiono równiez analize mozliwosci wykorzystania energii odnawialnej oraz zmniejszenia
wodochlonnosci, materialochlonnosci i energochlonnosci gospodarki.
W programie ochrony srodowiska dla gminy Murowana Goslina uwzgledniono zadania zaproponowane
w powiatowym programie ochrony srodowiska do realizacji przez gminy, za wyjatkiem prowadzenia nadzoru
utylizacji padlych zwierzat oraz uwzgledniania w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego ochrony
naturalnego uksztaltowania powierzchni ziemi.

Ponizej przedstawiamy uwagi do poszczególnych zagadnien dotyczacych ochrony srodowiska:

Rozdz. 3.1.1.1 Wody podziemne
W odniesieniu do ujec gminnych wskazane byloby podanie:

czy ujecia te posiadaja pozwolenia wodnoprawne (do kiedy wazne) oraz porównanie wielkosci poboru
wody z ilosciami przyznanymi w pozwoleniach wodnoprawnych,
dla których ujec ustanowione zostaly strefy ochronne.

Rozdz. 4.4.5.2 Rolnictwo

Nalezaloby podac równiez lokalizacje i obsade najwiekszych ferm drobiu, trzody chlewnej oraz hodowli bydla.

Rozdz. 4.8.1.3Lasy
str. 101 oraz 118- wg danych Nadlesnictwa Lopuchówko i tut. Starostwa za 2003 r. na terenie miasta i gminy

Murowana Goslina starosta sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiacymi wlasnosci Skarbu Panstwa
o powierzchni 243 ha, z czego 213 ha nalezy do osób fizycznych.
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