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Opinia
do projektu Programu ochrony srodowiska

dla gminy Dopiewo

Przedstawiony Program ochrony srodowiska spelnia wymogi zawarte wart. 14 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, tj. okresla cele ekologiczne i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzialan
proekologjcznych, potencjalne zródla finansowania, a takze szacunkowe koszty zwiazane z jego wdrazaniem.
Zabraklo jedynie okreslenia szacunkowych nakladów na budowe sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz na
planowane modernizacje oczyszczalni scieków. Pozytywnie oceniamy przyjete cele, priorytety i przedsiewziecia
przewidziane do realizacji w latach 2004-2007 oraz w perspektywie wieloletniej. W programie slusznie zwrócono
uwage na koniecznosc uporzadkowania systemu odprowadzania i oczyszczania scieków sanitarnych i
deszczowych oraz budowy infrastruktury kanalizacyjnej. Wskazano równiez miejsca wystepowania koncentracji
zanieczyszczen na terenie gminy tzw. "gorace punkty". Sporo uwagi poswiecono dzialaniom (plan operacyjny)
dotyczacym racjonalnego uzytkowania zasobów naturalnych, zmniejszania energochlonnosci oraz
wykorzystywania odnawialnych zródel energii. Zaproponowano szereg zadan zwiazanych z ochrona przed
halasem komunikacyjnym i przemyslowym oraz ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
W programie ochrony srodowiska dla gminy Dopiewo uwzgledniono zadania zaproponowane
w powiatowym programie ochrony srodowiska do realizacji przez gminy, za wyjatkiem uwzgledniania w zapisach
planów zagospodarowania przestrzennego ochrony naturalnego uksztaltowania powierzchni ziemi.

Ponizej przedstawiamy uwagi do poszczególnych zagadnien dotyczacych ochrony srodowiska:

Rozdz. 2.5.1 Gospodarka wodna
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 pozwoleniachwodnoprawnych,
dla których ujec ustanowione zostaly strefy ochronne.

Rozdz. 3.3 - prosimy o podanie zródla informacji dotyczacej wielkosci modulu infiltracji efektywnej do
gruntowego poziomu wodonosnego, lub zweryfikowanie tej wartosci.

Rozdz. 5 Cel I pkt. 1 ostatni ppkt: Racjonalne uzytkowanie zasobów naturalnych: Kontrola eksploatacji ujec
powinna przede wszytskim sprawdzac czy wielkosc poboru wody nie przekracza wielkosci przyznanych
w pozwoleniach wodnoprawnych.

Rozdz. 3.4.2 Zbiorniki wodne
str. 21 - bledne informacje. Rzeka Samica Steszewska wyplywa z jez. Niepruszewskiego (a nie zasila). Jezioro

jest zasilane przez 3 rowy melioracji wodnej szczególowej.
Odnosnie pietrzenia wód dla potrzeb nawodnien: deszczownie w Zborowie, Kalwach i Niepruszewie nie pracuja

od 15 lat.

Rolnictwo
Problematyce rolnej poswiecono w programie, naszym zdaniem, zbyt malo uwagi.
Nalezaloby wprowadzic punkt "Rolnictwo" i podac m.in.:

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

Rozdz. 3.6.1 Charakterystyka szaty roslinnej
str. 24-25 - zamieszczone dane odnosnie powierzchni zalesien, trzebiezy, zrebów itd. nie odnosza sie do lasów

niepanstwowych (blad).

Rozdz. 4.8 Srodowisko akustyczne
str. 43 - rozporzadzenie MOSZNiL z dn. 13.05.1998 r. obowiazywalo do dn. 30.06.2004 r.; od dn. 13.08.2004 r.

obowiazuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841), w którym zmienily sie wartosci
dopuszczalnego poziomu halasu.



Rozdz. 4.11 ..Gorace punktv"
str. 48 - do instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego nalezy, oprócz wymienionych,

gminne skladowisko odpadów w Dopiewie.

Rozdz. 5 harmonoaram realizacyjny proaramu (tabela)
Cel I dzialanie 9 - powinno byc "podjecie dzialan promocyjnych i doradztwa zwiazanego z wdrazaniem

pozyskiwania energii ze zródel odnawialnych".
Cel V dzialanie 9 - budowa oczyszczalni scieków w DOS Lisówki - w rubryce kosztów i zródel finansowania

winno byc: Powiatowy (a nie "Panstwowy") Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
WFOSiGW

Rodz. 7 Monitorowanie realizacji proaramu

str. 77 - blad - "Zarzad Gminy Dopiewo"
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