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4. System realizacji programu ochrony środowiska
Proces tworzenia i realizacji dokumentu jakim jest program ochrony środowiska
wymaga podjęcia wielu czynności, w tym współpracy z interesariuszami, opracowania
treści dokumentu, zarządzania i monitorowania, raportowania oraz aktualizacji.
W Starostwie Powiatowym w Poznaniu wyznaczoną komórką monitorującą prace
nad opracowywaniem, uchwalaniem, monitorowaniem oraz sprawozdawczością
Programu jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wśród pracowników
Wydziału wyznaczono osobę do koordynowania prac związanych z powiatowym
programem ochrony środowiska.
W trakcie prac nad Programem wystąpiono do jednostek wewnętrznych
Starostwa oraz do jednostek zewnętrznych, odpowiedzialnych za działania, które mają
wpływ na ochronę środowiska i przewidziane są do realizacji na terenie powiatu
poznańskiego. Uzyskane od ww. jednostek informacje na temat planowanych działań
uwzględniono przy formułowaniu zadań do harmonogramu na lata 2016-2020.
Przedstawione dane i informacje dotyczyły m.in.:
- planowanych działań edukacyjnych (konkursy, wykłady, akcje) w szkołach
nadzorowanych przez Powiat,
- inwestycji w budynkach leżących w gestii Powiatu, w tym m.in. wymiana
urządzeń elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne, wymiana baterii
i urządzeń na wodooszczędne, termomodernizacja, wykonanie instalacji
solarnej,
- realizacji dróg dla rowerów,
- działań z zakresu promocji Powiatu.
Realizacja Programu rozpocznie się od momentu jego uchwalenia przez Radę
Powiatu w Poznaniu. W celu prawidłowej realizacji Programu i osiągania zamierzonych
celów niezbędne jest stworzenie właściwych zasad zarządzania programem. Zadania
objęte Programem w większej części realizowane będą przez władze samorządowe, ale
tylko odpowiednia współpraca ze społeczeństwem, podmiotami gospodarczymi i innymi
organami pozwoli na osiągnięcie właściwego efektu. Pomocna jest tutaj współpraca
z władzami wszystkich gmin powiatu poznańskiego i innymi instytucjami podejmującymi

126

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2016-2020

działania na rzecz ochrony środowiska. Propagowanie wśród społeczeństwa działań
zmierzających do poprawy stanu środowiska zwiększy aktywność mieszkańców
i ich zaangażowanie w ochronę środowiska. Ważna jest także współpraca z Inspekcją
Ochrony Środowiska. Działalność kontrolna inspekcji i przekazywanie Staroście
Poznańskiemu informacji o jej przebiegu umożliwia egzekwowanie warunków
wynikających z decyzji administracyjnych i podejmowanie działań w celu mobilizacji
podmiotów korzystających ze środowiska do prawidłowego postępowania. Możliwości
organizacyjne i techniczne Inspekcji pozwalają podczas kontroli na wykonanie
niezbędnych pomiarów i oceny stanu środowiska.
Na prawidłowe zarządzanie Programem składają się następujące elementy:
-

opracowanie i wdrożenie harmonogramu realizacji zadań skierowanego
na działania w konkretnych obszarach interwencji,

-

instrumenty zarządzania,

-

monitoring jakości środowiska,

-

działalność kontrolna.

1. Harmonogram zadań
Szczegółowy harmonogram i opis zadań przedstawiony został w rozdziale 3.2 w tabeli
„Harmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniem”. Prowadzenie działań zgodnie
z jego zapisami pozwoli na terminowe wywiązywanie się z realizacji Programu.

2. Instrumenty zarządzania
Do instrumentów umożliwiających realizację celów i zadań należą:
2.1 Instrumenty prawne
Instrumenty prawne to przede wszystkim decyzje wydawane przez organy ochrony
środowiska. Staroście, na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, jako
organowi ochrony środowiska

przypisane jest wydawanie decyzji w odniesieniu

do przedsięwzięć innych niż mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przede wszystkim takich jak:
- pozwolenia zintegrowane,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
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- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu,
-decyzje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.
Ponadto starosta wydaje decyzje na podstawie przepisów: ustawy o odpadach, ustawy
Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie przyrody, ustawy
o lasach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji.
Rada Powiatu jest organem właściwym do tworzenia obszarów ograniczonego
użytkowania (w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko), jeśli taka konieczność wyniknie z oceny oddziaływania
na środowisko, analizy porealizacyjnej lub przeglądu ekologicznego.
Innym instrumentem jest monitoring środowiska, czyli system pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
o środowisku.
Starosta Poznański jako organ ochrony środowiska prowadzi analizę stanu środowiska
także poprzez weryfikację wyników pomiarów emisji hałasu, pomiarów emisji
do powietrza, badań ilości i jakości odprowadzanych ścieków, pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych, do których wykonywania prowadzący instalacje zobowiązani
są obligatoryjnie przepisami prawa lub obowiązek ten nałożony został decyzją.
Kolejnym

instrumentem

przestrzennego

oraz

prawnym

studium

są

miejscowe

uwarunkowań

i

plany

zagospodarowania

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego. Są to dokumenty, w których ustala się m.in. warunki zagospodarowania
terenu z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego
i zdrowia ludzi. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są sporządzane
na szczeblu powiatowym, ale zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) starosta opiniuje projekty
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

opiniuje

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych oraz jako organ administracji geologicznej w zakresie
udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, opiniuje decyzje o lokalizacji celu
publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa od kilku lat w porozumieniu z Wydziałem Dróg i Gospodarki
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Przestrzennej wnosi uwagi z zakresu ochrony środowiska do każdego opiniowanego
przez Starostę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Kolejnymi instrumentami prawnymi są programy ochrony powietrza i programy ochrony
przed hałasem, uchwalane przez sejmik województwa i będące aktami prawa
miejscowego.

2.2 Instrumenty finansowe i karne
Do instrumentów finansowych zaliczyć należy przede wszystkim:
-

opłaty za korzystanie ze środowiska – wnoszone przez podmioty zgodnie
z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, za przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych
w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 ze zm.), za wprowadzanie ścieków
do wód lub do ziemi, za pobór wód i składowanie odpadów,

-

opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalane zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody oraz przepisami wykonawczymi,

-

opłaty za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji uiszczane na podstawie
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

-

administracyjne kary pieniężne – wymierzane w drodze decyzji przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska za:
•

przekroczenia określonych w pozwoleniach, wydanych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych
do powietrza,

• przekroczenia ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji
stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach
przypadającej na jednostkę masy wykorzystywanego surowca materiału, paliwa
lub wytworzonego produktu,
• przekroczenia określonej w pozwoleniach ilości pobieranej wody,
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• naruszenie

warunków

decyzji

zatwierdzającej

instrukcję

prowadzenia

składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania
odpadów, co do rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów,
• przekroczenie określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
poziomów hałasu.
-

pomoc z budżetów samorządów terytorialnych,

-

kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest
państwową osobą prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną
w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Misja NFOŚiGW to skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz środowiska.
Obecnie realizowana jest strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Dokument ten jest
wynikiem analizy efektów wdrażania poprzedniej strategii oraz uwzględnia kierunki
rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko -

perspektywa do 2020 r. Podczas opracowywania

dokumentu brano pod uwagę także ustalenia dotyczące prowadzenia działań
Narodowego i wojewódzkich funduszy. Fundusz zajmuje się dofinansowywaniem
przedsięwzięć poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek lub dotacji, w tym m. in.
dopłat do kredytów bankowych. Finansowanie otrzymują przedsięwzięcia spełniające
kryteria

określone

w

poszczególnych

programach

priorytetowych.

Programy

priorytetowe szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania wniosków, formę,
intensywność i warunki dofinansowania, a także beneficjentów i rodzaj przedsięwzięć,
koszty kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć. NFOŚiGW oferuje
dofinansowanie m. in. ze środków krajowych w ramach programów wpisujących się
w następujące dziedziny:
- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
- Racjonalne gospodarowanie i ochrona powierzchni ziemi,
- Ochrona atmosfery,
- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
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- Międzydziedzinowe.11
Źródłem przychodów NFOŚiGW są opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjne
kary pieniężne oraz mogą być m. in. dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia
rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji, dotacje z budżetu państwa, środki z budżetu
Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(WFOŚiGW)

tworzy

system

dofinansowywania

przedsięwzięć

inwestycyjnych

i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Odbiorcami pomocy finansowej są
samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje
zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką wodną. Proponowana pomoc
realizowana jest poprzez pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych. Fundusz przekazuje także środki dla państwowych jednostek budżetowych.
Aktualnie kierunkami finansowania są m.in.:
a. przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
b. wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz
gospodarki,
c. rozpoznawanie, kształtowanie i ochrona zasobów wodnych kraju,
d. przedsięwzięcia związane z ochroną wód podziemnych w celu ich racjonalnego
wykorzystania,
e. przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową i realizacja obiektów
małej retencji wodnej,
f. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami komunalnymi i problemowymi
(w tym zadania przeciwdziałające nielegalnemu przemieszczaniu odpadów),
g. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
h. badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
11

Źródło: Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl (dostęp 31.03.2016 r.)
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i.

rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania
informacji, służących badaniu stanu środowiska;

j.

wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,

k. działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii
i zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwania tych skutków,
l.

przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

m. wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej,
n. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,
będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,
o. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie oraz
prowadzenie monitoringu przyrodniczego,
p. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z ochroną
i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt),
q. zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom
w lasach i likwidacją tych szkód,
r. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju,
s. przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
t. wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza,
programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów
wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy
program oczyszczania ścieków komunalnych i inne ustawowo wymagane
programy, jak również ich wdrażanie,
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u. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi. 12
W roku 2015 na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
WFOŚiGW planował przeznaczyć 220 000 000,00 zł w formie pożyczek umarzalnych
i zwrotnych w całości oraz 19 000 000,00 zł w formie dotacji.
Banki – Instytucje bankowe w współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki
wodnej proponują w swojej ofercie kredytowej pożyczki preferencyjne przeznaczone
na działalność związaną z ochroną środowiska. Kredyty pochodzą ze środków własnych
banków, a fundusze udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. Jednym z wiodących
banków w tym zakresie jest Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Misją banku jest
wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony
środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie
i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatywa na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. W 2014 roku działalność banku zdominowały sprawy związane
z odnawialnymi źródłami energii, a finansowane przez BOŚ były głównie przedsięwzięcia
z zakresu:
-

ochrony powietrza (OZE, budownictwo energooszczędne i zrównoważone,
termomodernizacje, budowa i modernizacja kotłowni),

-

gospodarki

ściekowej

(oczyszczalnie

ścieków,

przepompownie,

sieci

kanalizacyjne),
-

ochrony powierzchni ziemi (przetwarzanie odpadów, zakup specjalistycznego
sprzętu, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu),

-

gospodarki wodnej (stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe).

Środki z funduszy europejskich - Unia Europejska promuje racjonalne i oszczędne
korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji
gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku. Obecnie realizowane
są programy na lata 2014-2020. Najwięcej środków przeznaczono na Program
12

Źródło: Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosgw.poznan.pl (dostęp 31.03.2016 r.)
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Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna,
ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo
energetyczne. Polsce w ramach tego programu przyznano 27,4 mld euro. Głównym
celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel ten
wynika z jednego z priorytetów Strategii Europa 2020. O pomoc finansową z Programu
Infrastruktura i Środowisko mogą ubiegać się:
•

jednostki samorządu terytorialnego,

•

przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

•

duże przedsiębiorstwa,

•

małe i średnie przedsiębiorstwa,

•

administracja publiczna,

•

służby publiczne inne niż administracja,

•

instytucje ochrony zdrowia,

•

instytucje kultury, nauki i edukacji,

•

organizacje społeczne i związki wyznaniowe.13

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, związane bezpośrednio ze środowiskiem
naturalnym, to przede wszystkim zmniejszenie emisyjności gospodarki i ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Pieniądze przeznaczone zostaną także
na inwestycje związane z rozwojem transportu kolejowego, niskoemisyjnego transportu
zbiorowego oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego.
Program Life - to program poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny
ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania
wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie,
a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących
środowiska w tym przyrody. Obecny Program LIFE, obejmujący perspektywę finansową
2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach

13

Strony serwisu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl (dostęp 05.04.2016 r.)
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2007-2013. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE pełni Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – celem strategicznym WRPO 2014+ jest
poprawa

konkurencyjności

i

spójności

województwa

przy

zrównoważonym

wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz
przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. W zależności od rodzaju
działalności beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu, przedkładając
go do oceny. Wśród głównych beneficjentów wymienić można: jednostki samorządu
terytorialnego, organy administracji rządowej, podmioty, które wykonują usługi
publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość
udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny, parki narodowe i krajobrazowe,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, instytucje kultury, osoby prawne
prowadzące powiazanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły
wyższe, fundacje i stowarzyszenia) oraz instytucje związane z biznesem, promocją
regionu oraz edukacją.
Środki norweskie i EOG – bezzwrotna pomoc finansowa z Mechanizmu Finansowego
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (potocznie znanych jako fundusze
norweskie), pochodząca z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego
Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Możliwość korzystania z tej pomocy wyniknęła
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i przystąpienia do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). W 2004 r. polski rząd podpisał umowy, które pozwoliły na
korzystanie ze środków z funduszy norweskich. Mechanizmy zostały objęte jednolitymi
zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania
w Polsce. Obecnie funkcje koordynatora w zakresie finansowania z tych funduszy pełni
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
2.3 Instrumenty społeczne
Najważniejszym

instrumentem

społecznym

jest

edukacja

ekologiczna,

czyli

oddziaływanie na ludzi w celu kształtowania ich świadomości ekologicznej. Kształcenie
i wychowywanie społeczeństwa szanującego środowisko przyrodnicze może przynieść
135

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2016-2020

konkretne i długotrwałe efekty. Edukacja ekologiczna obejmuje prowadzenie szkoleń,
konkursów, wykładów z tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania
środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną.
Innymi instrumentami społecznymi są postępowania prowadzone z udziałem
społeczeństwa, informowanie społeczeństwa o środowisku i jego ochronie oraz
konsultacje społeczne.
2.4 Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych zalicza się wszystkie programy strategiczne, które
kształtują główne kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego,
turystycznego oraz ochrony środowiska.
3. Monitoring jakości środowiska
Kolejnym narzędziem umożliwiającym właściwe zarządzanie programem jest monitoring
środowiska, czyli system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zasady funkcjonowania
państwowego monitoringu środowiska oraz zadania organów Inspekcji Ochrony
Środowiska określają przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Państwowy
Monitoring Środowiska powstał w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie
środowiska. Podstawową rolą Państwowego Monitoringu Środowiska w systemie
zarządzania środowiskiem i zintegrowanego rozwiązywania problemów środowiskowych
jest pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji o poziomach
substancji i innych wskaźnikach charakteryzujących stan poszczególnych elementów
przyrodniczych. W ramach państwowego monitoringu środowiska są gromadzone
i sporządzane dane dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Polska
zobowiązana jest na mocy zobowiązań międzynarodowych. Główny Inspektor Ochrony
Środowiska zobowiązany jest do sporządzania programów Monitoringu Środowiska.
Ramy czasowe obecnie obowiązującego Programu Monitoringu Środowiska na lata
2016-2020

są

spójne

z

krajowymi

i

się do środowiska.

136

europejskimi

strategiami

odnoszącymi

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2016-2020

Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone
metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
4. Działalność kontrolna
Starosta jako organ ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością organu. Do wykonywania funkcji kontrolnych organ
może upoważnić pracowników Starostwa. W związku z powyższym do kontroli z zakresu
ochrony środowiska upoważnieni zostali pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa. Kontrolujący uprawnieni są zgodnie z art. 379 ust. 3 ww. ustawy
do:
- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przeprowadza kontrole zgodnie z ustalonym planem kontroli oraz kontrole
interwencyjne podejmowane w związku z otrzymanymi sygnałami i skargami.
Przeprowadzane

kontrole dotyczą przede wszystkim z zakresu wycinki drzew

i wykonywania nasadzeń w ramach rekompensat, wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej, gospodarowania odpadami, wprowadzania gazów lub pyłów
do powietrza. Starosta sprawuje także nadzór nad działalnością spółek wodnych.
Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska wykonuje także Inspekcja
Ochrony Środowiska. Przykładem współpracy w ramach działań kontrolnych
są wystąpienia Starosty do WIOŚ o wykonanie pomiarów w przypadku zgłoszeń
uciążliwości hałasowych. Przeprowadzone badania emisji hałasu pozwalają na podjęcie
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dalszych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu corocznie przedstawia Radzie Powiatu
w Poznaniu informacje o stanie środowiska w powiecie poznańskim.
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