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 8.8.8.8.    StreszczenieStreszczenieStreszczenieStreszczenie    

   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  nakłada na organy 

wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek sporządzania programów 

ochrony środowiska. Programy ochrony środowiska tworzy się w celu realizacji krajowej 

polityki ochrony środowiska i powinny one ściśle nawiązywać do założeń 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Obecnie 

obowiązujące przepisy określają politykę ochrony środowiska jako zespół działań 

mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Program ochrony środowiska dla Powiatu 

Poznańskiego opiniowany jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a uchwalany 

przez Radę Powiatu w Poznaniu. Poprzedni program sporządzony został na lata 2012-

2015 z perspektywą na lata 2016-2019 i uchwalony uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu 

Nr XIX/162/IV/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy 

powiatu zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było 

sporządzenie programu ochrony środowiska. Zasady udziału społeczeństwa określone 

zostały w ustawie 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.  Zgodnie z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu 

udostępnił informację o przystąpieniu do sporządzania programu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz w prasie o zasięgu 

powiatowym. 

   W Programie szczegółowo scharakteryzowano stan środowiska w powiecie 

poznańskim w oparciu o wiarygodne źródła, czyli m. in. publikacje sporządzone 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dane Głównego Urzędu 

Statystycznego. Opisano poszczególne elementy środowiska i obszary, które wymagają 

podjęcia działań, tj.: klimat i powietrze, stan akustyczny środowiska, pola 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 
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geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby 

przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. W ramach obszarów interwencji 

wyróżniono następujące cele: 

- ochrona jakości powietrza, 

- ochrona wód i ziemi, 

- prawidłowa gospodarka odpadami, 

- ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska, 

- zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych, 

- monitoring podmiotów korzystających ze środowiska, 

- ochrona przyrody, 

- edukacja ekologiczna, 

- promocja walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu. 

Dla wszystkich celów wyodrębniono kierunki interwencji i zadania. Dla poszczególnych 

zadań wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację, orientacyjne koszty, które 

zostaną poniesione w latach ich realizacji oraz źródła finansowania. W kolejnym 

rozdziale opisano system realizacji Programu ochrony środowiska, czyli instytucje 

zaangażowane w realizację zaplanowanych w Programie działań oraz instrumenty 

umożliwiające osiągnięcie założonych celów.  

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020 

przenosi na powiatowy szczebel administracji i doprecyzowuje cele zawarte 

w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w obecnie 

obowiązującym Programie ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego. Ramy 

czasowe Programu ustalono w oparciu o okres obowiązywania najważniejszych ww. 

dokumentów. W procesie tworzenia Programu zadbano o jego spójność z dokumentami 

strategicznymi (np. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 

do 2020r.”), sektorowymi (np. Krajowy Plan gospodarki odpadami 2014) i dokumentami 

o charakterze programowym (np. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej). 

Zgodnie z zasadą spójności programów ochrony środowiska opracowany program dla 

powiatu może pełnić pomocną rolę w procesie tworzenia programów gminnych, 

co pozwoli znacznie ułatwić koordynację działań w celu uzyskania najlepszych 

rezultatów. 
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   Program ochrony środowiska podlega sprawozdawczości i w związku z tym 

co dwa lata wykonywane są raporty z jego wykonania, które pozwalają na ocenę stopnia 

realizacji zaplanowanych zadań i wskazują, czy osiągnięto założone cele. 


