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1. Wprowadzenie

Zdefiniowane w Programie Ochrony Środowiska cele i kierunki działania zgodne są z
aktualnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony środowiska i są
zgodne z celami i kierunkami działań określonymi w polityce ekologicznej państwa
oraz Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego.
Działania i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska stale zmierzają w
kierunku poprawy stanu środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym
ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i emisji
zanieczyszczeń. Szczególnym celem polityki ekologicznej jest ograniczanie
szkodliwych czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom
zdrowia poprzez poprawę stanu powietrza atmosferycznego, ochronę przed
chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód, właściwą gospoda rkę odpadami,
ochronę przed hałasem oraz zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom
środowiska.

2. Cel przygotowania raportu

Celem raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska jest przedstawienie
realizacji zadań zapisanych w tych dokumentach. Raport obrazuje podjęte działania
w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu w latach 2004- 2006.
Porównanie uzyskanych efektów daje odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu udało
się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w Programie Ochrony Środowiska do dnia
31 grudnia 2006 r.

3. Podstawa prawna wykonania sprawozdania

Program ochrony środowiska dla Powiatu chodzieskiego opracowany został na
zlecenie Zarządu Powiatu Chodzieskiego w listopadzie 2003 w wyniku realizacji
obowiązku nałożonego na Zarząd Powiatu ustaw ą Prawo ochrony środowiska.
Program ten został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą nr XVII /86/ 2004 z
dnia 31 maja 2004 roku .
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2001 – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) organ wykonawczy Powiatu sporządza, co
dwa lata raport z wykonania programu ochrony środowiska, który przedstawia
Radzie Powiatu.

4. Zawartość raportu

Raport obejmuje okres od 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2006 r.
W raporcie przedstawiono stan realizacji działań ujętych w powiatowym programie
ochrony środowiska na lata 2004 -2006.
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5. HARMONOGRAM CZASOWO-FINANSOWY REALIZACJI CELÓW W POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ŚRODOWISKA w
POWIECIE CHODZIESKIM

5.1. „GORĄCE PUNKTY”

Cele do osiągnięcia: Minimalizacja wpływu na śr odowisko oraz eliminacja zagrożenia zdrowia i życia ludzi w
miejscach największego zagrożenia dla środowisko w powiecie
Kierunki działań

1. Likwidacja zagrożenia
środowiska z tytułu
występowania mogilników w
których zgromadzono środki
ochrony roślin i opakowania po
nich

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1. Likwidacja mogilnika w Klotyldzinie

Urząd
Marszałkowski

2. Monitoring zlikwidowanych mogilników

Gmina
Budzyń,
Margonin
Chodzież
Starostwo

Termin
realizacji

Stan realizacji

Źródła
finansowania

Zlikwidowano w 2007
2004

2004-2011

WFOŚiGW,
PFOŚiGW
Nie podjęto działań ze względu
na brak wody w piezometrach
przy mogilniku w Studzieńcu.

środki własne
gminy (4 tyś w
każdym roku),
PFOŚiGW

5.2. RACJONALNE UŻYTKOWANIE SUROWCÓW - Odnawialne z asoby energii

Cele do osiągnięcia: Wzrost wykorzystania zasobów odnawialnych do produkcji energii i zmniejszenie emisji do
powietrza z tytułu spalania paliw
Opis przedsięwzięcia

Kierunki działań
1.Popularyzacja wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych,
w sferze rozwiązań technologicznych organizacyjnych
i finansowych

2. Produkcja energii ze źródeł
odnawialnych

Jednostki
realizujące

1. Rozpowszechnianie wiedzy na
temat odnawialnych źródeł energii
poprzez organizowanie szkoleniai
wydawnictwa informacyjne

Gminy ,
Starostwo,
Jednostki
wdrażające
technologie
2. Popularyzacja energetycznego
Gminy ,
wykorzystania surowców odpadowych Starostwo,
Jednostki
wdrażające
technologie
3. Produkcja roślin energetycznych i
Podmioty
roślin do produkcji biopaliw
gospodarcze,
Osoby fizyczne
1. Budowa elektrowni wiatrowych

2. Budowa kotłowni na biomasę

3. Realizacja innych
niekonwencjonalnych źródeł energii
(np. pompy ciepła, baterie słoneczne i
inne)

Termin
realizacji

Źródła
finansowania
Stan realizacji

zadanie
ciągłe

środki własne
i jednostek
wdrażających
-

zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

zadanie
ciągłe

Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

zadanie
ciągłe

Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

zadanie
ciągłe

środki własne
i jednostek
wdrażających
Nie ma na terenie powiatu takiej
produkcji

środki własne
i jednostek
wdrażających

Planuje się realizacji elektrowni
wiatrowych terenie gminy
środki własne
Margonin. Wydano pozwolenie na i jednostek
budowę 10 turbin wiatrowych.
wdrażających
Pojęto działanie jedynie na
terenie Margonin .(kotłownia na
środki własne
słomę i pelety)
i jednostek
wdrażających
pojedyncze przypadki wśród osób
fizycznych założenia baterii
środki własne
słonecznych
i jednostek
wdrażających
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5.3. ZASOBY WODNE

Cele do osiągnięcia: Zapewnienie mieszkańcom powiatu dobrej jakości wody do picia
Stan realizacji
Kierunki działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1. Wspieranie
1. Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych Starostwo
działań podmiotów
w oparciu o bilanse wodnogospodarcze
gospodarczych w zakresie
zlewni
racjonalnego gospodarowania
wodą w tym eliminowanie
nieuzasadnionego
wykorzystania wód podziemnych
do celów przemysłowych (przez
branże inne niż np. przem.
2. Wsparcie finansowe podmiotów
Podmioty
Spożywczy i farmaceutyczny)
gospodarczych realizujących plany
gospodarcze
racjonalnej gospodarki wodą

Termin
realizacji

20062011

Źródła
finansowania
Nie zrealizowano ze względu na
brak bilansów

Zadanie
ciągłe

b.d.

PFOŚiGW

Środki
podmiotów
WFOŚiGW

Cele do osiągnięcia: Ograniczenie zanieczyszczenia zasobów wodnych ze źródeł rolniczych
1.Upowszechnienie wiedzy o
rolnictwie ekologicznym

2. Ograniczenie wpływu
rolnictwa na środowisko
gruntowo-wodne poprzez
sukcesywne ograniczanie
zanieczyszczania obszarowego i
punktowego

1. Organizacja szkoleń dla rolników na
temat rolnictwa ekologicznego
upowszechnienie poprzez broszury i
wydawnictwa

Woj. Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Gminy,
Starostwo
2. Rozpowszechnienie wiedzy o rolnictwie Gminy,
ekologicznym poprzez wydawaniebroszur, Starostwo
ulotek, akcję plakatową
1. Inwentaryzacja gospodarstw rolnych pod
kątem wyposażenia ich w płyty
Gminy
obornikowe, zbiorniki do gromadzenia
gnojówki i gnojowicy

Zadanie
ciągłe

Szkolenia ODR

WFOśiGW
PFOŚiGW

Zadanie
ciągłe

Głównie poprzez ODR

GFOŚiGW
PFOŚiGW
środki własne

2004

Gminy nie podjęły działań
wg zgłoszeń do Wydziału
Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Chodzieży płyty obornikowe(po) i
zbiorniki na gnojówkę (zg) oraz łączne
zgłoszenie po i zg
lata
po
zg
Po+zg

2004
2005
2006

2
62
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2. Upowszechnianie Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej poprzez organizację
spotkań informacyjnych i wydawanie
publikacji

Woj. Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Gminy,
Starostwo
3. Prowadzenie szkoleń w zakresie
Inspekcja
racjonalnego dawkowania i przestrzegania ochrony roślin,
agrometeorologicznych terminów
Woj. Ośrodek
stosowania nawozówsztucznych i środków Doradztwa
ochrony roślin
Rolniczego

od 2004
zadanie
ciągłe

ODR współorganizacja wraz z
gminami

Zadanie
ciągłe

Szkolenia dla rolników organizuje
ODR

2004

Gminy nie podjęły realizacji

2006/2007

Nie zrealizowano

WFOŚiGW
GFOŚiGW
PFOŚiGW

b.d.

Cele do osiągnięcia: poprawa stanu czystości wód powierzchniowych
1. Ocena stanu wód
powierzchniowych mających
znaczenie dla powiatu jako
uzupełnienie monitoring jezior
prowadzonego przez WIOŚ oraz
opracowanie programu ochrony
wód powierzchniowych
2. Ujęcie ścieków w systemy
kanalizacyjne

1. Przeprowadzenie badań i dokonanie
oceny jezior o powierzchni powyżej 10 ha
oraz zbiornika Mielimąka
2. Opracowanie programu ochrony
zbiorników wód powierzchniowych i
ewentualnej ich rekultywacji
1. Budowa sieci kanalizacyjnej
Miasto Chodzież
Gmina Chodzież
Gmina Budzyń

3. Poprawa funkcjonowania
istniejących systemów
kanalizacyjnych

Gminy,
Starostwo,
Użytkownicy
rybaccy
Gminy,
Starostwo

Gmina Miejska
2004-2011
MWiK Sp. z o.o.
Gmina
2004-2011

3 678 m
15 289 m

Gmina

Gmina Szamocin

Gmina

Gmina Margonin
1. Modernizacja sieci kanalizacyjnej
Miasto Chodzież,

Gmina

2004-2011

18 449 m

2004-2011

Nie realizowano

2004-2011

450 m

Gmina Miejska
MWiK Sp. z o.o. 2004-2011

Nie modernizowano sieci
kanalizacyjnej

GFOŚiGW
PFOŚiGW
środki
podmoitów
GFOŚiGW
PFOŚiGW

MWiK,
WFOŚiGW
Środki własne
i SAPARD
środki własne,
WFOŚiGW,
środki własne,
SAPARD,
środki własne,
MWiK,
WFOŚiGW

Gmina Chodzież,

Gmina

2004-2011

MWiK

Gmina Budzyń,

Gmina

2004-2011

Gmina Szamocin,
Gmina Margonin

Gmina
Gmina

2004-2011
2004-2011

środki własne,
WFOŚiGW,
środki własne,
środki własne,
WFOŚiGW,
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4. Popraw stanu czystości wód
Jeziora Chodzieskiego

1.Rekultywacja Jeziora Chodzieskiego

Gmina
2004
Chodzież,
MWiK Sp. z o.o.

5. Redukcja zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód i do
ziemi z sieci kanalizacji
deszczowych

1. Budowa urządzeń do oczyszczania na
wylotach sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzających wody opadowe z drogi
K11
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji
istniejących sieci wód opadowych.

Dyrekcja Dróg
2004
Krajowych i
Autostrad
Oddział Poznań
Gminy,
bd
zarządzający
kanalizacją

Zakup aeratora
Chodzież

przez

miasto GFOŚiGW
PFOŚiGW,
środki
jednostek
W trakcie realizacji
Środki zarządcy
drogi

Jedynie gm. Chodzież zadanie GFOŚiGW,
zrealizowała w 2006 roku
środki własne

* wartości wg informacji z gmin
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5.4. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE, HAŁAS

Cele do osiągnięcia: Zmniejszenie wielkości emisji niskiej
Kierunek działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

Lata
realizacji

Stan istniejący

1.Eliminowanie węgla jako
paliwa w lokalnych kotłowniach
i gospodarstwach domowych i
zastępowanie go innymi
bardziej ekologicznymi
nośnikami ciepła
2.Edukacja ekologiczna
mieszkańców nt. korzystania z
proekologicznych nośników
energii

1. Modernizacja kotłowni węglowych na
kotłownie gazowo-olejowe

Podmioty
gospodarcze,
osoby fizyczne

Zadanie
ciągłe

Jest realizowana zarówno przez
osoby fizyczne, jak i podmioty
gospodarcze, gminy jednak brak
danych o ilości przedsięwzięć

Zadanie
ciągłe

-

Zadanie
ciągłe

-

-

2. Przygotowanie materiałów nt.
Gminy
oszczędności energii cieplnej i
elektrycznej oraz stosowania
proekologicznych nośników energii
3. Włączanie pozarządowych organizacji Gminy
ekologicznych w działania dot. edukacji
ekologicznej w w/w zakresie

Źródła
finansowania
środki własne
inwestorów

GFOŚiGW

Cele do osiągnięcia: Zminimalizowanie uciążliwego hałasu
1. Edukacja ekologiczna
mieszkańców nt.
proekologicznych zachowań
komunikacyjnych

1. Organizacja akcji dzień bez
samochodu

Starostwo,
Gminy,

Zadanie
ciągłe

2. Organizowanie kampanii
informacyjnych nt. proekologicznych
zachowań mieszkańców

Starostwo,
Gminy,
Pozarządowe
Organizacje
Ekologiczne

Zadanie
ciągłe

PFOŚiGW,
GFOŚiGW

konkursy
w
ramach
akcji PFOŚiGW,
sprzątania,
świata,
edukacja GFOŚiGW
młodzieży, akcja plakatowa

Cele do osiągnięcia: Ograniczenie emisji ze środków transportu w miastach i na terenach o intensywnym ruchu
samochodowym
Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

Termin
realizacji

1. Rozwój monitoringu hałasu na
terenach szczególnie zagrożonych

WIOŚ
Gminy

Zadanie
ciągłe

Kierunki działań
1.Monitoring i planowanie
ograniczenia wpływu

Stan istniejący
Realizowane przez WIOŚ

Źródła
finansowania
Bd
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uciążliwości hałasowej na
środowisko

2. Uwzględnianie możliwości
Gminy
wystąpienia uciążliwości hałasowej przy
zmianach planów zagospodarowania
przestrzennego (lokalizacja nowych
dróg, centrów handlowych, osiedli
mieszkaniowych w pobliżu istniejących
ciągów komunikacyjnych)

Zadanie
ciągłe

W gminach gdzie opracowano
nowe plany zagospodarowania
przestrzennego uwzględniono te
warunki

Bd

2. Eliminowanie ruchu
tranzytowego z obszarów o
gęstej zabudowie np. przez
budowę obwodnic

1. Budowa obejść drogowych
Margonina, Chodzieży,

Zadanie
ciągłe

Nie zrealizowano

bd

Inwestorzy,
Administ. Dróg,
Gminy
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5.5. POWIERZCHNIA ZIEMI

Cele do osiągnięcia: Przeciwdziałanie degradacji gleb użytkowanych rolniczo pod kątem ochrony przed erozją oraz
zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin oraz nawozami
Kierunek działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

Lata
realizacji

1. Upowszechnianie zasad
dobrej praktyki rolniczej

1.Propagowanie proekologicznych zasad
gospodarki rolnej systematycznie
zmniejszającej negatywny wpływ na
środowisko poprzez organizowanie
szkoleń , publikację ulotek, broszur

WODR, AR,
Gminy,
Starostwo

Zadanie
ciągłe

2. Zalesianie gruntów
marginalnych, nieprzydatnych
do produkcji rolniczej

2. Opracowanie i wdrażanie programów
Gminy,
zapobiegania zanieczyszczeniu
Starostwo,
środowiska w wyniku działalności rolniczej Wojewódzkie
Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego
1. Wsparcie finansowe właścicieli gruntów Właściciele
przeznaczonych do zalesienia
gruntów,
Gminy,
Starostwo,
Nadleśnictwa

Stan istniejący

Źródła
finansowania

Cykliczne szkolenia rolników przez SAPARD,
ODR
Budżet
państwa,
budżety
regionalne i
lokalne

Zadanie
ciągłe

Szkolenia rolników przez ODR

Zadanie
ciągłe

W latach 2004-2006 nie wpłynął
żaden wniosek do starostwa o
dofinansowanie
Zalesienia realizowane są w ramach
PROW

środki własne,
PFOŚiGW,
GFOŚiGW

Budżet
Państwa,
budżety
samorządów
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5.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Cele do osiągnięcia: Rozpoczęcie wdrażania gospodarki odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami
Kierunki działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

Termin
realizacji

1. Osiągnięcie zgodności
prawnej w zakresie
zarządzania gospodarką
odpadami oraz wdrożenie
systemów gospodarki
odpadami na wszystkich
poziomach działalności
samorządowej

1. Opracowanie i uchwalenie planu
gospodarki odpadami dla powiatu

Starostwo
powiatowe

2004

2. Opracowanie planu gospodarki odpadami Gminy
dla gmin

Do
30.06.2004

Źródła
finansowania
Stan istniejący

Zrealizowano w 2004 r.

PFOŚiGW

Każda z gmin posiada uchwalony GFOŚiGW
Program ochrony Środowiska
wraz z Planem Gospodarki
Odpadami

Cele do osiągnięcia: Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych (w 2005 roku) na poziomie 110% w
stosunku do 2000 r. i recykling na poziomie 10% ogółu surowców wtórnych w masie odpadów komunalnych oraz
bezpieczne składowanie
1. Edukacja ekologiczna
promująca zachowania
proekologiczne,
minimalizacje powstających
odpadów oraz selektywną
zbiórkę i zagospodarowanie
surowców wtórnych
2. Zmniejszenie ilości
deponowanych na
składowiskach odpadów
organicznych

1. Prowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej
2. Organizacja szkoleń i konferencji
3. Włączanie organizacji ekologicznych w
działania na rzecz gospodarki odpadami

Gminy,
Starostwo

4. Wprowadzenie ulg podatkowych dla
przedsiębiorców
1. Propagowanie kompostowania odpadów z
pielęgnacji zieleni w przydomowych
kompostownikach
2.Objęcie wszystkich mieszkańców
zorganizowaną zbiórką odpadów

Gminy,
Starostwo,
Gminy,
Starostwo

2004 /
2005
Zadanie
ciągłe

Gmina
Budzyń

2004-2010

Zadanie
ciągłe

Organizowanie konkursów
ekologicznych przez szkoły,
organizacja dnia ziemi,
przeprowadzenie seminarium
szkoleniowego z zakresu
bezpiecznego usuwania azbestu
bd
-

Zrealizowano

Fundusze
ekologiczne

bd

Środki własne,
Gminny Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
(GFOŚiGW)
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3.Rozszerzenie zakresu segregacji w
gminach i zakup pojemników do segregacji
odpadów
3. Budowa nowych
składowisk ponadlokalnych
oraz modernizacja
składowisk odpadów
komunalnych orazinnych
obiektów
utylizacji/unieszkodliwiania
odpadów, które nie spełniają
norm ochrony środowiska

Gminy:
Chodzież,
Szamocin,
Margonin
1. Rozbudowa kwatery KAMIONKA II oraz
Gmina
stacji segregacji odpadów
miejska
Chodzież,
Gmina
wiejska
Chodzież
2. Budowa Zakładu Sortowania i Waloryzacji Wszystkie
Odpadów
gminy
powiatu

3. Zainstalowanie wagi samochodowej na
składowisku
4. Budowa Międzygminnego Punktu
Selektywnego Gromadzenia Odpadów

Gmina
Margonin
Wszystkie
gminy
powiatu

2004-2006

Zrealizowano

Środki własne,
GFOŚiGW

Odstąpiono

Środki własne,
fundusze unijne

2004-2005

2007- 2010

2004

Nie został uwzględniony w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami.
Gm. Chodzież wnioskuje o ujęcie
w planie wojewódzkim zakładu
zagospodarowania odpadów
który miałby powstać na terenie
po byłym składowisku w
Kamionce

Zrealizowano

Nie podjęto działań
2005-2006

4. Rekultywacja składowisk
wyłączonych z eksploatacji
oraz kwater nieczynnych na
składowiskach
funkcjonujących

1. Rekultywacja składowisk w Jaktorowie,
Kamionce

2. Monitoring wysypisk zamkniętych

5. Wdrażanie systemu
eliminacji odpadów
niebezpiecznych ze
strumienia odpadów
komunalnych, ich zbiórki i
utylizacji w oparciu o
powiatowy plan

Gminy:
Szamocin,
Budzyń,
Chodzież
Gminy:
Szamocin,
Budzyń,
Chodzież

1. Realizacja zaleceń wynikających z planu Gminy,
powiatowego w zakresie zbiórki i gospodarki Starostwo
odpadami niebezpiecznymi

Środki własne,
(WFOŚiGW),
(PFOŚiGW),
środki pomocowe

Środki własne,
WFOŚiGW
Środki własne,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW, środki
pomocowe
Środki własne,
WFOŚiGW

W trakcie realizacji
2005-2008
Środki własne
W trakcie realizacji
2005-2014

Od 2004 r
zadanie
ciągłe

Na terenie powiatu firma
bd
PROMOCJA Królikowscy
wystawiła w obiektach
użyteczności publicznej, szkołach
przedszkolach kartony na zużyte
baterie
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Odpady przemysłowe
Cele do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości wytwarzanych o dpadów o 10 % w stosunku do roku 2000
1. Promowanie zachowań
odpadooszczędnych

1. Wspieranie realizacji technologii
energooszczędnych i małoodpadowych

Gminy,
Starostwo

Zadanie
ciągłe

b.d.

bd

Odpady medyczne i weterynaryjne
Cele do osiągnięcia: unieszko dliwiania odpadów medycznych w oparciu o funkcjonujące spalarnie i
regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych
1. Stworzenie regionalnego
systemu unieszkodliwiania
odpadów medycznych

2. Stworzenie regionalnego
systemu unieszkodliwiania
odpadów weterynaryjnych, w
tym międzygminnych punktów
zbierania i przechowywania
zwłok zwierzęcych.

1. Optymalizacja wykorzystania istniejących
obiektów unieszkodliwiania odpadów
medycznych – spalarnia odpadów
medycznych szpitala w Chodzieży
2. Przygotowanie logistyki dotyczącej
odpadów medycznych

Użytkownicy
obiektu

2004

Gminy,
Starostwo

2004

1. Realizacja systemu unieszkodliwiania
odpadów weterynaryjnych w oparciu
powiatowy plan gospodarki odpadami
2. Budowa międzygminnego punktu
zbierania i przechowywania zwłok
zwierzęcych

Gminy,
Starostwo

bd

Gminy,
Starostwo

bd
Istniejąca przy Szpitalu Chorób
Płuc i Gruźlicy nie spełniała
wymogów i została zlikwidowana
Szpital Powiatowy w Chodzieży
prowadzi zbiórkę odpadów
medycznych

bd

bd
Nie podjęto działań

2004-2006
Nie zrealizowano

Osady ściekowe
Cele do osiągnięcia: Stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych
1 Kompleksowe
zagospodarowanie
komunalnych osadów
ściekowych i systematyczne
jej wdrażanie
2. Monitoring stosowania
osadów w celach
nieprzemysłowych

1. Realizacja kompostownia osadów
ściekowych i odpadów organicznych

1. Kontrola oczyszczalni ścieków i
podmiotów zagospodarowujących osady

Miejskie
Wodociągi i
Kanalizacja
Sp. z o.o.
Wojewódzki
Inspektor
Ochrony
Środowiska

2004-2005
Nie przystąpiono do realizacji

Zadanie
ciągłe

Środki własne,
środki gminne,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW, środki
pomocowe
WIOŚ

Realizowane
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5.7. ZASOBY PRZYRODNICZE

Cele do osiągnięcia: Minimalizowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnic ze

Jednostki
realizujące

Termin
realizacji

Kierunki działań

Opis przedsięwzięcia

1. Tworzenie zwartych systemów
leśnych poprzez wyznaczanie granicy
polno-leśnej także na gruntach nie
będących własnością Skarbu
Państwa
2. Promowanie zachowań zgodnych z
zasadami ochrony przyrody i
krajobrazu.

1. Wyznaczanie granicy polno-leśnych na
gruntach nie będących własnością Skarbu
Państwa

Gminy
Zadanie
Nadleśnictwa ciągłe

1. Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej
społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody,
w tym ochrony lasów

Gminy,
Zadanie
Starostwo,
ciągłe
Nadleśnictwo

3. Rozwój sieci przyrodniczych
ścieżek dydaktycznych

1 Projektowanie i wytyczanie ścieżek
dydaktycznych wraz z opisem przyrody

Gminy,
Zadanie
Nadleśnictwo ciągłe

2. Organizowanie przyrodniczych izb
muzealnych

Nadleśnictwa Zadanie
ciągłe

Stan istniejący

Źródła
finansowania
bd

Nie zrealizowano działań

Edukacja leśną objętych jest 22
szkoły na terenie powiatu, które
uczestniczą m.in. w akcjach
„Pomóżmy kasztanowcom”,
„Święto ziemi”, konkursach „Na
tropach przyrody”
Ścieżka edukacyjna na terenie
Ośrodka Leśnego w Margońskiej
Wsi
W planach - na terenie w/w
ośrodka leśnego

bd

środki własne

środki własne
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5.8. AWARIE PRZEMYSŁOWE /NZŚ
Cele do osiągnięcia: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środow iska i zdrowia człowieka z tytułu awarii
przemysłowych / noś
Kierunki działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

Termin
realizacji

Stan istniejący

1.Ograniczenie ryzyka wystąpienia
zagrożeń środowiska
powodowanych funkcjonowaniem
podmiotów, będących
potencjalnym źródłem awarii
przemysłowych

1.Wyegzekwowanie posiadania przez
zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku
wystąpienia awarii- programu zapobiegania
awariom, raportów bezpieczeństwa oraz
wewnętrznego planu operacyjnego i
przedstawienie go PSP i Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska
2. Opracowanie zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego

Prowadzący
zakład

bd

Jedyny z zakładów - OSM
Czarnków Zakład Produkcyjny w
Chodzieży nie należy już do
zakładów o zwiększonym ryzyku

Komendant
wojewódzki
PSP

bd

2. Zmniejszenie ryzyka transportu
materiałów niebezpiecznych

1. Aktualizacja tras optymalnych przewozu
substancji niebezpiecznych
2. Systematyczna kontrola pojazdów do
transportu materiałów niebezpiecznych

Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe

3.
Wykreowanie
właściwych
zachowań
społeczeństwa
w
sytuacji
wystąpienia
awarii
przemysłowej

1. Stworzenie systemu informowania
społeczeństwa o możliwości wystąpienia
nzś i ostrzegania w sytuacji wystąpienia
zagrożenia
2. Edukacja społeczeństwa w zakresie
właściwych zachowań w sytuacji
wystąpienia zagrożenia

Wojewoda,
gminy
Inspekcja
Transportu
Drogowego,
Policja
Starostwo

W 2000 r. opracowano
bd
Powiatowy plan ratowniczyPSP
w Chodzieży, który jest corocznie
aktualizowany
Wojewoda nie przekazuje
bd
danych
b.d.
bd

2004-2005

Gminy,
Starostwo
WIOŚ,
organizacje
pozarządowe

Zadanie
ciągłe

Źródła
finansowania
bd

Istnieje opracowany powiatowy bd
system wczesnego ostrzegania o
zagrożeniach oraz wykrywania i
alarmowania.
Nie realizowano ze względu na bd
brak środków finansowych
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6. PODSUMOWANIE

Poprawa jakości stanu środowiska, postrzegana zarówno przez pryzmat całego kraju
jak i poszczególnych jego regionów powinna zawsze być traktowana priorytetowo.
Realizacja

inwestycji

nieodłącznie

z

proekologicznych

koniecznością

i

prośrodo wiskowych

wydatkowania

znaczących

związana

kwot

jest

pieniężnych.

Utworzone w roku 2004 powiatowe programy ochrony środowiska na podstawie
wytycznych odgórnych (Wojewódzki Program Ochrony Środowiska) napotkały w
swojej realizacji na problemy wynikające przede wszystkim z:
1) braku instrumentów prawnych dla konkretnych podmiotów, czy jednostek
samorządowych

mających

sprawować

pieczę

nad

wdrażaniem

zaplanowanych rozwiązań i rozliczaniem postępu ich realizacji,
2) braku środków finansowych na realizację zaplanowanych rozwiązań,
3) zaszłości

w

infrastrukturze

służącej

ochronie

środowiska

(systemy

zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, bardziej skupiają się gminy nad tym,
cała energia skupia się na tych inwestycjach,
4) braku współpracy w latach poprzednich między gminami w zakresie
przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami,
5) braków

kadrowych

w

gminach

powodujących,

że

nie

ma

osób

odpowiedzialnych za realizację ustaleń programów i planów.

Szczytnym było zapoczątkowanie tworzenia ukierunkowanych planów, mających
powiązania zarówno ponadlokalne jak i w skali gmin i powiatów. Nie mniej jednak
odgórne narzucanie skonkretyzowanych rozwiązań systemowych powinno iść ściśle
w parze ze stworzeniem pakietu instrumentów ułatwiających dofinansowanie ich
realizacji.
Oceniając stan wykonania założonych celów Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu chodzieskiego, należy stwierdzić, że największy postęp
odnotowano w dziedzinie porządkowania gospodarki ściekowej, szczególnie na
terenie gminy Budzyń i Chodzież. W sumie na terenie powiatu wybudowano 37,87
km sieci kanalizacyjnej.
Należy zauważyć, że tak znaczne zaangażowanie środków finansowych w rozwój
infrastruktury powoduje, iż na inne założone w programie przedsięwzięcia gminom
nie starcza już środków, stąd luki lub braki w ich wykonaniu.

Warto też zaznaczyć, że z założonych działań edukacji ekologicznej największy
nacisk położono na promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań zgodnych z
zasadami ochrony przyrody i krajobrazu. Zadania te realizowano głownie poprzez
organizacje

konkursów

przyrodniczych,

udział

w

akcjach:

„Pomóżmy

kasztanowcom”, „Święto ziemi” „Sprzątanie świata”.
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