BRZ.0012.5.14.2016
Protokół Nr 14/2016
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 19 października 2016 r.
Posiedzenie otworzył przewodniczący
quorum. Ponadto w posiedzeniu

Albin Rudniak, który stwierdził, iż jest wymagane

uczestniczyli:

Kierownik

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony Środowiska, Delegatury w Koninie - Andrzej Sparażyński i Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek Nowaczyk.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
l. Informacja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2015 r.
2. Analiza Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego za lata
2013-2015.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Informacja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2015 r.
Informację

na ten temat przedstawił

Kierownik

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony

Środowiska, Delegatury w Koninie - Andrzej Sparażyński, W swojej wypowiedzi odniósł się
do takich zagadnień jak:
- monitoring jakości powietrza,
- monitoring wód powierzchniowych

i podziemnych,

- monitoring hałasu,
- monitoring pól elektromagnetycznych,
- działalność kontrolna.
W wyniku oceny jakości powietrza strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, co oznacza że
jakość powietrza atmosferycznego jest na tym obszarze zadowalająca.
Badania wód wykonano w czterech jednolitych częściach wód płynących. Ocena stanu wód
wskazuje na dobry stan chemiczny w JeW Kiełbaska i zły stan wód w JeW Rgilewka. W
zakresie stanu wód należy dążyć do poprawy oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem
poprzez uporządkowanie
agrotechnicznych

gospodarki wodno-ściekowej,

na terenach

ekologicznej społeczeństwa.

użytkowanych

stosowanie odpowiednich zabiegów

rolniczo

oraz podnoszenie

świadomości

Jakość wód podziemnych mieściła się w czterech punktach w

granicach II klasy (wody dobrej jakości), a w czterech punktach w granicy IV klasy (wody
niezadowalającej jakości).
Badania poziomów

hałasu komunikacyjnego

wykonano w czterech punktach na terenie

powiatu kolskiego. Pomiary wykazały, że tylko w jednym punkcie przekroczona
dopuszczalna

wartość równoważnego

została

poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej (ulica

Bogumiła w Kole).
Nie stwierdzono

przekroczenia

poziomu

dopuszczalnego

pól elektromagnetycznych

na

terenach dostępnych dla ludności na obszarze województwa wielkopolskiego.
Spośród 254 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w roku 2015 skontrolowano
42 w zakresie przestrzegania

wymagań ochrony środowiska. Najwięcej kontroli dotyczyło

gospodarki odpadami (18), gospodarki wodno-ściekowej

(9) i emisji hałasu do środowiska

(5). Podczas 26 kontroli stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska, nakładając 4
mandaty karne i 23 kary administracyjne.
W roku 2015 na terenie powiatu kolskiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach awarii.
W dyskusji głos zabrał m.in. Naczelnik
Leśnictwa Jacek

Wydziału

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

owaczyk, który zwrócił uwagę na dużą ilość kar, co do tej pory nie miało

miejsca. Świadczy to o tym, że WIOŚ jako inspekcja dociera teraz do coraz większej liczby
podmiotów. Niepokojące jego zdaniem jest to, że ukarano także dwie Gminy (Dąbie i Osiek
Mały) za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
co może świadczyć o niewłaściwej pracy konkretnych pracowników w tych urzędach.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej

Informacji i zaopiniowała

ją pozytywnie.

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2. Analiza

Raportu

z realizacji

Programu

Ochrony

Środowiska

dla Powiatu

Kolskiego za lata 2013-2015.
Raport przedstawił
Nowaczyk.

aczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek

Poinformował,

że Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego jest

opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji. Zadania
programowe
powiatowych)

podzielono

na własne (w całości lub w części finansowane

i koordynowane

(finansowane

ze środków przedsiębiorstw

ze środków
oraz środków

zewnętrznych, centralnych lub wojewódzkich).
Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie informacji uzyskanych w Urzędach Miast,
Miast i Gmin oraz Gmin powiatu kolskiego, Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kole, Nadleśnictwie Koło, Starostwie Powiatowym w Kole oraz z innych źródeł.

Auto em opracowania jest KonsultEKO s.c. Grażyna Puch Ewa Hoffmann z siedzibą w Pile.
Raport podzielony został na szereg komponentów:
- ochrona zasobów wodnych,
- ocl ona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami,
- ochrona powietrza atmosferycznego,
- przeciwdziałanie hałasowi,
- oc~ona przed polami elektromagnetycznymi,
- ochrona przyrody i źródeł krajobrazu,
- aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym,
- przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska (awarie),
- edukacja ekologiczna,
- działania i przedsięwzięcia wykonane przez gminy, a nie ujęte w POŚ za lata 2013 -20 16.
Integralna częścią Raportu są cele i zadania zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego
na lata 2015-2025.
W świetle przedstawionego

Raportu z realizacj i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

Kolskiego za lata 2013-2015

najpilniejszymi

zadaniami dla Powiatu Kolskiego uznaje się

m.111.:

- poprawę ekologicznych warunków życia,
- budowę gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów,
- monitoring istniejących i zamykanych składowisk odpadów,
- dokończenie rekultywacji zamkniętych składowisk,
- wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich gminach powiatu,
- kompostowanie zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych

na terenie gmin,

- poprawę gospodarki osadami ściekowymi,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
- edukację ekologiczną,
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- modernizację ujęć wód podziemnych,
- rozbudowę

oraz modernizację

sieci dróg gminnych,

powiatowych,

wojewódzkich

krajowych.
Raport informuje, że część programowych

zadań me została wykonana z powodu braku

dostatecznej ilości środków finansowych, w tym pozabudżetowych.

Niektóre z tych zadań

ujęte zostały w programach operacyjnych na lata 2016-2020. Ponadto pewne zadania stały się
nieaktualne, bądź zostały przeniesione do realizacji w programach wyższego szczebla.
Członkowie

Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego

Raportu

i zaopiniowali

pozytywnie. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3. Wolne glosy i wnioski
Wolnych głosów iwniosków nie było.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 14.20

Protokółował

/~

Władysław Zieleśkiewicz
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Przewodniczący Komisji
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Rolnictwa'
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