ANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CZEMPIŃ NA
LATA 2016-19 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2023

WSTĘP
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) w dniu 27 grudnia
2016r. wydał opinię dotyczącą projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń
ma lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, zgodnie z procedura określoną art. 54 ust.1 i art.57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W
nadesłanej do Gminy Czempiń Opinii RDOŚ nie zawarł jednak sentencji, która mówiłaby
o tym, czy opinia jest pozytywna czy negatywna. Zawarł natomiast w 8 punktach uwagi
i żądania uzupełnień odnoszących się zarówno do projektu POŚ, jak i do prognozy
oddziaływania na środowisko. Na uwagę zasługuje fakt braku jasnej delegacji w przepisach do
tego typu żądania ze strony organu opiniującego. Opinia, co do zasady, nie rozstrzyga
o istocie sprawy, a tym bardziej nie może zgłaszać żądania zmian w ocenianych dokumentach.
Inaczej sprawa wyglądałaby w przypadku konieczności uzyskania przez Gminę uzgodnienia
treści dokumentów - ale taki obowiązek nie został na Gminę nałożony przez ustawodawcę.
Poniżej przedstawiono uzupełnienia i korekty do Prognozy i Projektu POŚ, z godnie
z zakresem podanym w opinii.
Ad.1 .
Wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozporządzenie z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa, które
z przedsięwzięć charakteryzują się skalą i zakresem oddziaływań istotnymi z punktu widzenia
ochrony środowiska. Innymi słowy ustawodawca i organ wykonawczy podał literalnie, dla
których z przedsięwzięć należy określać zakres i skalę oddziaływań na środowisko, tym samym
uznając że oddziaływanie pozostałych jest na tyle nieznaczne, że nie wymagają one
szczególnego zainteresowania. Nie ma powodu, dla którego autor Prognozy miałby rozszerzać
zakres w/w przepisów, poddając szczegółowej ocenie oddziaływania na środowisko
przedsięwzięć, których potencjał zagrożeń dla środowiska uznany został za nieistotny. Z wyżej
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opisanych

powodów

uznano,

że

zadania

określone

w

Projekcie

POŚ,

a niezaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich
właśnie oddziaływań nie będą generować i z tego również powodu skoncentrowano się na tych
zadaniach, które rzeczywiście mogą znacząco oddziaływać na środowisko.
Opisane w Prognozie przewidywane oddziaływanie na różne aspekty/komponenty środowiska odnosi
się do wpływu wszystkich zadań wymienionych w tabeli nr 45. „Analiza i ocena oddziaływania

inwestycji mogących znacząco wpłynąć na środowisko zawartych w „Programie Ochrony
Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” na
poszczególne elementy środowiska”. Zdaniem autora Prognozy, sposób przedstawienia
przewidywanych oddziaływań jest przejrzysty i czytelny i podaje najważniejsze informacje
określające charakter odziaływań w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska.
Przyporządkowanie przewidywanych oddziaływań generowanych przez poszczególne zadania
jest w prostej linii zależne od zakresu i charakteru przedsięwzięcia oraz jego lokalizacji. Nie
sposób także pominąć faktu, że wszystkie zadania wymienione w tabeli nr 45 mają charakter
pro-środowiskowy i już w założeniu winny odnieść generalnie pozytywny wpływ na cele
ochrony środowiska. Dla przykładu modernizacja dróg skutkować będzie m.in. ograniczeniem
wielkości emisji substancji pyłowych i gazowych do atmosfery oraz emisji hałasu, a rozbudowa
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przyczyni się do ochrony zasobów wodnych i
środowiska gruntowo-wodnego. Podobnie termomodernizacje obiektów, rozbudowa sieci
gazowej czy instalacja fotowoltaiczna przez wdrożenie założeń gospodarki niskoemisyjnej
przyczynią się do poprawny efektywności energetycznej czy ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych.

Ad.2 .
Skorygowano zapis na str. 94 Prognozy w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla zaplanowanych inwestycji.
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Ad.3 .
W ocenie autora Prognozy twierdzenie to nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Oczywistym
jest

powiązanie

pomiędzy

wzrostem

świadomości

ekologicznej

społeczeństwa

a wytworzeniem się postaw proekologicznych skutkujących m.in. zaniechaniem zachowań
szkodliwych dla wód powierzchniowych i podziemnych (ujętych w odpowiednich JCWP
i JCWPd) – np. niezgodnego z prawem postępowania ze ściekami.
Ad.4 .
Skorygowano informację na stronie 31 projektu POŚ i str.59 Prognozy w zakresie obszaru
Dolina Środkowej Obry.
Ad.5 .
W rozumieniu autora Programu, obszary o korzystnym klimacie akustycznym objęte
szczególną ochroną w procedurach planistycznych, to przede wszystkim te spośród obszarów
objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które
dotychczas nie są narażone na intensywne oddziaływanie akustyczne i dla których zachowanie
takiego stanu rzeczy jest pożądane i konieczne.
Ad.6 .
Skorygowano zapis na str. 102 Prognozy w zakresie nazwy gminy objętej opracowaniem.
Ad.7 .
Dokumenty szczebla unijnego
Traktat Lizboński
Traktat Lizboński jest dokumentem, w którym Unii Europejskiej nadano jednolita strukturę i
osobowość prawną. Traktat wyposażył Unię w instrumenty potrzebne do sprostania przyszłym
wyzwaniom, z którymi przyjdzie zmierzyć się Wspólnocie, a także te, dzięki którym spełnione
mogą zostać oczekiwania społeczeństwa. W dokumencie zawarto kilka priorytetowych
zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej. Podkreślono, że kształtowanie się zjednoczonej
Europy musi odbywać się na przejrzystych i demokratycznych zasadach, sprawnie działającej
unii państw członkowskich. Zgodnie z treścią traktatu Wspólnotę Europejską należy budować
w myśl zasady: „Europa praw i wartości, wolności, solidarności i bezpieczeństwa”. Traktat
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zakłada także zwiększenie się znaczenia Europy na arenie międzynarodowej. Najważniejszym,
z perspektywy ochrony środowiska, jest fakt, iż Traktat Lizboński wprowadził specjalną
podstawę prawną dotyczącą „solidarności energetycznej”

oraz podkreślił konieczność

zwalczania zmian klimatycznych (bez konkretnych zobowiązań krajów członkowskich). W
świetle Traktatu Lizbońskiego w projekcie POŚ we właściwy sposób uwzględniono kwestie
poruszane w jednym z najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej.
Europa 2020- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu
Strategia „Europa 2020…” jest dokumentem perspektywicznym, wyznaczającym cele dla Unii
Europejskiej na lata 2010-2020. W dokumencie określono trzy najważniejsze dla Wspólnoty
priorytety. Pierwszym jest „wzrost inteligentny”, czyli rozwój oparty na wiedzy i wdrażaniu
innowacji. Drugi to „wzrost zrównoważony”. Pod tym pojęciem rozumieć należy transformację
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby.
Trzecim priorytetem jest natomiast „wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”, czyli
wspieranie i prowadzenie takiej gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem
zatrudnienia i zapewnia spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Oprócz wskazania
głównych priorytetów dla UE, Komisja Europejska w dokumencie określiła zasady
monitorowania ich realizacji na poziomie całej UE przy pomocy pięciu nadrzędnych celów, tj.:


osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%,



poprawienie

warunków

prowadzenia

działalności

badawczo-rozwojowej

–

przeznaczenie 3% PKB UE na badania i rozwój,


zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie do 20% udziału energii
odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, zmniejszenie o 20% w stosunku do 1990 r.
emisji gazów cieplarnianych,



podniesienie poziomu wykształcenia,



wspieranie włączenia społecznego, głównie poprzez ograniczanie ubóstwa i
wykluczenia społecznego.

Projekt POŚ jest więc spójny z przyjętymi w strategii „Europa 2020…” priorytetami dla UE.

Dokumenty szczebla krajowego i lokalnego
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności(DSRK)
jest dokumentem strategicznym wskazującym, jak i w którym kierunku powinna rozwijać się
Polska. Przedstawia najważniejsze wyzwania gospodarcze i społeczne dla kraju. Głównym
celem jaki określono w Strategii jest poprawa jakości życia Polaków. Dokument składa się z
dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje wstęp, diagnozę wraz z opisem kontekstu społecznego,
gospodarczego, a także międzynarodowego Strategii. Zaprezentowane zostały również
makroekonomiczne ramy rozwoju kraju. Druga część przedstawia natomiast szereg działań,
które należy podjąć w perspektywie do 2030 r. w celu osiągnięcia celu głównego. W tej samej
części określono także zasady ich monitorowania i ewaluacji. Główne kierunki interwencji
powinny odbywać się w ramach trzech obszarów strategicznych: konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz
efektywności i sprawności państwa. Kierunki interwencji zostały podzielone na osiem części,
a następnie przyporządkowane do obszarów strategicznych. W ramach pierwszego z w/w
obszarów wskazano cztery kierunki interwencji, tj.: innowacyjność gospodarki i kreatywność
indywidualna, polska cyfrowa, kapitał ludzki, a także bezpieczeństwo energetyczne i
środowisko. W drugim obszarze wyróżniono natomiast rozwój regionalny i transport, natomiast
w trzecim kapitał społeczny i sprawne państwo. Przyjęty w Strategii model rozwoju Polski do
2030 r. oparty został na zasadach solidarności pokoleniowej, terytorialnej oraz innowacyjnej.
W kontekście szeroko rozumianej ochrony środowiska w DSRK zauważono, że poprawa
jakości życia wiąże się bezpośrednio m.in. z środowiskowym poczuciem równowagi w
odniesieniu do warunków krajobrazowych, naturalnego stanu otoczenia oraz żywności. Jednym
z kierunków działania w ramach obszaru strategicznego konkurencyjność i innowacyjność
gospodarki jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. W DSRK wskazano problem
zaopatrzenia kraju w energię. Zwrócono uwagę, że koniczne jest zapewnienie optymalnej ilości
energii po możliwej jak najniższych cenach, podkreślono również konieczność dywersyfikacji
źródeł oraz tras przesyłu nośników energii. Konieczna jest również redukcja emisji CO 2 oraz
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W tekście DSRK zauważono również problem
racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska. Wyzwania dla Polski związane z
energetyką i ochroną środowiska realizowane miałyby być przy pomocy m.in. następujących
działań: modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja sieci
elektroenergetycznych i ciepłowniczych, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez
dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu, stwarzania zachęt przyspieszających rozwój
5

ANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CZEMPIŃ NA
LATA 2016-19 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2023
zielonej gospodarki, zwiększaniu poziomu ochrony środowiska. Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju zakłada, że w 2030 r. Polska będzie krajem „…w którym wzrost gospodarczy i
przemiany społeczne łączą się z poprawą stanu środowiska – jednym z podstawowych
warunków dobrej jakości życia.10” Zapis ten ściśle wiąże się postulatami zawartymi w strategii
„Europa 2020…”.
Projekt POŚ jest co do zasady zgodny z głównymi zapisami DSRK.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo (ŚSRK), konkurencyjna gospodarka
jest główną, średniookresową strategią rozwojową dla Polski. W ŚSRK wskazano strategiczne
zadania państwa, których podjęcie w czasie najbliższych lat jest niezbędne z perspektywy
właściwego rozwoju kraju. Średniookresową Strategię oparto na scenariuszu stabilnego
rozwoju. Wyznaczono w niej trzy obszary strategiczne, tj.: Sprawne i efektywne państwo.
Konkurencyjna gospodarka oraz Spójność społeczna i terytorialna, w ramach których
realizowane miałyby być działania szczegółowe. ŚSRK jest dokumentem bazowym dla
dziewięciu strategii zintegrowanych, których głównym zadaniem jest przyczynienie się do
realizacji zawartych w niej postulatów. Strategia Rozwoju Kraju 2020 ściśle nawiązuje do
strategii „Europa 2020…”. W ŚSRK, podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej
strategii, silnie zaakcentowano kwestię energetyki oraz ochrony środowiska. W ramach
drugiego obszaru strategicznego Konkurencyjna gospodarka wskazano szereg działań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, tj.:


racjonalne gospodarowanie zasobami,



poprawa efektywności energetycznej,



zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,



poprawa stanu środowiska,



adaptacja do zmian klimatu.

Projekt POŚ realizuje założenia zapisane w ŚSRK, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego
rozwoju, w którym m.in. implementowane są nowoczesne technologie, w tym te bezpośrednio
związane z ochroną środowiska i energetyką.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
(KSRR) określa cele i sposób działania podmiotów publicznych (przede wszystkim rządu i
województw) w stosunku do polskiej przestrzeni tak, żeby możliwym stała się realizacja
strategicznych celów rozwoju kraju. W KSRR ustalono trzy cele szczegółowe w zakresie
polityki regionalnej, które powinny zostać zrealizowane do 2020 r. Pierwszym z nich jest
wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów. Drugi to budowanie spójności terytorialnej
i przeciwdziałanie procesem marginalizacji na obszarach problemowych. Trzeci dotyczy
natomiast tworzenia warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. Wszystkie w/w cele mają służyć kreowaniu
spójności terytorialnej, jednej z flagowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.
Realizacja zapisów Projektu POŚ przyczyni się do zwiększenia spójności terytorialnej
wewnątrz województwa.

Strategia Rozwoju Transportu
W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) zostały
wyznaczone najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynacja odnosząca się do systemu
transportowego kraju. Stopniowe wdrażanie SRT ma na celu systematyczne likwidowanie
barier w układzie transportowym Polski, stworzenie nowej jakości w infrastrukturze
transportowej oraz w jej zarządzaniu i przewozach. Jako główne wyzwania polskiej polityki
transportowej uznano:


zwiększenie dostępności terytorialnej,



poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu,



poprawę efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego,
zrównoważonego, a także przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego.

Powyższe wyzwania miałby realizować sprecyzowany w SRT cel główny, tj.: „utworzenie
zintegrowanego systemu transportowego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową,
wykreowanie sprzyjających warunków do sprawnego funkcjonowania rynków transportowych
i rozwoju efektywnych systemów przewozowych”. Cel główny zostanie zrealizowany jedynie w
tym przypadku, kiedy uwzględnione zostanie pięć celów szczegółowych:


stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,



poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
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poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów,



ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,



zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Projekt POŚ jest spójny z SRT.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ) jest jedną z najważniejszych
strategii zintegrowanych, ponieważ dotyczy kwestii, od których w dużej mierze uzależniony
jest właściwy rozwój społeczno-gospodarczy kraju Jej zapisy są szczególnie istotne z
perspektywy rozwoju regionalnego, jaki i ochrony środowiska w Polsce. Cele i działania BEIŚ
są zgodne z DSRK oraz strategią „Europa 2020…”. Jako cel główny BEIŚ przyjęto
zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony
środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną
i efektywną energetycznie gospodarkę. Cel główny strategii ma być realizowany przy pomocy
trzech celów szczegółowych oraz przyporządkowanych do każdego z nich kierunków
interwencji. Pierwszy cel szczegółowy to Zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska, drugi dotyczy Zapewnienia gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię. Trzecim celem szczegółowym jest Poprawa stanu środowiska.
Projekt POŚ jest spójny z BEIŚ.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS) jest dokumentem podkreślającym jak
bardzo istotnym czynnikiem w rozwoju kraju jest kapitał społeczny i konieczne jest jego ciągłe
wzmacnianie. Budowanie odpowiedniego kapitału społecznego kraju powinno przyczyniać się
do wzrostu wzajemnego zaufania do instytucji i organów państwa. Niezbędnym jest także
wzmocnienie gotowości Polaków do działania na rzecz wspólnego dobra. Na podstawie
szczegółowej diagnozy, wyodrębniono cztery obszary kluczowe, w których niezbędna jest
interwencja państwa, tj.: postawy i kompetencje społeczne, współdziałanie i partycypacja
społeczna, komunikacja społeczna oraz kultura i kreatywność. Cel główny SRKS określono
jako „wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski”.
Cel główny miałby być realizowany przy pomocy czterech celów szczegółowych:
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kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji,



poprawę mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,



usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy,



rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.

Projekt POŚ nie jest sprzeczny z SRKS.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) sformułowana została
wizja przestrzennego zagospodarowania kraju w 2030 r. Zgodnie z nią Polska w 2030 r. ma
być krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze
zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym. Najważniejszą cechą, która
miałaby charakteryzować kraj w 2030 r. byłaby spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna.
Celem strategicznym KPZK jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej
zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia
zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i
przestrzennej w długim okresie czasu. Zgodnie z założeniami KPZK najważniejszym
elementem krajowego systemu gospodarczego stanie się współzależny układ obszarów
funkcjonalnych najważniejszych miast. Ośrodki miejskie powinny zostać powiązane siecią
wielokierunkowych powiązań funkcjonalnych w zakresie funkcji gospodarczych, społecznych,
edukacyjnych, kulturalnych oraz sektora badawczo-rozwojowego. Wyżej wymienione
powiązania dodatkowo łączyłaby sprawna sieć transportowa. W tekście KPZK określono 6
celów szczegółowych, w tym m.in. kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski.
Projekt POŚ jest spójny z KPZK.
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEkP) jest
dokumentem strategicznym określającym najważniejsze priorytety w zakresie polityki
ekologicznej dla kraju. W PEkP wskazano główne kierunki działań systemowych, które
miałyby przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej. Wskazano na:


uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
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aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska,



zarządzanie środowiskowe,



udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,



rozwój badań i postęp techniczny,



odpowiedzialność za szkody w środowisku,



aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.

W PEkP wyznaczono również główne zasady ochrony zasobów naturalnych (ochrona
przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wody,
ochrony powierzchni ziemi, gospodarowanie zasobami geologicznymi) oraz poprawy jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, jakość powietrza, ochrona
wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, substancje
chemiczne w środowisku).
Projekt POŚ jest spójny z PEkP.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 (POŚWW)
określa następujące główne cele:
1.
bez

ochrona klimatu i jakości powietrza – cele: dobra jakość powietrza atmosferycznego
przekroczeń dopuszczalnych norm

-

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych

zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10, pyłu PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych;
2. zagrożenie hałasem – cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń
dopuszczalnych norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na
ponadnormatywny hałas;
3. pola elektromagnetyczne – cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na
poziomach nieprzekraczających wartości;
4. gospodarowanie wodami – cele: zwiększenie retencji wodnej województwa; ograniczenie
wodochłonności gospodarki; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód;
5. gospodarka wodno-ściekowa, - cele: poprawa jakości wody; wyrównanie dysproporcji
pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach wiejskich;
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6. zasoby geologiczne – cele: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas
prowadzenia

prac

geologicznych

i

eksploatacji

kopalin;

rekultywacja

terenów

poeksploatacyjnych;
7. gleby – cele: dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – cele: ograniczenie ilości
odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie negatywnego
oddziaływania odpadów na środowisko;
9. zasoby przyrodnicze – cel: zwiększenie lesistości województwa; zachowanie różnorodności
biologicznej;
10.zagrożenie poważnymi awariami – cel: utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach
poważnej awarii.
11.edukacja – cel: świadome ekologicznie społeczeństwo;
12.monitoring środowiska – cel: zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska
Analizując cele i działania określone w Projekcie POŚ można stwierdzić, że Projekt POŚ jest
spójny z POŚWW.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na
lata 2 016-2 01 9 (POŚPK)
I.

Cel strategiczny: Ochrona zasobów naturalnych:
 Cel ekologiczny 1. Ochrona Przyrody,
 Cel ekologiczny 2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
 Cel ekologiczny 3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
 Cel ekologiczny 4. Ochrona powierzchni ziemi,
 Cel ekologiczny 5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi.

II. Cel strategiczny: Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
 Cel ekologiczny 6. Jakość wód i gospodarka wodno-ściekowa,
 Cel ekologiczny 7. Jakość powietrza,
 Cel ekologiczny 8. Gospodarka odpadami,
 Cel ekologiczny 9. Hałas,
 Cel ekologiczny 10. Pola elektromagnetyczne
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ANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CZEMPIŃ NA
LATA 2016-19 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2023
 Cel ekologiczny 11. Poważne awarie.
III. Cel strategiczny: Działania systemowe:
 Cel ekologiczny 12: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Analizując cele i działania określone w Projekcie POŚ można stwierdzić, że Projekt POŚ jest
spójny z POŚPK.

Ad.8 .
W ocenie autora Prognozy rozdział 5.4. Prognozy (str. 119-122) nie wymaga rozwinięcia, gdyż
zawiera najistotniejsze informacje zawarte w Prognozie i wypełnia obowiązek nałożony
przytoczonym przepisem (art.51. ust.2 pkt 1 lit. e ustawy ).

……………………………………………
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