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Raport zawiera:
1. Wprowadzenie – rozdział ten określa podstawy prawne opracowania raportu, potrzebę
i cel opracowania niniejszego raportu.
2. Wykonanie poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie
obejmującym rok 2012 ujętych w krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 – rozdział ten określa poszczególne zadania
ekologiczne i przedstawia opis ich realizacji.
3. Wykonanie poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie
obejmującym rok 2012 ujętych w długoterminowym harmonogramie realizacyjnym
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 – rozdział ten określa poszczególne zadania
ekologiczne i przedstawia opis ich realizacji.
4. Wykonanie poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie
obejmującym rok 2013 ujętych w krótkoterminowym i długoterminowym
harmonogramie realizacyjnym Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 – rozdział ten określa
poszczególne zadania ekologiczne i przedstawia opis ich realizacji.
Podsumowanie – rozdział ten obejmuje ogólną ocenę stopnia realizacji zadań ekologicznych
prowadzących do realizacji kierunków działań wyznaczonych dla poszczególnych celów
ekologicznych, które zostały przypisane organom i jednostkom organizacyjnym
w harmonogramach zawartych w dwóch dokumentach, tj. w Programie Ochrony Środowiska
dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 oraz
Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016.
1. WPROWADZENIE
Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego nie jest dokumentem
prawa miejscowego lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym
do okresowej aktualizacji. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) nie określa wymagań formalnych, dotyczących
formy i struktury raportu z realizacji ww. programu. Podczas sporządzania niniejszego
raportu zastosowano formułę, która przedstawia w jaki sposób realizowano poszczególne
zadania ekologiczne, prowadzące do realizacji kierunków działań wyznaczonych
dla poszczególnych celów ekologicznych.
1.1. Podstawa prawna opracowania raportu
Obowiązek sporządzenia raportu z wykonania programu ochrony środowiska wynika
z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z późn. zm.). Z wykonania programu Zarząd Powiatu sporządza co 2 lata raporty,
które przedstawia Radzie Powiatu. Obowiązek ten jest formalną przesłanką dla wykonania
niniejszego opracowania.
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1.2. Potrzeba i cel opracowania raportu
Celem niniejszego raportu jest omówienie i podsumowanie działań wyznaczonych
w harmonogramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016 oraz Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata
2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020, tj. w krótkoterminowych
i długoterminowych harmonogramach realizacyjnych, a wykonanych w latach 2012 2013, przy czym rok 2012 dotyczy Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata
2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016, natomiast 2013 r. - Powiatowego Programu
Ochrony Środowiska na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020.
Podmioty, którym przypisano do realizacji konkretne zadania (samorząd powiatowy,
samorządy gminne, państwowe służby i inspekcje, nadleśnictwa, itd.) w okresie
sprawozdawczym wykonywały bieżące zadania wynikające z obowiązków i kompetencji
określonych w ustawach, uwzględniając w swoich działaniach cele i priorytety określone
w ww. programach.
1.3. Informacje dotyczące Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Niniejszy raport obejmuje dwa programy, tj. Powiatowy Program Ochrony Środowiska
na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013–2016 oraz Powiatowy Program Ochrony
Środowiska na lata 2013–2016 z perspektywą na lata 2017–2020. Dokumenty zostały
przyjęte przez Radę Powiatu w Myśliborzu uchwałami: Nr XLVI/364/2010 z dnia
28 kwietnia 2010 r. w przypadku Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata
2009–2012 z perspektywą na lata 2013–2016 oraz Nr XXXIX/345/2013 z dnia 28 sierpnia
2013 r. odnośnie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020.
1.4. Omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów raportu

Cytowana ustawa Prawo ochrony środowiska nie ustaliła wymagań, zakresu, formy
i struktury raportu z realizacji programu ochrony środowiska w związku z tym uznano,
że raport powinien odnosić się do oceny realizacji poszczególnych zadań, wynikających
z przyjętych Powiatowych Programów Ochrony Środowiska (…). Podstawą sporządzenia
dokumentu były informacje nadesłane przez poszczególne organy administracji publicznej,
instytucje i podmioty gospodarcze. Należy podkreślić, że nie wszyscy adresaci pisma
Starosty Myśliborskiego (pismo wysłano łącznie do 133 różnych podmiotów),
w którym to zwrócono się o podanie stopnia realizacji zadań wynikających z Powiatowych
Programów Ochrony Środowiska (…), nadesłali odpowiedź w przedmiotowej sprawie
(informacji udzieliło 54 podmioty). Jednocześnie należy wskazać, że organ wykonawczy
powiatu w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska nie dysponuje środkami prawnymi
do „zmuszenia” adresatów pisma, by ci udzielili odpowiedzi.
Wskazuje się również, że poszczególne zadania ekologiczne przypisane do realizacji
w długoterminowym harmonogramie realizacyjnym w Powiatowym Program Ochrony
Środowiska na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013–2016 wielokrotnie powtarzały
się w krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym, w związku z tym odstąpiono
od przedstawiania w raporcie tych samych informacji wynikających z długoterminowego
harmonogramu realizacyjnego. Powyższe wynika również z faktu, że większość jednostek
udzielając informacji opierała się na krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym.
Natomiast poszczególne działania ekologiczne przedstawione w krótkoterminowym
i długoterminowym harmonogramie realizacyjnym Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 zostały ujęte w jednej
tabeli.
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2.
WYKONANIE
POSZCZEGÓLNYCH
ZADAŃ
PRZEZNACZONYCH
DO REALIZACJI W POWIATOWYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA LATA 2009–2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013–2016 W OKRESIE
OBEJMUJĄCYM 2012 r. wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego.
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Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Opis realizacji

zadanie ciągłe

5

zadanie ciągłe

4

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno

3. Rozpoznanie stopnia
zagrożenia oraz groźby
wystąpienia NZŚ
(Nadzwyczajne Zagrożenie
Środowiska)

3

2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń gazowych i
pyłowych oraz hałasu

2

1. Działania ochronne i rekultywacyjne
na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego Dębno

„Gorące punkty” –
minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla
zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na
środowisko

1

Kierunki
działań

Cele
ekologiczne

2.1. „GORĄCE PUNKTY”- minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko

6
Zgodnie z przekazaną informacją przedmiotowe zadania były realizowane, a sposób ich wykonania
przedstawia się następująco:
Ad.1.
Rodzaj modernizacji
lokalizacja
kategoria
Wymiana pomp chemikaliów
KRNiGZ Dębno
ochrona gleb i wód podziemnych
na strefach przyodwiertowych:
Buszewo - 1, -11, -13, Barnówko -8
i OG Buszewo
Budowa kanalizacji– podłączenie do
gminnej sieci kanalizacyjnej ścieków
socjalno-bytowych

KRNiGZ Dębno

ochrona gleb i wód podziemnych

Ad.2
Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z instalacji eksploatowanej na terenie KRNiGZ Dębno mieści się
w dopuszczalnych wielkościach określonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (znak: WOŚ.II.7223.1.3.2013.IB) z dnia
16.10.2013 r. Wykonywane okresowo pomiary składu gazów odlotowych nie wykazują przekroczeń
dopuszczalnych wartości określonych w posiadanym pozwoleniu. Instalacja uczestniczy również w systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (SHUE) – decyzja Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego (znak: WOŚ.II.7225.8.2011.WR) z dnia 11.05.2012 r. i decyzja zmieniająca
(znak: WOŚ.II.7225.1.2013.BK) z dnia 06.03.2013 r.
KRNiGZ Dębno nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu określonych w Obwieszczeniu
Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U.2014, poz.112). KRNiGZ Dębno nie stwarza zagrożenia hałasem na terenach najbliżej
zlokalizowanych działek zagrodowych zarówno dla normalnych jak i awaryjnych warunków eksploatacji,
a strefa dokuczliwości hałasu przebiega w znacznej odległości. Najbliższe zabudowania oddalone
są o ok. 1600 m od ośrodka, poziom hałasu ma tym terenie jest znacznie poniżej norm dla zabudowy
mieszkaniowej.
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Okres
realizacji
5

zadanie ciągłe

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno

3. Rozpoznanie stopnia
zagrożenia oraz groźby
wystąpienia NZŚ
(Nadzwyczajne
Zagrożenie Środowiska)

4

Opis realizacji
6
Ad.3
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których obecność w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej
(Dz.U.2013 poz.1479) KRNiGZ Dębno zaliczona została do zakładów o dużym ryzyku.
W trakcie eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego w KRNiGZ Dębno w warunkach normalnych
nie przewiduje się wystąpienia istotnych zagrożeń dla środowiska ponieważ wszystkie procesy
technologiczne prowadzone są przy pełnym zabezpieczeniu podłoża zarówno terenu jak i wód podziemnych
i powierzchniowych.

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
3
2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz hałasu

2

1. Działania ochronne i rekultywacyjne
na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego Dębno

„Gorące punkty” –
minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka
dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na
środowisko.

1

Kierunki
działań

Cele
ekologiczne
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Okres
realizacji
5

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

WIOŚ Szczecin

Zadania
ekologiczne
3

Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód
powierzchniowych i podziemnych – wdrożenie nowych uregulowań
prawnych w zakresie kryteriów i sposób oceny stanu wód podziemnych

Kierunki
działań
2

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

1

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja
zużycia wody oraz zwiększenie zasobów w zlewniach

Cele
ekologiczne

2.2. GOSPODARKA WODNA – zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów w zlewniach

Opis realizacji
6
Wody powierzchniowe
Podstawą do prowadzenia badań są programy monitoringu środowiska. Zgodnie z nimi system oceny
jakości wód realizowany jest poprzez badania i pomiary, wykonywane w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego. Zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska (WPMŚ)
na lata 2010-2012 na terenie powiatu myśliborskiego realizowany był program monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych:
„Płonia od źródeł do dopływu spod Myśliborek” i „Myśla od wypływu z jeziora Myśliborskiego do ujścia”
oraz monitoring operacyjny jeziora Barlineckiego. Wody Myśli na terenie powiatu myśliborskiego, badane
są na dwóch stanowiskach (Myśla ujście do Odry w m. Namyślin, Myśla poniżej Myśliborza). W 2011 r.
w Namyślinie realizowano monitoring diagnostyczny, natomiast w punkcie Myśla poniżej Myśliborza
badania przeprowadzono w zakresie dostosowanym do zidentyfikowanych obciążeń środowiska wodnego
(monitoring operacyjny). Monitoring wód górnego odcinka Płoni (stanowisko zlokalizowane powyżej
jeziora Płoń – w Przywodziu) prowadzono w roku 2010 (monitoring operacyjny). W roku 2012 na terenie
powiatu myśliborskiego nie prowadzono badań rzek. Wody jeziora Barlineckiego badano jedynie
w 2010 r. na dwóch stanowiskach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), zwanym dalej „rozporządzeniem” w jednolitych
częściach wód objętych monitoringiem diagnostycznym, wykonywana jest ocena stanu ekologicznego
i chemicznego (lub potencjału ekologicznego w przypadku sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
części wód). Na podstawie wyników monitoringu operacyjnego wykonywana jest ocena stanu/potencjału
ekologicznego i/lub ocena stanu chemicznego. Taką ocenę wykonano za lata 2010-2012. Wyniki tej oceny
są dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Szczecinie.
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Okres
realizacji
5

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

WIOŚ Szczecin

Zadania
ekologiczne
3
Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód
powierzchniowych i podziemnych – wdrożenie nowych uregulowań
prawnych w zakresie kryteriów i sposób oceny stanu wód podziemnych
-cd.

Kierunki
działań
2

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

1

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja
zużycia wody oraz zwiększenie zasobów w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji
6
Wody podziemne
W 2012 r. nie dokonywano zmian w przepisach prawnych, dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu
oraz oceny jakości wód podziemnych. Zasady organizacji i realizacji monitoringu jakości wód
podziemnych, zakres oraz sposób wykonywania badań i kryteria oceny regulowane były przez następujące
przepisy prawne:
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).
W roku 2012 na terenie powiatu myśliborskiego wykonane zostały badania jakości wód podziemnych
w sieci krajowej oraz w sieci regionalnej. Ocena wyników badań wód podziemnych została przedstawiona
w opracowaniu pn. „Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2012 roku”, która została
zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego oraz WIOŚ w Szczecinie.
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Zadania
ekologiczne

2

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez optymalizację wykorzystania i modernizację
istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę nowych
oczyszczalni

Kierunki
działań

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Nie realizowano. Zgodnie z przesłanymi informacjami przedmiotowe zadanie było
wykonywane przez PWiK sp. z o. o. w Dębnie.

Gmina Myślibórz

Nie zrealizowano zadania ze względu na brak środków własnych na realizację
tego zadania.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Dębnie

Nie realizowano zadania.
Nie realizowano zadania.
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Różańsku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
2. Ulepszenie budynku zaplecza eksploatacyjno-garażowego na oczyszczalni
ścieków w Dębnie.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Opis realizacji

5
zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

3

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez zintensyfikowanie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sukcesywna modernizacja istniejącej
sieci (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej)

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Przedsiębiorstwo
WodociągowoKanalizacyjne
„PŁONIA”
sp. z o.o.
w Barlinku
Gmina Dębno

Opis realizacji zadania
W ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Aglomeracji Barlinek, gm. Barlinek” wykonano:
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie m. Barlinka
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lutówko, Osina, Jaromierki i na os. Górny Taras.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Płonno, Krzynka i Barlinek
(ul. Sportowa)
4. Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w m. Moczkowo.
5. Budowa SUW Krzynka, gm. Barlinek.
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
leżących na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno: Mostno, Więcław, Barnówko,
Ostrowiec i Dolsk oraz w Dębnie na ulicach: Tartaczna, Racławicka, Boczna,
Chrobrego, poprzez które nastąpi włączenie kanalizowanych wsi do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej w mieście. Aglomeracja Dębno została wyznaczona dla 19974
RLM. W ramach projektu w roku 2012 wybudowano 1,1 km sieci kanalizacji
sanitarnej w tym 0,5 km grawitacyjnej. W wyniku realizacji zadania podłączono
do sieci kanalizacji sanitarnej 428 mieszkańców.
Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 r. Zadanie zakończono w maju 2013 r.
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Zadania
ekologiczne

2

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez zintensyfikowanie rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sukcesywna modernizacja istniejącej sieci (rozdział
kanalizacji sanitarnej i deszczowej)-cd.

Kierunki
działań

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
podmiotu
Gmina Dębnocd.

Gmina
Myślibórz

Opis realizacji zadania
Oprócz tego wykonano następujące zadania:
1. Uzbrojenie terenów przy ul. Kolejowej i Dargomyskiej:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 740 mb,
kanalizacja tłoczna z rur PE – dł. 22 mb,
wodociąg z rur PE – dł. 1483 mb.
2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 347 mb,
kanalizacja tłoczna z rur PE – dł. 4 mb.
3. Kanalizacja i wodociąg w rejonie ul. Mieszka I i Bolesława Śmiałego:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 288 mb,
wodociąg z rur PE – dł. 90 mb
Zadania zrealizowano za łączną kwotę: 537 389 zł
Ze względu na brak środków finansowych nie zrealizowano zadania, polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z odprowadzeniem ścieków
z terenów wiejskich na oczyszczalnię komunalną w Myśliborzu. Z kolei zrealizowano
częściowo zadanie, polegające na modernizacji kanalizacji ogólnospławnej istniejącej
na terenie Myśliborza, na rozdzielczą sanitarną i deszczową. Modernizacji odcinka
kanalizacji ogólnospławnej wynoszącego 575 m, znajdującej się w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 128 wzdłuż ul.: Łużyckiej i Ogrodowej, dokonał Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (zarządca drogi).
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez zintensyfikowanie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sukcesywna modernizacja istniejącej
sieci (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej)-cd.

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
podmiotu
Gmina
Boleszkowice

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z o. o.
w Dębnie

Opis realizacji zadania
W 2012 r. zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu kanalizacji sanitarnej
w m. Wyszyna wraz z przyłączem do istniejącej, wybudowanej w 2009 r. kanalizacji
w m. Wysoka z przesyłem do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice. Wykonano
43 mini przepompownie, 59 przyłączy. Łączna długość rurociągu tłocznego wynosi
7 895 m.
Realizowano projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
z przyłączami w m. Karsko”. Zadanie polegało na skanalizowaniu całej miejscowości
i odprowadzeniu ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Karsku. Powyższe
realizowane było z budżetu Gminy oraz z pozyskanych środków finansowych z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zbudowana kanalizacja umożliwi podjęcie działań
budowy kanalizacji sanitarnej w Kinicach, po uprzednim zmodernizowaniu oczyszczalni
ścieków w Karsku.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzymiradzu I etap – weryfikacja projektu.

14

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Opis realizacji

5

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

4

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Zadania
ekologiczne
3
Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
przez budowę oczyszczalni przyzagrodowych
na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna z
przyczyn ekonomicznych lub technicznych (ukształtowanie terenu)
oraz wsparcie finansowe dla rolników

Kierunki
działań
2

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

1

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z o. o. w Dębnie

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Gmina Dębno dofinansowuje budowę oczyszczalni przydomowych na podstawie
Uchwała Nr XXII / 177 / 2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia
2012r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dębno. Dofinansowaniem na podstawie
uchwały objęte zostały inwestycje prowadzone przez podmioty wymienione
w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie gminy Dębno, gdzie
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona. W roku 2012 z dofinansowania skorzystały dwa gospodarstwa
domowe w Sarbinowie i jedno gospodarstwo w Oborzanach. Gmina w 2012 r.
wydatkowała na ten cel kwotę 9 441,75 zł.
Nie zrealizowano (nie udzielono wsparcia finansowego dla mieszkańców gminy
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków).
Brak danych.
W okresie sprawozdawczym zadań nie realizowano.
Nie realizowano
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Okres
realizacji

3

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań

1

Opis realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Gminy

Realizacja opracowanych koncepcji gospodarki
wodno-ściekowej na terenach gmin powiatu.

Nazwa
podmiotu

Racjonalizacja zużycia wody

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja
zużycia wody oraz zwiększenie zasobów w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania

Gmina Barlinek

Przekazano, że realizowano opracowane koncepcje.

Gmina Dębno

Gmina Dębno realizuje zadanie na bieżąco, co roku w ramach posiadanych lub
pozyskanych środków finansowych w zakresie gospodarki wodnej. W 2012 r.
zrealizowano następujące zadania:
1. uzbrojenie terenów przy ul. Kolejowej i Dargomyskiej
wodociąg z rur PE – dł. 1483 mb,
2. rewitalizacja terenów poprzemysłowych
wodociąg z rur PE – dł 48 mb
3. kanalizacja i wodociąg w rejonie ul. Mieszka I i Bolesława Śmiałego
wodociąg z rur PE – dł. 90 mb
Łącznie wykonano sieć wodociągową o długości całkowitej 1 621 mb.
Nie realizowano

Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice

Gmina
Nowogródek
Pomorski

W 2012 r. zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu kanalizacji sanitarnej
w m. Wyszyna wraz z przyłączem do istniejącej, wybudowanej w 2009 r., kanalizacji
w m. Wysoka z przesyłem do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice. Wykonano
43 miniprzepompownie, 59 przyłączy. Łączna długość rurociągu tłocznego wynosi
7 895 m.
Gmina Nowogródek Pomorski posiada „Koncepcję Programową Kanalizacji sanitarnej
w Gminie Nowogródek Pomorski”, uchwaloną uchwałą Nr XX/121/04 Rady Gminy
w Nowogródku Pomorskim dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie programu gospodarki
ściekami sanitarnymi na terenie Gminy Nowogródek Pomorski. Założenia
z przedmiotowej uchwały są sukcesywnie realizowane.
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Zintensyfikowanie rozbudowy, renowacji i modernizacji sieci
wodociągowej.
Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej.

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
podmiotu
Gmina
Barlinek

Gmina Dębno

Gmina
Myślibórz

Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Jak przekazano realizowano zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej
na terenie miasta i gminy Barlinek”. Zadanie realizowano w roku 2012 i 2013, a źródła
jego finansowania to:
- środki własne: 141,3 tys. zł
- dotacja WFOŚ: 167,8 tys. zł.
Gmina Dębno realizuje zadanie na bieżąco, co roku w ramach posiadanych lub
pozyskanych środków finansowych w zakresie gospodarki wodnej. W 2012 r.
zrealizowano następujące zadania:
1. uzbrojenie terenów przy ul. Kolejowej i Dargomyskiej - wodociąg z rur PE –
dł. 1483 mb
2. rewitalizacja terenów poprzemysłowych - wodociąg z rur PE – dł 48 mb,
3. kanalizacja i wodociąg w rejonie ul. Mieszka I i Bolesława Śmiałego - wodociąg z
rur PE – dł. 90 mb.
Łącznie wykonano sieć wodociągową o całkowitej długości 1621 mb.
W 2012 r. wykonano:
177,7 km sieci wodociągowej magistralnej,
65,8 km sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy),
2.502 szt. przyłączy.
Wykonano nowy wodociąg z rury PE-90 na odcinku 430mb.
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Zintensyfikowanie rozbudowy, renowacji i modernizacji sieci
wodociągowej.
Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej-cd.

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
W roku sprawozdawczym wykonano projekt budowy sieci wodociągowej
pn. „Sieć wodociągowa: Karsko-Nowogródek Pomorski-Kolonia NowogródekSumiak-Karlin”. Zadanie umożliwiło podłączenie do sieci wodociągowej
miejscowości Nowogródek Pomorski., Sumiak, Karlin z ujęcia wody w Karsku,
a tym samym odłączenie tych wsi z ujęcia wody z Nowogródka Pomorskim.
Środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy oraz z programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W roku 2012 wykonano modernizację stacji uzdatniania
wody w m. karsko, ponadto wymieniono pompy głębinowe w hydroforni
w miejscowościach Giżyn i Golin.
Przedsiębiorstwo
Modernizacja i budowa sieci wodociągowej oraz stacji wodociągowych, źródła
Wodociągowofinansowania:
Kanalizacyjne
środki własne PWK „PŁONIA” Sp. z o. o. – 1.950.009,35 zł,
„PŁONIA”
Fundusz Spójności – 472.001,27 zł,
sp. z o. o. w Barlinku
WFOŚiGW w Szczecinie (pożyczka) – 797.131,23 zł,
PROW Szczecin – 1.196.068,91 zł
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Zintensyfikowanie rozbudowy, renowacji i modernizacji sieci
wodociągowej.
Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej-cd.

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
Opis realizacji zadania
podmiotu
Przedsiębiorstwo W 2012 r. wykonano następujące zadania:
Wodociągów
wymiana rurociągu wody surowej z dn 250 na ø 160 PE, L=288 mb od st. Nr SWi Kanalizacji
10 do st. Nr SW-9,
sp. z o. o. w
przebudowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 840 mb z ø 110 mm na ø 250 mm
Dębnie
z rur PE w ul. Dargomyskiej w Dębnie,
przebudowa sieci wodociągowej z ø 100 mm na ø 110 mm PE w ul. Słowackiego
w Dębnie II etap,
przebudowa sieci wodociągowej ze stalowej ø 80 na ø 90 PE w ul. Cegielnianej
w Dębnie,
przebudowa sieci wodociągowej na obszarach Natura 2000.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa
podmiotu
Gmina Barlinek

Gmina Dębno

zadanie ciągłe

Powiat, Gminy, Szkoły,
pozarządowe organizacje ekologiczne

Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej
optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np.
gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne –
do podlewania zieleni

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W szkołach prowadzona jest edukacja przez nauczycieli w ramach zajęć lekcyjnych
oraz pozalekcyjnych - kółek zainteresowań. W ramach tych zajęć organizowane
są m.in. wyjścia do PWK PŁONIA sp. z o.o. - na ujęcia wody/stację uzdatniania
i oczyszczalnię ścieków w Barlinku.
Zadanie realizowane na bieżąco na terenie Gminy Dębno przez PWiK Sp. z o.o.
w Dębnie, zarządców budynków oraz placówki oświatowe, tj. szkoły i przedszkola
w ramach swojej statutowej działalności.
Działania podejmowane przez placówki oświatowe na terenie Gminy Dębno:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie - zajęcia edukacyjne pn.: „Jak oszczędzać
wodę?”, „Z dużej chmury mały deszcz”, „Obieg wody w przyrodzie”, wycieczka
edukacyjna do Berlina, zajęcia terenowe nad jeziorem Duszatyń, zajęcia terenowe
„Z biegiem rzeki Kosy”, projekcja filmu „Wielkie nurkowanie”, „Poznajmy
podwodny świat”, wykonanie wystawy „Ziemia błękitna planeta”; źródła
finansowania Gmina Dębno,
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sarbinowie - przeprowadzenie akcji
edukacyjno - informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez
indywidualnych użytkowników, ilość uczestników -120 uczniów, koszt 400 zł:
zakup nagród książkowych Gmina Dębno oraz Klub Gaja; szkoła uczestniczy
także w programie, którego celem jest ochrona wód Bałtyku w ramach
Międzynarodowego Dnia Wody-Dzień Bałtyku, którego celem jest kształtowanie
postaw proekologicznych związanych z szanowaniem elementy przyrody
ożywionej i nieożywionej, zadanie zaplanowane na marzec 2012-2016, środki
własne oraz Klub GAJA,
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Gmina Dębno
-cd.
Powiat, Gminy, Szkoły,
pozarządowe organizacje ekologiczne

Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej
optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników
(np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele
agrarne – do podlewania zieleni-cd.

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Różańsku - przeprowadzenie akcji
edukacyjno - informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez
indywidualnych użytkowników, zadanie zaplanowane na 2011/2012, środki własne,
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie - realizacja programu
„Czysta woda”, pogadanki na lekcjach o tematyce: „Jak wykorzystywać mądrze
wodę, aby jej nie marnować?”, „Jak bardzo woda jest nam potrzebna
do życia?”, „Gdzie w Polsce znajdują się wodne zbiorniki?”, „Skąd bierze się woda
i jak ją oczyszczać?”, zadanie realizowane w latach 2011/2012 r., środki własne,
Przedszkole Nr 2 im. S. Modrzejewskiej w Dębnie - pogadanki we wszystkich
grupach wiekowych na temat: „Jeśli chcesz być wielki oszczędzaj wody nawet
kropelki", zajęcia z cyklu „I Ty możesz zostać małym ekologiem" - wyrabianie
nawyku oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów wody, organizacja
konkursów ekologicznych, wycieczki spacery do różnych ekosystemów, instytucji,
udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Czyste powietrze wokół nas”, zadanie
zaplanowane do realizacji w sposób ciągły, środki własne,
Przedszkole Nr 1 im. Czarodziejska Kraina w Dębnie - regularna zbiorówka
makulatury, współpraca z Nadleśnictwem Dębno, prowadzenie ekologicznej gazetki
dla rodziców, udział w akcji „Sprzątanie świata”, udział w programach dowolnych
organizowanych przez CZG-12 poprzez wykonanie prac plastycznych, organizacja
Dnia Ziemi, udział w akcjach „Zielona Szkoła”, „Zielone Przedszkole", zadanie
zaplanowane do realizacji w sposób ciągły, środki własne.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Gmina
Myślibórz
Powiat, Gminy, Szkoły,
pozarządowe organizacje ekologiczne

Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej
optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników
(np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele
agrarne – do podlewania zieleni-cd.

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
ZSP Nr 1 im.
kpt. hm.
Andrzeja
Romockiego
„Morro”
w Barlinku

Opis realizacji zadania
W okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano. Działania edukacyjne
w powyższym zakresie realizowane były przez placówki oświatowe. Gmina
wspierała finansowo szkoły poprzez zakup nagród rzeczowych na konkursy
dotyczące racjonalnego zużycia wody.
Przeprowadzone są liczne spotkania i bieżące konsultacje dotyczące poprawy jakości
wód i właściwego jej wykorzystania.
W okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano.
Na zajęciach koła przyrodniczo-ekologicznego prowadzona jest akacja edukacyjnoinformacyjna, w czasie której propaguje się oszczędzanie wody. Na zajęciach
uczniowie wykonują:
badania laboratoryjne wody pitnej i wód powierzchniowych na terenie Barlinka,
tj. pH wody, twardość, zawartość azotanów, wskaźniki określające jakość wody,
klasę wody itd.,
doświadczenia pokazujące dlaczego należy oszczędzać wodę (plakaty, zdjęcia,
rysunki, napisy w łazienkach mówiące o dokręcaniu kranów jako indywidualnym
i globalnym zakresie oszczędzania wody),
gry dydaktyczne, tj. piramida ważności, mówiąca o tym, że wszystkie osoby
w szkole odpowiedzialne są za racjonalną gospodarkę wodą, poker kryterialny,
za pomocą którego pokazuje się ważność działań, by chronić zasoby wodne.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa
podmiotu
ZSP im.
Juliusza
Słowackiego
w Dębnie

zadanie ciągłe

Powiat, Gminy, Szkoły,
pozarządowe organizacje ekologiczne

Zadania
ekologiczne

2

Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej
optymalizację zużycia wody przez indywidualnych
użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i
wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni-cd.

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

ZSP Nr 3
im. S. Dariusa
i S. Giernasa
w Myśliborzu

Opis realizacji zadania
przeprowadzanie w ramach lekcji biologii „Biotechnologia w ochronie środowiska”
pogadanek na temat biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i sposób
ograniczania zużycia wody w gospodarstwach domowych w klasach pierwszych,
XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap szkolny) – odbył się 9 stycznia
2012 r., udział wzięło w nim 16 uczniów, 21.04.2012 r. odbył się drugi etap
konkursu (etap wojewódzki).
pogadanki, lekcje poglądowe, wykłady, referaty w ramach lekcji biologii zgodnie
z obowiązującym programem nauczania,
zwracanie szczególnej uwagi na wykorzystanie wody deszczowej-gromadzenie jej
w odpowiednich pojemnikach i wykorzystanie do nawadniania upraw lub pojenia
zwierząt w gospodarstwach rolnych,
zwracanie uwagi na sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach domowych
w codziennym życiu,
analizowanie wpływu indywidualnych użytkowników na stan gospodarki
i czystości wód, w tym zwrócenie uwagi na zdolność samooczyszczania się wód
oraz wpływ człowieka na ten proces a także wpływ działalności człowieka na stan
środowiska naturalnego (wpływ ścieków przemysłowych, rolniczych i domowych
na czystość wód),
na zajęciach geografii przeprowadzono lekcje poglądowe m.in. o wykorzystaniu
wody w gospodarce człowieka, racjonalnym wykorzystaniu wody.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

2009-2012

Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

RZGW Szczecin

Kontynuowanie prac na rzecz opracowania bilansów wodnogospodarczych wraz z uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych
wód poziemnych i powierzchniowych dla regionów bilansowych
rzeki Iny oraz rzeki Myśli

Kierunki
działań

1

Zwiększenie zasobów w zlewniach

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Sposób realizacji zadania
Zgodnie z przekazaną przez informacją zadania nie realizowano w roku 2012.
Wskazano również, że powiat myśliborski położony jest poza granicami rzeki
Iny, natomiast położony jest w zlewni rzeki Myśli oraz w niewielkich częściach
w zlewni rzeki Płoni, zlewni Kurzyca-Słubia, zlewni Odra graniczna
do Widuchowej oraz w minimalnej części zlewni rzeki Tywy.
Bilanse wodno-gospodarcze oraz warunki korzystania z wód zlewni Myśli i Płoni
nie będą opracowywane. W 2012 r. opracowano Bilans wodno-gospodarczy
zlewni rzeki Iny. Natomiast warunki korzystania z wód zlewni rzeki Iny
oraz Tywy zostaną opracowane w 2014 r.
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Okres
realizacji

4

5

6

2009-2012

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

ARiMR
ZZMiUW Szczecin
Powiat

Zadania
ekologiczne

2

Kontynuowanie prac na rzecz zwiększenia retencji wodnej oraz
upowszechnianie i wrażanie proekologicznych metod
retencjonowania wody

Kierunki
działań

1

Zwiększenie zasobów w zlewniach

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie

Sposób realizacji zadania
W 2012 r. zrealizowano zadanie „Stabilizacja poziomu wody-jezioro Rokitno”
ze środków Unii Europejskiej i Wojewody Zachodniopomorskiego.

Powiat Myśliborski

W okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano.

ARiMR Biuro Powiatowe
w Dębnie

Brak informacji
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Szczecinie

RZGW,
Gminy

Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów zalewowych (przede wszystkim
w dolinie Odry)

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Stan faktyczny realizacji tego zadania zgadza się z okresem realizacji określonym
w niniejszym harmonogramie. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest
organem uzgadniającym dokumenty planistyczne wymienione w art. 4a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w tym m.in. uzgadniający plany zagospodarowania
przestrzennego terenów zalewowych. Postępowania uzgadniające prowadzone
są w trybie ciągłym. Ponadto poinformowano, że:
w 2012 r. Zarząd opracował projekt planu występowania zjawisk suszy w regionach
RZGW Szczecin i Poznań wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych.
Celem opracowania było wytypowanie i hierarchizacja obszarów występowania
zjawiska suszy w obszarze działania RZGW w Szczecinie oraz ustalenie priorytetów
działań dla przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw niedoborów
wody w aspektach: zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki oraz zaspokojenia potrzeb wodnych
środowiska naturalnego. Wytypowanie i hierarchizacja obszarów występowania
zjawiska suszy miała na celu ocenę zagrożeń niedoborów wody w obszarze działania
RZGW w Szczecinie. Wyniki opracowania będą służyć jako podstawa
do opracowania-zgodnie z AT. 88 ust. 2 ustawy Prawo wodne-planu
przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego oraz Uecker. Ostatecznie opracowany plan
przeciwdziałania skutkom suszy (waz z zakończeniem procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko) zostanie przygotowany do końca 2016 r.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Szczeciniecd.
RZGW,
Gminy

Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów zalewowych (przede wszystkim
w dolinie Odry)-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zarząd dokonał identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz
z oceną ich wpływu na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym
Dolnej Odry Przymorza Zachodniego. W ramach zadania przeanalizowano
oddziaływania zestawione w czterech obszarach: gospodarka komunalna, przemysł,
rolnictwo, obszary chronione i lasy. Zadanie zostało zrealizowane dla obszaru
działania RZGW w Szczecinie, na potrzeby aktualizacji planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.
Wskazano również, że w roku 2011 Minister Środowiska zawiadomieniem z dnia
30 września 2011 r. (znak: DGiKghg-4731-23/6870/44390/11/MJ przyjął
„Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku
z ustanawianiem obszarów ochronnych głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 134 Dębno”. W dokumentacji tej ustalono aktualne granice i powierzchnię zbiornika
(174,4 km2) oraz wyznaczono jego obszar o powierzchni 44,9 km2 położony
w obszarze RZGW w Szczecinie (ok. 95%) oraz RZGW w Poznaniu. Wyniki
dokumentacji będą służyć do ustanowienia, zgodnie z art. 60 ustawy Prawo wodne,
obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych tzn. obszaru ochronnego GZWP
nr 134 Dębno. Obszar ochronny ustanowiony zostanie przez dyrektora RZGW,
po 2016 r. na podstawie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Poznaniu

RZGW,
Gminy

Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów zalewowych (przede wszystkim
w dolinie Odry)-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Barlinek
Gmina
Dębno
Gmina
Myślibórz

Opis realizacji zadania
Dla rzek powiatu myśliborskiego położonych w regionie wodnym Warty Dyrektor
RZGW w Poznaniu nie sporządził Studium ochrony przeciwpowodziowej
wyznaczającego granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi
p=1% (średnio raz na 100 lat). Rzeki powiatu myśliborskiego w zlewni rzeki Warty
nie zostały również wytypowane we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego
do wykonania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego;
Zgodnie z informacją na terenie Gminy Barlinek nie występują duże rzeki w związku
z tym nie wyznaczano terenów zalewowych.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczono
obszary zalewowe w miejscowości Dolsk.
Zgodnie z treścią obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz z dnia 28 czerwca 2010 r.
zagrożenie powodziowe dotyczy części obszarów związanych z systemem rz. Myśli.
Możliwość zalania terenów tzw. wodą stuletnią występuje na obszarze doliny Myśli
na odcinku od jeziora Wierzbnickiego do południowej granicy gminy oraz
w otoczeniu jezior: Wierzbnickiego, Myśliborskiego i Jezierzyca oraz w rejonie
rybnych stawów hodowlanych w miejscowości Jezierzyca.
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zadanie ciągłe

RZGW,
Gminy

Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów zalewowych (przede wszystkim
w dolinie Odry)-cd.

Ochrona przeciwpowodziowa

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa
podmiotu
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Opis realizacji zadania

Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.

Proces ciągły. Na terenie gminy nie wyznaczono terenów zalewowych.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa
podmiotu
Gmina Barlinek

zadanie ciągłe

Gmina Dębno

Gminy, RZGW

Inwentaryzacja i odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja
systemów melioracji

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zgodnie z informacją na rowach melioracji podstawowej prace (oczyszczanie,
udrażnianie) prowadzi Gminna Spółka Wodna.
Gmina Dębno wspólnie z Gminną Spółką Wodną Dębno wykonuje prace polegające
na odbudowie, usuwaniu awarii oraz zapewnieniu prawidłowej eksploatacji urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych. Ponadto przy pomocy osób bezrobotnych
skierowanych z Urzędu Pracy wykonuje się bieżącą konserwację rowów otwartych
w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wód gruntowych i ochrony
przeciwpowodziowej. W 2012 r. zrealizowano następujące zadania:
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych-szczegółowych oraz oczyszczenie
instalacji drenarskiej w miejscowości Sarbinowo,
usunięcie awarii, konserwacja, naprawa rowu wraz z posadowieniem studni we wsi
Smolnica,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych poprzez wymianę
kręgu i pokrywy studni we wsi Juncewo,
naprawa przepustu we wsi Dolsk,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych poprzez naprawę
przepustu we wsi Ostrowiec,
naprawa, wyprofilowanie skarp oraz dna rowu otwartego wraz z faszynowaniem
oraz położeniem przepustu we wsi Suchlica,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Dębno.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiot
u
Gmina
Dębno
-cd.

Gminy, RZGW

Inwentaryzacja i odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja
systemów melioracji-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
usunięcie awarii, konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych we wsi
Oborzany,
usunięcie awarii, konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych we wsi
Różańsko,
usunięcie awarii, konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych we wsi
Grzymiradz,
usunięcie awarii, konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych we wsi
Krześnica,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych oraz oczyszczenie
instalacji drenarskiej we wsi Oborzany,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych oraz oczyszczenie
instalacji drenarskiej we wsi Grzymiradz,
konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-OW-1 we wsi
Ostrowiec na długości 940 m,
odtworzenie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na długości 50 mb
we wsi Oborzany,
naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - przepust oraz oczyszczenia rowu
otwartego na długości 200 mb we wsi Różańsko.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Gmina Dębnocd.

RZGW,
Gminy

Inwentaryzacja i odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja
systemów melioracji-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Podano również, że Gmina Dębno prowadzi inwentaryzację systemów
melioracyjnych poprzez systematyczne nanoszenie urządzeń melioracji wodnych
na posiadane mapy melioracyjne. Na mapach znajdują się zarówno urządzenia
poniemieckie, nowoutworzone, jak i odtworzone.
Gmina Dębno oraz Gminna Spółka Wodna w Dębnie co roku wydatkuje środki
finansowe na realizację zadań związanych z właściwym utrzymaniem urządzeń
melioracji wodnych-szczegółowych na swoim terenie. Zgodnie z ewidencją
melioracyjną powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych ogółem wynosi
3 139 ha, w tym gruntów ornych 2 065 ha, a użytków zielonych 1 074 ha.
W 2012 r. przeprowadzono likwidację awarii i konserwację urządzeń melioracyjnych,
na co wydatkowano kwotę w wysokości 122.654,97 zł.
Zadanie jest realizowane poprzez bieżącą konserwacja urządzeń melioracji
szczegółowej będących własnością Gminy Boleszkowice. Konserwacja polega
na wykaszaniu skarp rowu oraz odmulaniu dna rowu. Podczas prac czyszczone
są również przepusty. W roku sprawozdawczym przeprowadzono konserwację
na odcinku ok. 5 080 m rowów.
W 2012 r. dokonano konserwacji 2,385 km rowów melioracyjnych we wsi Rokitno
oraz Nowogródek Pomorski.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Podano, że zadania w zakresie ewidencji melioracji z powierzenia
Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego
realizuje
Zachodniopomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

Nie realizowano

zadanie ciągłe

RZGW,
Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Inwentaryzacja i odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja
systemów melioracji-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona przeciwpowodziowa

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
SEC Barlinek
sp. z. o.o.

Opis realizacji zadania
W 2012 r. zrealizowano następujące zadania:
wykonano węzły kompaktowe oraz przyłącza sieci cieplnej preizolowanej
do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 13,
Niepodległości 22, Niepodległości 24, Odrzańska 1 w Barlinku, zastępując
dotychczasowe ogrzewanie tradycyjne węglowe i na brykiet, eliminując w 100%
emisję z tych obiektów, moc zamówiona razem 123 kW,
podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej obiekt Gminnego Centrum
Ratownictwa o mocy zamówionej 100 kW,
podłączono do sieci wysokoparametrowej budynek przy ul. Stodolnej 7,
zmniejszając straty przesyłu na sieci niskoparametrowej, podłączenie nowych
obiektów wyeliminowało konieczność zabudowy lokalnych źródeł ciepła dla
przedmiotowych obiektów,
wymieniono izolację na magistrali ciepłowniczej DN 300 na odcinku 100 mb
celem zmniejszenia strat przesyłu i ograniczenia zużycia węgla.
Finansowanie ze środków własnych.

SEC Myślibórz
sp. z. o. o.

W latach 2012-2013 zostały wykonane następujące modernizacje sieci cieplnych
wykonanych w technologii kanałowej na sieci cieplne wykonane w technologii
rur preizolowanych na następujących odcinkach:
do budynków Oś. Mieszka I 11-14: 2ø60, 3/125, L=32mb,

zadanie ciągłe

zakłady przemysłowe

Zadania
ekologiczne

2

Modernizacja układów technologicznych oraz montaż urządzeń
ograniczających emisję

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

2.3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – POWIETRZE – zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów
cieplarnianych niszczących warstwę ozonową
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
SEC Myślibórz
sp. z. o. o.-cd.

zakłady przemysłowe

Modernizacja układów technologicznych oraz montaż urządzeń
ograniczających emisję-cd.

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

„MALDROBUD”
Sp. z o. o. Sp. k.
w Myśliborzu

Opis realizacji zadania
do budynków Os. Powstańców Wlkp. 10-15, Os. Powstańców Wlkp.
16-18: 2ø60,3/125, L=16,2 mb, 2ø76,1/140, L=7,6 mb, 2ø48,3/110,
L=124,3 mb,
do budynków Os. Mieszka I 7-8, Os. Mieszka I 9-10: 2ø60,3/125,
L=44,6 mb, 2ø42, 4/110, L=31,7 mb,
do budynków Os. Słowiańskie 3-10, Os. Słowiańskie 11-20: 2ø88,9/160,
L=60,0 mb, 2ø76,1/140, L=50,0 mb,
do budynków Os. Słowiańskiego 52-54, Os. Słowiańskie 57-59,
Os. Słowiańskie 75-77, Os. Słowiańskie 44-48: 2ø88,9/160, L=68,0 mb,
2ø76, 1/140, L=91,0 mb, 2ø60, 3/125, L=111,5 mb.
Źródłem finansowania modernizowanych sieci cieplnych w latach 2012-2013
są środki finansowe Spółki. Modernizacja sieci cieplnych spowoduje
zmniejszenie strat na przesyle energii cieplnej. Niższe straty na przesyle energii
cieplnej spowodują zmniejszenie zużycia gazu na 1GJ wyprodukowanej energii
dostarczonej dla odbiorców co obniży ilość emisji: tlenku azotu, tlenku węgla,
dwutlenku węgla, pyłów.
Dokonano wymiany filtrów w urządzeniu technologicznym ( otaczarce)
w Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w Głazowie, stanowiącej
własność spółki.
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ciągły

zakłady przemysłowe

Modernizacja układów technologicznych oraz montaż urządzeń
ograniczających emisję-cd.

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z o. o.
Opis realizacji zadania
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:
wymiana filtra DISA nr 1 odbioru trocin z wydziału tartaku liściastego
W1, na zbiorniku trocin przy kotłowni, na nowy filtr NEDRMAN,
wszystkie stare maszyny i urządzenia są sukcesywnie wymieniane
na nowe lub modernizowane.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

ciągły

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z o. o.

zakłady przemysłowe

Objęcie pozwoleniami (w ramach gospodarczego korzystania ze
środowiska) wszystkich zakładów przemysłowych oraz
przyjmowanie zgłoszeń instalacji, które tego wymagają
Spalanie węgla lepszej jakości lub zmiana nośnika energii na
bardziej ekologiczny

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

MAHOŃ s.c.
B. Czerniecki, M.
Kukuruza w Dębnie

Opis realizacji zadania
Firma posiada aktualną decyzję Starosty Myśliborskiego o dopuszczalnej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery z dnia 20 czerwca 2011 r. (znak:
BOŚ.6224.3.2011.MSz).
W zakładowej kotłowni, jako nośnik energii, wykorzystuje się wyłącznie
niezanieczyszczoną biomasę. Spółka jest również producentem
ekologicznego biopaliw–peletu produkowanego z poprodukcyjnych
odpadów drzewnych.
Zakład spełnia wymagania prawne w zakresie emisji gazów i pyłów do
powietrza, tj. eksploatuje instalację zgodnie z decyzją Starosty
Myśliborskiego o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z dnia
12 grudnia 2011 r. (znak: BOŚ.6224.4.2011.MSz).
Kotłownia zakładowa jest opalana węglem.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno

użytkownicy środowiska

Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i
gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania
drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zgodnie z przesłaną informacją głównym dostawcą ciepła na terenie gminy Dębno
jest SEC sp. z o. o. w Dębnie. Łącznie na terenie miasta funkcjonuje 83 kotłownie
o mocy powyżej 50 kW zgodnie z zestawieniem:
Paliwo
Ilość
Łączna
kotłowni
moc znamionowa (MW)
Miał węglowy
1
17,440
Węgiel, koks
61
13,708
Trociny
2
4,450
Gaz ziemny GZ-35
19
5,450
Razem
83
41,048
Na terenie gminy Dębno odnotowanych jest osiem kotłowni, wykorzystujących
biomasę w postaci drewna o mocy od 0,5 do 0,8 MW. Kotłownie usytuowane
są na terenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto na terenie gminy istnieje
możliwość wykorzystania biomasy na cele energetyczne ze względu na
występowanie gleb o niskiej bonitacji, która dla upraw energetycznych nie jest
istotna. Na terenie gminy, we wsi Różańsko prowadzona jest uprawa wierzby
energetycznej na powierzchni 1,31 ha. Uprawa wierzby prowadzona jest
od 2005 r. na działce nr 478, a powierzchnia tej uprawy wynosi 1,31 ha.
Na terenie wiejskim gminy przeważa rozproszony typ zabudowy (głównie
jednorodzinnej), a system zaopatrzenia w ciepło mieszkańców oparty jest głównie
o indywidualne systemy grzewcze.
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zadanie ciągłe

użytkownicy środowiska

Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i
gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania
drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu-cd.

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa podmiotu
ZSP im.
Juliusza
Słowackiego
w Dębnie
Opis realizacji zadania
Zadanie realizowano poprzez przeprowadzanie pogadanek na lekcjach biologii
w ramach tematyki „Zanieczyszczenia środowiska. Alternatywne źródła energii”
– 31.05.12, 06.06.12, 18.06.12, 21.06.12.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina
Barlinek
Gmina
Dębno

zadanie ciągłe

Powiat,
Gminy,
Pozarządowe organizacje ekologiczne

Zadania
ekologiczne

2

Promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących
ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wiatrowa, wodna,
geotermalna

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Gmina w okresie sprawozdawczym nie wykonywała inwestycji związanych
z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
Energia wiatrowa -1 szt., moc wiatraka 85 kW, lokalizacja: Dębno, ul. Pogodna
(działka prywatna), koncesja od 04.10.2004r. do 04.10.2014r., obecnie
zdemontowana.
Na terenie Gminy Dębno w obrębie Oborzany wybudowana została Farma
Wiatrowa Oborzany składająca się z trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy
7,5 MW. Wysokość poszczególnej wieży wynosi 100 m. Farma oddana została
do użytkowania w styczniu 2013 r. i podłączona jest do GPZ przy ul. Chojeńskiej
w Dębnie. Na terenie gminy planuje się budowę zespołu farmy wiatrowej
w obrębie Smolnica i częściowo w obrębie Zielin (gm. Mieszkowice), składającej
się z 19 elektrowni o mocy do 3 MW każda oraz budowę dwóch elektrowni
wiatrowych o mocy do 3 MW każda w obrębie Sarbinowo. Obie inwestycje są na
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Energia słoneczna – brak danych liczbowych; zadanie realizowane indywidualnie
przez mieszkańców gminy w miarę posiadanych środków finansowych własnych
i NFOŚiGW; gmina Dębno nie posiada środków na ten cel w budżecie.
Energia wodna – Na terenie gminy Dębno funkcjonują dwie małe elektrownie
wodne (MEW) – na rzece Myśli w Barnówku i Dargomyślu.
Energia geotermalna/ciepła ziemi – brak danych liczbowych.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz
Powiat,
Gminy,
Pozarządowe organizacje ekologiczne

Promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących
ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wiatrowa, wodna,
geotermalna-cd.

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Rada Miejska w Myśliborzu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników,
Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce
(uchwała Nr XXVII/195/2012 z dnia 29 maja 2012 r.). Przedmiotem planu jest
ustalenie zasad zagospodarowania obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i strefami ich oddziaływania.
Wskazanie w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz” z dnia 28 czerwca 2010 r.
terenów, na których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych (sołectwa:
Sitno, Derczewo, Kierzków, Golenice, Czerników, Zgoda, Nawrocko, Dalsze,
Wierzbica).
Czynne uczestnictwo w realizacji inwestycji polegającej na budowie Farmy
Wiatrowej w m. Wysoka (19 siłowni o łącznej mocy 47,5 MW); Promowanie
ekologicznych nośników energii cieplnej.
Uchwałą Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr XIII/80/12 oraz Nr XIII/81/12
z dnia 28 marca 2012 r. podjęto dwa miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowogródek pomorski w zakresie lokalizacji elektrowni
wiatrowych. Przedmiotem planów jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów
objętych opracowaniem planu, w tym obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenach rolnych. Planowane
przedsięwzięcie polega na budowie farmy wiatrowej, składającej się max.
z 17 turbin o łącznej mocy 61,2 MW.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Powiat Myśliborski

zadanie ciągłe

Gmina Barlinek

Powiat,
Gminy

Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie
węglowe na bardziej ekologiczne

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno
Gmina
Myślibórz
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz potrzeby własne powiat nie
udzielał wsparcia finansowego dla indywidualnych mieszkańców.
Zadanie realizowane indywidualnie przez mieszkańców powiatu w miarę
posiadanych środków finansowych własnych i dotacji z WFOŚiGW oraz
NFOŚiGW.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
Zadanie realizowane indywidualnie przez mieszkańców gminy w miarę
posiadanych środków finansowych własnych.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano
W okresie sprawozdawczym nie realizowano

Nie zrealizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Gmina Dębno

zadanie ciągłe

Powiat, Gminy, Szkoły, Pozarządowe organizacje ekologiczne

Zadania
ekologiczne

2

Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania
proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania
materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych)

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Przeprowadzano akcje plakatowe, zamieszczano informacje, artykuły w prasie
lokalnej oraz na stronach internetowych Barlinka: barlinek.pl, barlinek24.pl,
ebarlinek.pl. Odbywały się również spotkania i prelekcje w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy.
Zadanie realizowane na bieżąco. W tym celu wydrukowano broszury Regulaminu
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Dębno,
aby przekazać je dla mieszkańców gminy Dębno. W regulaminie wprowadzono
m.in. rozdział poświęcony zakazowi spalania jakichkolwiek odpadów, szczególnie
wprowadzających substancje szkodliwie do powietrza.
Promowano nowe nośniki energii (np. systemy solarne) poprzez upowszechnianie
wśród społeczeństwa informacji na temat ich wykorzystania (ulotki)
oraz współdziałano w ww. zakresie z różnymi firmami (organizacja spotkań).
Edukacja ekologiczna na temat odnawialnych źródeł energii prowadzona była
m.in. w placówkach oświatowych. Gmina wspierała finansowo szkoły poprzez
zakup nagród rzeczowych na konkursy dotyczące wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
Prowadzone są liczne kampanie edukacyjne, w sposób ciągły, dotyczące
podnoszenia świadomości społecznej w aspekcie ekologicznych nośników energii
cieplnej.
Odbywały się spotkania nt. wykorzystania siły wiatru do produkcji energii
elektrycznej.
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Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
ZSP Nr3
im. S.Dariusa
i S.Girenasa
w Myśliborzu

Opis realizacji zadania
Pogadanki, lekcje poglądowe, wykłady, referaty w ramach lekcji biologii
zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Ich celem było zwrócenie
uwagi na: konieczność segregacji odpadów w gospodarstwie domowym,
zakaz spalania odpadów jak np. obuwia, mebli, odzieży, opon samochodowych,
butelek plastikowych, opakowań z tworzyw sztucznych,
szkodliwość dla środowiska wypalania przez rolników łąk, recykling-wtórny
przerób niektórych zużytych produktów, materiałów, zapobieganie problemowi
„dzikich wysypisk”, wyjaśnienie ich wpływu na środowisko,
zastosowanie alternatywnych źródeł energii (energia geotermalna, energia
słońca i wiatru). Ponadto w obrębie lekcji geografii zorganizowano zbiórki
plastikowych nakrętek w ramach sortowania odpadów domowych,
przeprowadzono pogadanki i lekcje poglądowe na tematy takie jak odnawialne
i nieodnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, źródła zanieczyszczenia
środowiska naturalnego.

ZSP im.
Juliusza Słowackiego
w Dębnie

Przeprowadzono w klasach pierwszych lekcji metodą metaplanu nt. wpływu
zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka – 14.03.12, 04.04.12,
16.04.12. Przeprowadzono również
konkursu „Jak chronisz Ziemię”.
Dnia 23 maja 2012 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs pt.: „Jak chronisz
Ziemię”, który odbywał się w dniach 09-17.05.2012 r. Tematyka pracy
dotyczyła Dnia Ziemi (np. gatunki chronione, formy ochrony przyrody, lasy,
działalność ekologiczna, piękno Ziemi, alternatywne źródła energii, itp.).

zadanie ciągłe

Powiat, Gminy, Szkoły, Pozarządowe organizacje ekologiczne

Zadania
ekologiczne

2

Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania
proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania
materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych)-cd.

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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zadanie ciągłe

Powiat, Gminy, Szkoły, Pozarządowe organizacje ekologiczne

Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania
proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania
materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych)-cd.

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa podmiotu
ZSP Nr 1 im. kpt. hm.
Andrzeja Romockiego
„Morro” w Barlinku
Opis realizacji zadania
Edukacja uczniów oraz mieszkańców pod katem globalnego ocieplenia
(jak można zapobiec zmianom klimatu). Prowadzi się ankiety wśród
społeczności barlineckiej na temat „Globalnego ocieplenia”
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Okres
realizacji

Opis realizacji

5

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Zadania
ekologiczne
3

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miast, budowa
obejść drogowych, obwodnic, przebudowa dróg o małej
przepustowości

Kierunki
działań
2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

1

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Koszalinie

Nie realizowano

Wydział Dróg
Starostwa
Powiatowego
w Myśliborzu

Nie realizowano

Gmina Barlinek

1. Budowa ul. Wiśniowej - wykonano budowę 360 mb nowej ulicy z pełną
podbudową i nawierzchnią z kostki betonowej (polbruk) wraz z chodnikami,
elementami spowolnienia ruchu, kanalizacją deszczową (289mb) i
kablową linią oświetleniową (16 pkt św.) W 2012 r. wydatkowano: 762 229 zł.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek-cd.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miast, budowa obejść
drogowych, obwodnic, przebudowa dróg o małej przepustowości
-cd.

Kierunki
działań

i

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno

Gmina
Myślibórz

Opis realizacji zadania
2. Przebudowa ul. Żabiej i Podwale wraz z zagospodarowaniem terenuzakres zadania: dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Żabiej
i ul. Podwale wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz zagospodarowaniem
terenów przyległych, w tym m.in. budowę
parkingu naprzeciwko
BOK „Panorama”, oświetlenie ulicy i terenu przedszkola, budowę dwóch
parkingów przy przedszkolu,
zagospodarowanie terenu bezpośrednio
przy przedszkolu z placem zabaw dla żłobka i remontem schodów
oraz
budowę nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnią. W 2012 r. wydatkowano: 33.377,580 zł.
3. Budowa łącznika ul. 31 Stycznia z ul. Żabią (160mb), z parkingiem1700m2
i drogą wewnętrzną 50mb,
kanalizacją deszczową i sanitarną.
Inwestycja zrealizowana na koszt inwestora - wartość szacunkowa
1.410.450 zł.)
W opracowywanej zmianie do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest obszar dla obwodnicy
miasta.
W celu wyeliminowania ruchu tranzytowego z ulic Myśliborza przystąpiono
do realizacji inwestycji, polegającej na budowie obwodnicy. W 2009 r.
zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Myślibórz a GDDiK
O/Szczecin w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji wymienionego
zadania. GDDiK O/Szczecin umieścił ww. zadanie na podstawowej liście
projektów inwestycyjnych, które zgodnie z założeniami uzgodnionymi
z Ministerstwem Infrastruktury przewiduje się do realizacji na lata 2014-20.
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Zadania
ekologiczne
3

Okres
realizacji

4

zadanie ciągłe

Kierunki
działań

2

Jednostki
i podmioty
realizujące

Cele
ekologiczne

1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miast, budowa
obejść drogowych, obwodnic, przebudowa dróg o małej
przepustowości-cd.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

5
6

Nazwa podmiotu
Gmina Boleszkowice

Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie zrealizowano
Opis realizacji zadania

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w
Szczecinie

zadanie ciągłe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W 2012 r. wykonano remonty dróg zlokalizowanych na terenie powiatu
myśliborskiego na odcinkach:
nr drogi km pocz km końc
długość rodzaj nawierzchni
23
23
23
23
26
26
26
26
31
31
31
31
31

11,7
13,36
16,64
26,46
33,67
38
41,1
43,22
87,29
90,35
91,6
94,186
94,68

12,56
16,03
17,2
32,2
36,3
38,6
41,632
43,74
88,353
90,6
93,6
94,388
98

0,86
2,67
0,56
5,74
2,63
0,6
0,532
0,52
1,063
0,25
2,3
0,202
3,32

SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA

SMA - nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

5

6

zadanie ciągłe

4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Zadania
ekologiczne
3

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Kierunki
działań
2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

1

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Koszalinie

Opis realizacji zadania
Zrealizowano następujące zadania:
odwodnienie jezdni na ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz
z przebudową ul. Łużyckiej w Myśliborzu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 128 (etap I),
przebudowa chodnika w Moczkowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151,
spowolnienie ruchu w Barlinku na ul. Strzeleckiej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 156; wartość zadania 23 518 zł

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Wg przesłanej informacji zrealizowano następujące zadania:
odwodnienie jezdni na ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz
z przebudową ul. Łużyckiej w Myśliborzu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 128 (etap I); wartość zadania 389 712 zł,
przebudowa chodnika w Moczkowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151;
wartość zadania 106 482 zł,
przebudowa drogi nr 128 w Myśliborzu na ul. Łużyckiej (etap I); wartość
zadania 94 162 zł.
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Okres
realizacji

Jednostki i
podmioty
realizujące

Opis realizacji

5

6

4

Nazwa podmiotu
Wydział Dróg
Starostwa
Powiatowego
w Myśliborzu

zadanie ciągłe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Zadania
ekologiczne
3

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Kierunki
działań
2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

1

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Zrealizowano następujące zadania:
budowa chodnika w m. Różańsko (176 mb), dofinansowanie z Gminy Dębno,
remonty: 1. remont chodnika i skrzyżowania w m. Rychnów (17 m2),
2. remont odwodnienia w m. Sulimierz-budowa i remont 4 wpustów ulicznych,
dofinansowanie z Gminy Myślibórz, 3. remont nawierzchni bitumicznej
w m. Płonno (96 mb), 4. remont nawierzchni k/m Równo i Osina (202 m2),
5. remont chodnika i barierek w m. Wysoka (130 m2Z), dofinansowanie
z Gminy Boleszkowice w wysokości 12 tys. zł, 6. Remont odwodnienia
w m. Kolonia Myśliborzyce, 7. remont przykanalika i studzienek w m. Strąpie
i Mostkowo, 8. Remont ciągu pieszego i nawierzchni jezdni w m. Kinice
(78 m2).
1.Modernizacja drogi od kościoła do cmentarza wraz z parkingami
w Rychnowie - wykonano przebudowę nawierzchni drogi od kościoła do
cmentarza (odcinek ok. 200mb) wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu,
w 2012 r. wydatkowano: 143 279 zł.
2. Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową jezdni przy
ul. Sportowej - wykonano nawierzchnię nową asfaltową na odcinku 210 mb oraz
12 miejsc parkingowych z betonowych płyt ażurowych (250m2) przy
ul. Sportowej, w 2012 r. wydatkowano: 110 000 zł.
Zadania realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg 2012 r.:
położenie nowej nawierzchni jezdni na części ul. Szpitalnej, długość chodnika
ok. 225 mb, nawierzchnia bitumiczna (tzw. asfaltowa), koszt realizacji
168 949 zł,
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

5

6

4

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek-cd.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Powiatowy Zarząd Dróg,
Powiat, Gminy

Zadania
ekologiczne
3

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Kierunki
działań
2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

1

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno

Opis realizacji zadania
remont chodnika w m. Mostkowo - wymiana nawierzchni na kostkę typu
polbruk, długość chodnika 93mb, szer. 1,4 m, koszt realizacji 23 800 zł,
wykonanie odcinka nawierzchni jezdni ul. Marii Skłodowskiej-Curie
w Barlinku, długość odcinka drogi 200 mb, wykonanie tłuczniowej
nawierzchni utwardzonej szerokość 4,5 m, koszt realizacji 41 500 zł,
wymiana balustrad na słupki z łańcuchami w ciągu ul. Niepodległości
w Barlinku, długość ok. 118 mb, koszt realizacji 32 400 zł.
Inwestycje zrealizowana we współpracy z innymi jednostkami:
przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
(dotacja gminy wys. 50%kosztów zadania), ZZDW w Koszalinie wykonało
odcinek chodnika przy ulicy Gorzowskiej w Moczkowie, w 2012 r.
wydatkowano 53 241 zł,
spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej
nr156
(dotacja gminy w wysokości 50% kosztów zadania),
ZZDW
w Koszalinie wykonało
przebudowę wraz ze spowolnieniem ruchu
przy ul. Strzeleckiej w Barlinku, w 2012 r. wydatkowano 11 759 zł.
W 2012 r. w ramach zadania „Budowa dróg gminnych” wykonano:
nawierzchnia asfaltowa – 1204 m2,
chodnik – 120 m2,
parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 237 m2,
kanalizacja deszczowa – 315 mb.
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3

4

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

2

Jednostki
i podmioty
realizujące

Kierunki
działań

1

Opis realizacji

5

6

zadanie ciągłe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno-cd.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Budowa i modernizacja chodników w mieście
W ramach zadania wykonano:
nawierzchnia - 160 m2,
parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 192 m2.
Budowa nawierzchni ulic na „Osiedlu Siewna”
W ramach zadania wykonano:
nawierzchnia – 2132 m2,
nawierzchnia chodnika – 666 m2,
kanalizacja deszczowa – 12 szt. wpustów z przykanalikami.
Budowa ścieżek rowerowych w gminie: Oborzany, Sarbinowo
W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową – 1164 m2.
Przebudowa ul. Słowackiego
nawierzchnia asfaltowa – 2091 m2,
parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 185 m2,
chodniki z kostki betonowej – 13 m2,
ciąg pieszo-rowerowy – 1364 m2,
zjazdy, placyki rekreacyjne – 377 m2,
kanalizacja deszczowa z separatorem – 306 m,
przebudowa kanalizacji sanitarnej – 454 m
Budowa ulic w rejonie ul. Demokracji
nawierzchnia asfaltowa – 958 m2,
chodniki i wjazdy z kostki betonowej – 536 m2,
kanalizacja deszczowa – 159 m,
budowa kanalizacji sanitarnej – 270 m

53

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Opis realizacji

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno – cd.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Zadania
ekologiczne
3

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Kierunki
działań
2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

1

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz

Opis realizacji zadania
Łącznie wykonano:
nawierzchnia asfaltowa – 4523 m2,
parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 2509 m2,
chodniki z kostki betonowej – 1495 m2,
ścieżka rowerowa – 2528 m2,
kanalizacja deszczowa – 780 mb,
kanalizacja sanitarna – 724 mb
Zadania zrealizowano za łączną kwotę 5 055 687,- zł
W 2012 r. wykonano:
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - naprawa największych
wyłomów nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Myślibórz
(wydatkowano kwotę 97.462,74 zł + 97.457,01 zł + 1.442,36 zł),
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - naprawa największych
ubytków dróg w miejscowościach: Golenice, Gryżyno, Nawrocko, Zgoda,
Ławy, Głazów (wydatkowano kwotę 64.998,67 zł + 961,98 zł),
remonty dróg gminnych gruntowych - naprawa największych ubytków dróg
w miejscowościach: Dąbrowa, Myślibórz (wydatkowano kwotę 18.500,00 zł
+ 5.000,00 zł),
przebudowa odcinka ul. Felczaka w Myśliborzu - zakres wykonanych prac:
korytowanie, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego,
krawężniki betonowe, parking i wyjazd kostki polbruk, nawierzchnia
z mieszanki mastyksowo-grysowej, wpusty uliczne (wydatkowano kwotę
88,737,89 zł),
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Opis realizacji

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Myślibórzcd.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Gminy

Zadania
ekologiczne
3

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Kierunki
działań
2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

1

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
dofinansowano remont drogi powiatowej Nr 1575Z w miejscowości Sulimierz
(przekazano kwotę 2.500,00 zł),
zakupiono tłuczeń drogowy do naprawy odcinka drogi powiatowej
w miejscowości Myśliborzyce (wydatkowano kwotę 1.000,00 zł),
dofinansowanie zadania pn. „Odwodnienie jezdni ul. Celna, Ogrodowa,
Łużycka wraz z przebudową ul. Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 128 - etap I (przekazano kwotę 25.000,00 zł).
Przeprowadzono gruntową modernizację dróg na odcinku ok. 5 km.
W m. Stawno wykonano remont przepustu drogowego ze środków własnych.
Oprócz tego Zakład usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim dokonywał
bieżących napraw nawierzchni byłej drogi ekspresowej E65.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Powiat, Gminy

Intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez likwidację barier
technicznych oraz tworzenie ścieżek rowerowych

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano

Gmina Dębno

W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową w gminie: Oborzany,
Sarbinowo – powierzchnia 1164 m2

Gmina Myślibórz

W okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano

Gmina Boleszkowice Nie zrealizowano
Gmina Nowogródek
Pomorski

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Kinice
zaprojektowano ścieżkę rowerową, dwukierunkową z chodnikiem wzdłuż drogi
powiatowej relacji Nowogródek Pomorski-Barlinek.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2
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5

6

zadanie ciągłe

WIOŚ w Szczecinie prowadzi inwentaryzację źródeł emisji punktowej (przemysłowej), powierzchniowej
(z sektora komunalno-bytowego) oraz liniowej (pochodzące z transportu). Wielkość emisji uwzględniane
w corocznych ocenach jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego zamieszczane są na
stronie internetowej www.wios.szczecin.pl bądź w publikowanych co dwa lata raportach o jakości
środowiska województwa zachodniopomorskiego lub corocznych raportów o stanie środowiska na terenie
powiatu myśliborskiego składanych Radzie Powiatu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie. W oparciu o inwentaryzację emisji prowadzone są obliczenia rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń w powietrzu (obliczenia modelowe).

WIOŚ

Inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza

Kierunki
działań

1

Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

WIOŚ

Zadania
ekologiczne

2

Wyodrębnienie obszarów naruszeń standardów jakości powietrza
z określeniem zakresu naruszeń

Kierunki
działań

1

Bieżąca ocena stanu powietrza

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów
i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

W 2012 r. monitoring powietrza w województwie zachodniopomorskim realizowany był w oparciu
o Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012.
Monitoring jakości powietrza w powiecie myśliborskim w roku 2012 realizowany był poprzez:
manualne pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 na stanowisku w Myśliborzu, ul. Za Bramką,
pomiary pasywne SO2 i NO2 w Barlinku, ul. Szosowa do Lipian oraz przy ul. Widok,
pomiary stężeń ozonu w miejscowości Widuchowa (stanowisko reprezentatywne dla strefy
zachodniopomorskiej),
obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu na podstawie inwentaryzacji emisji
punktowej, powierzchniowej oraz liniowej, a także na podstawie danych meteorologicznych.
Roczna ocena jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref województwa zachodniopomorskiego za 2012 r.
przeprowadzona została przez WIOŚ w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi kryteriami
dla poszczególnych substancji w oparciu o funkcjonujący system ocen. Powiat myśliborski podlegał ocenie
jakości powietrza jako część strefy zachodniopomorskiej.
W przeprowadzonej za rok 2012 klasyfikacji dla zanieczyszczeń SO 2, NO2, NOx, PM2,5, C6H6, CO, As, Cd,
Ni i Pb strefa zachodniopomorska, w skład której wchodzi powita myśliborski, otrzymał klasę A
(bez naruszeń standardów jakości powietrza) ze względu na ochronę zdrowia i roślin. Zanieczyszczeniami
problemowymi na obszarze całej strefy są natomiast pył zwieszony PM10 oraz zawarty w nim
benzo(a)piren. W ocenie za 2010 r. Myślibórz został wskazany przez WIOŚ w Szczecinie jako potencjalny
obszar z przekroczeniami standardu jakości powietrza przez stężenia pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu,
a Dębno jako obszar z przekroczeniami poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu.
Dla strefy zachodniopomorskiej obowiązuje program ochrony powietrza ze względu na pył PM10
i benzo(a)piren na podstawie wyników oceny za 2011 r., przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w dniu 29 października 2013 r. W programie tym zagrożonymi obszarami są:
Myślibórz ze względu na pył PM10 i benzo(a)piren oraz Dębno ze względu benzo(a)piren
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

WIOŚ,
Powiat, Gminy,
Marszałek

Inwentaryzacja źródeł emisji hałasu do środowiska, zwłaszcza
hałasu komunikacyjnego i przemysłowego

Kierunki
działań

1

Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

2.4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – HAŁAS – zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
Starosta Myśliborski

Opis realizacji zadania
WIOŚ w Szczecinie prowadzi inwentaryzację źródeł emisji:
hałasu komunikacyjnego na podstawie pomiarów monitoringowych
i wyników otrzymanych od innych jednostek, np. Generalny Pomiar Ruchu
na drogach krajowych i wojewódzkich przeprowadzany przez
zarządzającego drogą,
hałasu przemysłowego na podstawie kontroli i pomiarów własnych oraz
sprawozdań otrzymywanych od innych jednostek.
Informacje o źródłach hałasu i ocenie stanu klimatu akustycznego dostępne
są w publikowanym co dwa lata raporcie o stanie środowiska w województwie
zachodniopomorskim.
Nie realizowano

W okresie sprawozdawczym zadanie realizowano poprzez prowadzenie
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu w środowisku dla podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą- GISO Grzegorz Kujda Wanda Kujda sp. z o.o. z siedzibą
w Dębnie. Postępowanie dotyczyło uciążliwości hałasowych powodowanych
przez ten podmiot.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
WIOŚ,
Powiat, Gminy,
Marszałek

Inwentaryzacja źródeł emisji hałasu do środowiska, zwłaszcza
hałasu komunikacyjnego i przemysłowego-cd.

Kierunki
działań

1

Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
Proces ciągły, zarówno w postępowaniach o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i planach zagospodarowania
przestrzennego. W Studium oznaczono strefy oddziaływania planowanych
zespołów elektrowni wiatrowych, wynikające z prognozowanego poziomu
hałasu w środowisku , emitowanego przez pracę planowanych ww. elektrowni,
w granicach izofon 40 dB oraz 45 dB. W granicach wskazanych stref
obowiązuje zakaz lokalizacji terenów wskazanych w tabeli, stanowiącej
załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska, zmieniającego
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1109), w tym m.in.:
w strefie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku, w wysokości
powyżej 40 dB obowiązuje zakaz lokalizacji terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki
społecznej,
w strefie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku, w wysokości
powyżej 45 dB obowiązuje zakaz lokalizacji terenów zabudowy
zagrodowej.

60

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Barlinek
Gmina Dębno

zadanie ciągłe

Gmina
Myślibórz

Gminy

Integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego
z problemami zagrożenia hałasem

Kierunki
działań

1

Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano
W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Myślibórz” ustalono obowiązek ochrony przed hałasem
dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego standardu akustycznego
dla nowoprojektowanej zabudowy. Określono dopuszczalne poziomy hałasu
zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem
hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
W przypadku występowania hałasu ponadnormatywnego, należy stosować
rozwiązania techniczne niwelujące hałas. W procesie określania lokalizacji
siłowni wiatrowych należy bezwzględnie zachować minimalną odległość
od zabudowy związanej ze stały pobytem ludzi, która powinna wynikać z oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko. Odległość ta powinna zapewniać
zachowanie poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych zgodnego z przepisami
odrębnymi i nie powinna być mniejsza niż 500 – 800 m. Wprowadzono
standardy akustyczne w planach zagospodarowania przestrzennego. Ochrona
obszarów o korzystnym klimacie akustycznym poprzez uwzględnianie ich
w planach zagospodarowania przestrzennego. Preferowano niekonfliktowe
lokalizacje obiektów przemysłowych.

61

Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego
z problemami zagrożenia hałasem-cd.

Kierunki
działań

1

Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Opis realizacji zadania
Gmina
Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.
Boleszkowice
Gmina Nowogródek Zgodnie z przekazaną informacją przedmiotowe zadanie to proces ciągły
Pomorski
uwzględniany w planach zagospodarowania przestrzennego. Są to zabiegi
technologiczne i organizacyjne w zakresie emisji hałasu, które pozwolą na
dotrzymanie na terenach chronionych akustycznie poziomu hałasu poniżej
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie (np. poprzez zastosowanie
turbin o niższym poziomie hałasu).
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Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

1

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

WIOŚ,
Marszałek

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie
Wprowadzenie systemu monitoringu hałasu.

Ocena stanu akustycznego środowiska i ocena zmian

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Prowadzony jest monitoring hałasu drogowego, wykorzystując automatyczne
stacje do monitorowania hałasu zgodnie z „Programem Państwowego
Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20102012”. Aktualne informacje o prowadzonych badaniach i ich wynikach dostępne
są na stronie internetowej www.wios.szczecin.pl oraz portalu mapowym
www.geopomerania.pl

Marszałek
Nie realizowano
Województwa
Zachodniopomorskiego
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

WIOŚ

Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji hałasu do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
WIOŚ w Szczecinie prowadzi systematycznie
kontrole zakładów
przemysłowych. Wyniki kontroli użytkowników środowiska w 2012 r. dostępne
są w opracowaniu „Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w
2012 r.”, zamieszczonym na stronie internetowej WIOŚ.
W roku 2012 na terenie powiatu myśliborskiego działania ograniczające emisje
hałasu do środowiska realizowały zakłady:
Klaus Borne Fabryka Drzwi sp. z o.o.,
Barlinek Inwestycje sp. z o.o.
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Okres
realizacji

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Powiat, Zarządcy dróg kołowych i kolejowych, Marszałek

Zadania
ekologiczne

2

Opracowanie map akustycznych obszarów położonych wzdłuż
głównych dróg i linii kolejowych, których eksploatacja może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych
obszarach

Kierunki
działań

1

Ocena stanu akustycznego środowiska i ocena zmian

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – HAŁAS
zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Opis realizacji zadania
Marszałek
Nie realizowano
Województwa
Zachodniopomorskiego
Starosta Myśliborski
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) starosta sporządza co 5 lat mapy akustyczne
na potrzeby stanu akustycznego środowiska aglomeracji o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy. W okresie sprawozdawczym Starosta Myśliborski
w ramach posiadanych kompetencji nie opracowywał map akustycznych, gdyż
nie było takiej potrzeby.
Generalna Dyrekcja
Nie realizowano
Dróg Krajowych
i Autostrad - Oddział
w Szczecinie
PKP Polskie Linie
Nie realizowano
Kolejowe s.a.
Zakład Linii
Kolejowych w Zielonej
Górze
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Starosta
Myśliborski
WIOŚ, Przedsiębiorstwo Energetyczne,
Powiat,
Operatorzy Sieci Telefonii Komórkowej

Inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji promieniowania
elektromagnetycznego

Kierunki
działań

1

Ocena zagrożenia

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
ochrona mieszkańców przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

Cele
ekologiczne

2.5. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE – ochrona mieszkańców przed
promieniowaniem elektromagnetycznym

WIOŚ w
Szczecinie

Orange Polska

Opis realizacji zadania
Od 2011 r. Starosta Myśliborski zgodnie z art. 152 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.)
przyjmuje zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne. W 2012r. przyjęto do
rejestru 5 zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Jak wynika
z pomiarów emisji pól elektromagnetycznych z ww. instalacji przeprowadzanych przez
podmioty do tego uprawnione, tj. posiadające akredytację zgodnie z przepisami o systemie
oceny zgodności, w miejscach dostępnych dla osób postronnych nie występują pola
elektromagnetyczne o poziomach wyższych od dopuszczalnych (wartości natężenia pola
są mniejsze niż 7 V/m).
WIOŚ w Szczecinie prowadzi kontrole i inwentaryzacje źródeł pól elektromagnetycznych
na podstawie sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych z zakresu 100 MHz - 60
GHz, wykonanych dla celów ochrony ludności i środowiska. Pomiary przedkładane są
przez prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia emitującego pola
elektromagnetyczne.
Zinwentaryzowano i poddano kontroli bieżącej wszystkie źródła emisji promieniowania
elektromagnetycznego. Dla wymaganych urządzeń wykonano pomiary pól
elektromagnetycznych. Pomiary wykonane zostały przez akredytowane laboratoria
i przekazane do właściwych organów.
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Okres
realizacji

Opis realizacji

5

6
Nazwa
podmiotu
Starosta
Myśliborski
WIOŚ w
Szczecinie

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

WIOŚ, Przedsiębiorstwo Energetyczne,
Powiat,
Operatorzy Sieci Telefonii Komórkowej

Zadania
ekologiczne
3
Wyodrębnienie obszarów i prowadzenie rejestru terenów,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów
promieniowania:
- kontrola promieniowania elektromagnetycznego
w rejonach jego występowania,
- cykliczna aktualizacja rejestrów,
- wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania

Kierunki
działań
2

Ocena zagrożenia

1

Poprawa jakości środowiska – PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
ochrona mieszkańców przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Orange
Polska

Opis realizacji zadania
Starosta Myśliborski ze względu na brak kompetencji nie realizował przedmiotowego
zadania
WIOŚ w Szczecinie prowadzi rejestr zawierający informacje o terenach, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, z wyszczególnieniem miejsc dostępnych dla ludności. Rejestr dostępny jest
na stronie internetowej www.wios.szczecin.pl.
Na obszarze powiatu myśliborskiego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Nie odnotowano obszarów na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów promieniowania. Dla żadnego z obiektów, nie jest wymagane utworzenie strefy
bezpieczeństwa. Nie odnotowano skarg/interwencji mieszkańców z tego terenu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszono instalacje będące źródłem
promieniowania elektromagnetycznego do właściwych terytorialnie starostw.
Lokalizacje dla których dokonano zgłoszeń dot. Powiatu Myśliborskiego: Barlinek,
Myślibórz, Trzcinna, Łubianka, Ostrowiec, Rów, Boleszkowice, Barlinek-Centrum,
Myślibórz-Zachód, Myślibórz-NEW.
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł
promieniowania elektromagnetycznego

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji promieniowania do środowiska

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
ochrona mieszkańców przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
W gminie nie realizowano takich inwestycji.

Gmina Dębno

Gmina Dębno podejmuje działania w zakresie bezkonfliktowej lokalizacji źródeł
PEM i umieszcza je poza obrzeżami miasta i zabudową mieszkaniową z uwagi
na protesty mieszkańców i w interesie ich zdrowia.

Gmina Myślibórz

Zadanie realizowano poprzez ograniczanie powstawania źródeł pól
elektromagnetycznych na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej na etapie
planowania
przestrzennego
oraz
wprowadzano
zagadnienia
pól
elektromagnetycznych
do
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych oraz
podczas prowadzenia postępowania dotyczącego oceny środowiskowej badanej
inwestycji.
Uwzględniane w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach środowiskowych.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

6

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z o. o.

kontynuacja 2009-2012

3

Opis realizacji

Przedsiębiorstwa

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Opracowanie programu zmniejszenia materiało- i energochłonności
gospodarki

Racjonalizacja użytkowania surowców
racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych

1

Zmniejszenie materiało- i energochłonności gospodarki

Cele
ekologiczne

2.6. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW – racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału wykorzystywanych
zasobów odnawialnych

Opis realizacji zadania
Nowoczesne wyposażenie zakładu w Barlinku umożliwia ekonomiczne
wykorzystanie energii cieplnej. Zastosowanie instalacji odpylania z recyrkulacją
powietrza pozwala na oczyszczenie ciepłego powietrza odprowadzanego z hal
produkcyjnych i jego powtórne użycie. Ponadto wysokie zaawansowanie
technologiczne linii produkcyjnych w połączeniu z pełną kontrolą nad procesem
wytwarzania podłóg na wszystkich jego etapach ma ogromny wpływ na wysoką
efektywność produkcji.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

Opis realizacji

6
Nazwa podmiotu
Powiat Myśliborski

kontynuacja 2009-2012

3

Użytkownicy środowiska - zarządcy budynków,
właściciele mieszkań

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien
i ocieplenie budynków)-cd.

Racjonalizacja użytkowania surowców
racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych

1

Zmniejszenie energochłonności gospodarki

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W 2012 r. zrealizowano zadanie pn.: „Termomodernizacja Szpitala
Powiatowego w Dębnie – Budynek A wraz z wykonaniem cokołów
na budynku B i biurowym”. Prace wykonane w budynkach
współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013. Ponadto Powiat Myśliborski oprócz funduszy unijnych
pozyskał na realizację tego zadania dodatkowe środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
W ramach tego zadania w budynku „A” Szpitala wykonano m.in.:
ocieplenie stropodachu pełnego,
ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic nad terenem i ścian parteru,
ocieplenie ścian zewnętrznych I i II piętra,
wymiana okien drewnianych na okna energooszczędne z nawiewnikami
sterowanymi automatycznie.
W budynku „B” i „biurowym” Szpitala wykonano cokoły.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

6

Nazwa
podmiotu
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PIAST”
w Barlinku
kontynuacja 2009-2012

3

Opis realizacji

Użytkownicy środowiska - zarządcy budynków,
właściciele mieszkań

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien
i ocieplenie budynków)

Racjonalizacja użytkowania surowców
racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych

1

Zmniejszenie energochłonności gospodarki

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Barlineckie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
sp. z o.o.
w Barlinku

Opis realizacji zadania
W 2012 r. wykonano:
docieplenie loggii w dziesięciu mieszkaniach położonych w budynku przy
ul. Słowackiego 7 w Barlinku; ogólna powierzchnia ocieplonych ścian tych loggii
wynosi 145,38 m2,
docieplenie sufitów w garażach położonych w budynku przy ul. Kossaka 5
w Barlinku; ogólna powierzchnia ocieplonych sufitów wynosi 180,94 m2,
wymiana 95 sztuk okien w zasobach Spółdzielni.
W 2012 r. wykonano:
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 22 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 24 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 26 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 33 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 1 w Barlinku,
wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (190 sztuk).
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Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

kontynuacja 2009-2012

Gminy

2

Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce
odnawialne

1

Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Racjonalizacja użytkowania surowców
racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

4
5

Opis realizacji

6

Nazwa podmiotu
Gmina Myślibórz
Gmina Dębno
Nie realizowano
Nie realizowano

Gmina Barlinek
Gmina Boleszkowice
Nie realizowano
Nie zrealizowano

Gmina Nowogródek
Pomorski
Nie realizowano

Opis realizacji zadania
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Opis realizacji

4

5

6

3

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

kontynuacja 2009-2012

Gminy

Gmina Dębno

Inwentaryzacja degradacji gleb

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

1

Rekultywacja gleb zdegradowanych

Cele
ekologiczne

2.7. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

Gmina
Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Dargomyskiej w
Dębnie zostało zrealizowane w 2011r. Obecnie na obszarze wysypiska rośnie
trawa. Gmina jako właściciel zrekultywowanego składowiska zobowiązana
jest do prowadzenia monitoringu składowiska dwa razy w roku. W roku 2012
i 2013 prowadzony był monitoring składowiska przez Laboratorium WIOŚ Delegatura Gorzów Wlkp. Sprawozdania z badania wód podziemnych i
pomiarów gazu na składowisku nie przekraczają obowiązujących norm.
Koszt badań i utrzymanie składowiska we właściwym stanie porządkowym
co roku kosztuje ok 9000,- zł. Teren jest pod stałym nadzorem służb
porządkowych Gminy.
Nie realizowano

Nie zrealizowano
Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Powiat
Gminy
Użytkownicy środowiska

Opracowanie programów rekultywacji

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno

Rekultywacja gleb zdegradowanych

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

2

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek
Gmina Myślibórz
Gmina Nowogródek
Pomorski
Gmina Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Urząd Miejski w Dębnie realizuje edukację ekologiczną na terenie gminy
w zakresie ochrony powierzchni ziemi poprzez współfinansowanie, wspólną
organizację i pomoc merytoryczną w takich przedsięwzięciach, jak:
organizacja Dnia Ziemi, czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,
prowadzenie programów autorskich, czy innowacji pedagogicznych
w szkołach, programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem
odpadami lub innymi realizowanymi przez Gminę przedsięwzięciami na
rzecz ochrony środowiska, konkursy związane z tematyką lokalnej
gospodarki odpadami, udział pracowników samorządowych w zajęciach
terenowych klas, bądź kół przyrodniczych w charakterze specjalistów w
zakresie określonym tematem zajęć terenowych, prenumerata czasopism
przyrodniczych i ekologicznych, wzbogacanie bibliotek szkolnych w
materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień związanych z
gospodarką odpadami, ekologią i ochroną środowiska, wspieranie
programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce
naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań.
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie opracowano, brak takiej potrzeby, grunty wymagające rekultywacji są na
bieżąco rekultywowane przez użytkowników środowiska.
Nie zrealizowano
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Okres
realizacji

3

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Opis realizacji

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Gminy
Użytkownicy środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Program zalesień dla gleb zdegradowanych

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

1

Ochrona gleb przed erozją

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina
Nowogródek Pomorski
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Dębnie

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie realizowano
Realizacja zadania odbywała się poprzez przyjmowanie, obsługę,
zatwierdzanie i finansowanie wniosków o przyznanie pomocy na
zalesianie.
Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna
albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub
współwłaścicielem w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Producent
rolny musiał spełniać łącznie następujące warunki:
zostać wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część
krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
zobowiązać się do zalesienia działek rolnych, na których do dnia
złożenia wniosku była prowadzona działalność rolnicza oraz do
pielęgnacji założone uprawy leśnej przez okres 5 lat od dnia
wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu
przepisów o lasach.

75

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

6
Nazwa podmiotu
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Dębnie cd.

Opis realizacji zadania
W analizowanym okresie, lata 2012-2013, w Biurze Powiatu
Myśliborskiego ARiMR przyjęto pięć wniosków na zalesianie;
zatwierdzono i finansowano trzy wnioski o przyznanie płatności na
zalesianie na łączną powierzchnię 5,35 ha i łączną kwotę pomocy
43.223,90 zł.

kontynuacja 2009-2012

3

Opis realizacji

Powiat
Gminy
Użytkownicy środowiska

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Program zalesień dla gleb zdegradowanych-cd.

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

1

Ochrona gleb przed erozją

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

kontynuacja 2009-2012

3

Opis realizacji

Powiat, Gminy, użytkownicy środowiska

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Inwentaryzacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych w
otoczeniu wyrobisk spowodowanych eksploatacją kopalin

Ochrona powierzchni ziemi
ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

1

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i aktualnie
eksploatowanych w granicach ich oddziaływania z
uwzględnieniem zasad ochrony i racjonalnego użytkowania

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji
Nie realizowano. Zadanie należy do posiadacza wyrobiska- Szczecińskie
Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
Nie realizowano
Nie realizowano
Zadanie realizowano w sposób ciągły w związku z działającymi kopalniami
kruszywa naturalnego w m. Kaleńsko i w m. Chlewice.
Na obszarze gminy znajdują się trzy udokumentowane złoża kruszywa
naturalnego: 1. Nowogródek Pomorski, Trzcinna i Golin, ujęte
w prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny „Bilansie zasobów
złóż kopalin w Polsce” wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Wg stanu na koniec
2012 r. eksploatowane było tylko złoże Golin, a dokładnie jego wschodnia
część, zawierające mieszankę kruszyw żwirowo-piaskowych z okresu
plejstocenu. Zasoby szacowane są ok. 4 900 tys. ton, powierzchnia złoża
wynosi ok. 28 ha. Część złoża została już wydobyta i poddana rekultywacji.
Zgodnie z decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 15 lutego 2012 r. (znak:
BOŚ.6122.17.2011.RL) uznano za zakończoną rekultywację części gruntów,
zajetych na potrzeby kopalni kruszywa naturalnego ze złoża Golin”; kierunek
rekultywacji został ustalony jako rolny.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

kontynuacja 2009-2012

3

Opis realizacji

Powiat
Gminy
Użytkownicy środowiska

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Opracowywanie i wdrażanie planów rekultywacji terenów
aktualnie eksploatowanych

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

1

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i aktualnie
eksploatowanych w granicach ich oddziaływania z uwzględnieniem
zasad ochrony i racjonalnego użytkowania

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno

Opis realizacji zadania
Nie realizowano. Zadanie należy do posiadacz wyrobiska- Szczecińskie
Kopalnie Surowców Mineralnych SA.
Nie realizowano

Gmina Myślibórz

Nie realizowano

Gmina Boleszkowice

Nie realizowano

Gmina Nowogródek
Pomorski

Po całkowitym zakończeniu eksploatacji udokumentowanych zasobów złoża
kruszywa naturalnego Golin teren został zrekultywowany. Teren
przekształcony, został zrekultywowany w kierunku rolnym. W części
południowo-zachodniej oraz południowo-centralnej pozostał zbiornik wodny,
natomiast część południowo-wschodnia zostanie zasypana i pozostawiona jako
część wyrobiska suchego, jako użytki zielone. Powierzchnia wyrobiska
suchego wynosi ok. 10 ha, natomiast zawodnionego ok. 16 ha.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina
Nowogródek
Pomorski-cd.

kontynuacja 2009-2012

3

Opis realizacji

Powiat
Gminy
Użytkownicy środowiska

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Opracowywanie i wdrażanie planów rekultywacji terenów
aktualnie eksploatowanych-cd.

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

1

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i aktualnie
eksploatowanych w granicach ich oddziaływania z uwzględnieniem
zasad ochrony i racjonalnego użytkowania

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Szczecińskie Kopalnie
Surowców Mineralnych
S.A. w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Decyzją Starosty Myśliborskiego uznano za zakończoną rekultywację
gruntów, stanowiących część działki 502/1, obręb Karsko o powierzchni
16,0665 ha, stanowiący zbiornik wodny. Pozostała część jest w trakcie
rekultywacji w kierunku użytków zielonych.
Decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 6 lipca 2012 r. (znak:
BOŚ.6122.5.2011 uznano za zrekultywowane nieruchomości, stanowiące
działki nr ew. 237/2 i 242/6 z obrębu Płonno, gm. Barlinek o łącznej
powierzchni 3.262 ha.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Aktualizacja planów ochrony :
-Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (części)
-Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” (części)

Opis realizacji
6
Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego

kontynuacja 2009-2012

Dyrekcja Parków Krajobrazowego

Kierunki
działań

1

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności
i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

2.8. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH – zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Opis realizacji
Dokonano szacowania wartości zamówienia, polegającego na sporządzeniu
planów ochrony parków krajobrazowych administrowanych przez ZPKWZ,
w tym PK „Ujście Warty”. Przedstawiona przez potencjalnych wykonawców
kwota przekracza obecnie możliwości finansowania ZPKWZ, w związku
z czym planuje się podjęcie w przyszłości działań zmierzających
do uzyskania finansowania zewnętrznego na wykonanie przedmiotowego
zadania. Wskazać również należy, iż organem zarządzającym BarlineckoGorzowskim Parkiem Krajobrazowym jest Dyrektor Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
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Okres
realizacji

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Przeprowadzenie inwentaryzacji obszarów chronionych ze
szczególnym uwzględnieniem użytków ekologicznych.
Podejmowanie uchwał przez Rady Gminne w zakresie ochrony
przyrody

Kierunki
działań

1

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Gmina Dębno

Nie realizowano

Gmina Myślibórz

Nie realizowano. Podano również, że podstawowym źródłem informacji
nt. obszarów chronionych gminy Myślibórz jest „Waloryzacja Przyrodnicza
Gminy Myślibórz” (z 2001 r.), w której wyróżniono obiekty cenne przyrodniczo,
w tym użytki ekologiczne, pomniki przyrody i inne formy ochrony przyrody żywej
i nieożywionej, a także „Waloryzacja Przyrodnicza Województwa
Zachodniopomorskiego”.
Uchwałą Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr XV/103/12 z dnia 2 sierpnia
2012 r. ustanowiono nowy użytek ekologiczny pn. „ Łąki Młyńskie” (pow. 14,15
ha), natomiast uchwałą Nr XV/102/12 użytek o nazwie „Łąki Parzeńskie
(pow. 6,79 ha).
Nie realizowano

Gmina
Nowogródek
Pomorski
Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina
Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

zadanie ciągłe

Gminy, Dyrekcje Parków Krajobrazowych

Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych

Kierunki
działań

1

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego

Opis realizacji
Ochrona chronionych obszarów polega na wykonywaniu prac pielęgnacyjnych
i porządkowych zgodnych z wytycznymi zawartymi w planach ochrony
rezerwatów, oraz zgodnie z potrzebami i zaleceniami Wojewody i
Nadleśnictwa Barlinek.
W roku 2012 nie podjęto uchwał w zakresie objęcia ochroną nowych form
przyrody.
Zadanie realizowane poprzez opiniowanie projektów Planów Zadań
Ochronnych dla obszarów Natura 2000: „Pojezierze Myśliborskie”, „Jezioro
Kozie”, „Dziczy Las”. Opiniowano także zmiany granic obszaru chronionego
krajobrazu „C” Barlinek. Ponadto ochrona obszarów i obiektów prawnie
chronionych jest realizowane poprzez uwzględnianie ich w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Nie realizowano
Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych jest przestrzegana zgodnie
z istniejącymi dokumentami, potwierdzającymi istnienie takich form ochrony
przyrody na terenie gminy.
Nad położoną w województwie zachodniopomorskim częścią Parku
Krajobrazowego „Ujście Warty” sprawowany jest bieżący nadzór m.in.
poprzez prowadzenie lustracji terenowych oraz współpracę z Nadleśnictwem
Dębno.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Dębno

Urzędy Gmin,
Nadleśnictwa

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody

Kierunki
działań

1

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko
Nadleśnictwo
Barlinek

Opis realizacji
Ochrona cennych obiektów przyrodniczych odbywa się w oparciu
o informacje zawarte w Programie Ochrony Przyrody oraz aktualny stan. W celu
aktualizacji tych informacji co rocznie przeprowadza się w nadleśnictwie komisyjny
przegląd stanu zachowania wartości przyrodniczych prawnie uznanych obiektów
przyrodniczych oraz obiektów kultury materialnej. Na podstawie wyników tych
przeglądów nadleśnictwo przeprowadziło następujące prace:
w rezerwacie „Cisy Boleszkowickie” – za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Szczecinie usunięto naloty i podrosty obcych gatunków
drzew i krzewów przeszkadzających cisom w naturalnym odnowieniu na
powierzchni 3 ha,
konserwacja i utrzymanie ogrodzenia rezerwatu przyrody „Cisy Boleszkowickie”,
uzupełnienie oznakowania pomników przyrody.
Zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych Instrukcją Ochrony Lasu poprzez
coroczną lustrację, przeprowadzaną w terminie do 30 września.
Nie zrealizowano
Corocznie prowadzone są w nadleśnictwie weryfikacje form ochrony przyrody-w
ramach obowiązków służbowych.

83

Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

1

2

3

4

5

6

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrodycd.

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

zadanie ciągłe

Gmina Dębno

Urzędy Gmin,
Nadleśnictwa

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji
Na pomnikach przyrody nie wykonywano żadnych prac. W parkach wiejskich
dokonano bieżącego utrzymania ich czystości i dokonano cięć zgodnie z potrzebami
i zezwoleniami.
Co roku Gmina Dębno zleca przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych na terenie
parków zabytkowych we wsiach Barnówko, Dyszno, Warnice. Prace ograniczają się
do niezbędnego minimum, aby nie naruszyć lub nie zniszczyć istniejącej
bioróżnorodności. W utrzymanie parków wiejskich czynnie włącza się lokalna
społeczność wiejska. W roku 2012 zadanie w ramach własnych zadań wykonywały
Rady Sołeckie wsi Barnówko, Dyszno i Warnice.
W roku 2012 Wydział Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Dębnie
zrealizował w ramach środków zewnętrznych zadanie pn. „Rewitalizacja parku
zabytkowego we wsi Warnice” . Wykonawca - firma SPORTPROJEKT sp. z o.o.
ze Szczecina – został wyłoniony w drodze przetargu w dniu 8 maja 2012 r. Park
obejmuje obszar około 3 ha, powstał w XVIII w. w północno - zachodniej części
zespołu folwarcznego. Na jego terenie dominują lipy, dęby, jesiony, wiązy,
kasztanowce i graby. Przez lata Gmina prowadziła tu wyłącznie prace porządkowe,
żeby miejsce to nie uległo zniszczeniu. W obrębie parku powstał też mały plac
zabaw. Teraz udało się pozyskać fundusze unijne na jego odnowę. Na miejscu
dawnej lodowni powstał kamienny taras widokowy. Wybudowano boisko do gry
w siatkówkę oraz altanę. Wyznaczone zostały drogi i alejki. Istniejący plac zabaw
został uzupełniony w nowe urządzenia.
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Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

1

2

3

4

5

6

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrodycd.

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno-cd.

Urzędy Gmin,
Nadleśnictwa

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz

Gmina
Nowogródek
Pomorski
Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji
Ponadto zamontowano nowe ławki, stojaki na rowery, tablice, kosze na odpady
i ławy piknikowe. Przeprowadzona została renowacja murku kamiennego oraz
postawione nowe, drewniane ogrodzenie. Dzięki realizacji zadania w centrum wsi
powstał obiekt, który będzie idealnym miejscem odpoczynku dla całych rodzin.
Inwestycja została wsparta środkami finansowymi w ramach projektu „Rozbudowa
obiektów kulturalnych i rewitalizacja centrów wsi w Gminie Dębno” z działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007- 2013. Koszt realizacji zadania ok. 350 000,- zł
Ponadto na terenie Gminy Dębno działają dwa Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Dębno
i Nadleśnictwo Różańsko, które w ramach statutowych działań prowadzą prace
związane z ochroną przyrody i jej zasobów we własnym zakresie.
Utrzymanie parków gminnych w odpowiednim stanie fito-sanitarnym, poprzez
usuwanie wywrotów, złomów i drzew chorych (dot. parku w Pniowie, Dzierzgowie,
Golenicach, Derczewie, Chłopowie i w Nawrocku).Wykonano także podpory pnia
drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie parku wiejskiego
w m. Nawrocko (wydatkowano kwotę 4.489,50 zł).
Prace pielęgnacyjne parków wiejskich są prowadzone na bieżąco.
Zadanie realizowane w sposób ciągły z chwilą zaistnienia potrzeby dokonania
określonej pielęgnacji.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

Kontynuacja rozpoczętych programów

Nazwa podmiotu
Koło Łowieckie
„GRZYWACZ”
w Halinowie,
05-070 Sulejówek

Nadleśnictwa,
Polski Związek Łowiecki
RDOŚ

Tworzenie i wdrażanie programów reintrodukcji ginących
i zagrożonych gatunków chronionych i łownych przez opracowanie
zasad przeprowadzania reintrodukcji dzikich gatunków

Kierunki
działań

1

Ochrona roślin i zwierząt

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Barlinek

Nadleśnictwo
Dębno
Nadleśnictwo
Myślibórz

Opis realizacji zadania
Zarząd Koła wypełnia nałożone zadanie poprzez introdukcję bażanta
(zasila populację dziko żyjącą zakupywanymi bażantami), ochrania i nadzoruje
kompleksy leśne i trzcinowiska będące naturalnymi ostojami zwierzyny, wyłącza
z polowania tereny, które są miejscem gniazdowania gatunków zagrożonych.
Statutowym obowiązkiem myśliwych jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom
kłusownictwa, konsekwentne przestrzeganie Rocznego Planu Łowieckiego,
niedopuszczanie do osiedlania się gatunków inwazyjnych (norka amerykańska, szop
pracz, jenot), zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez przekazywanie do badań
tuszek strzelonych lisów i krwi pozyskanych dzików, przeciwdziałanie dewastacji
środowiska naturalnego, dokarmianiu zwierzyny dziko żyjącej w okresie zimy
szczególnie w czasie niskich temperatur i wysokiej pokrywy śnieżnej.
Zadanie jest realizowane poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz
Ochrony Dzikich Zwierząt „Sokół” w programie reintrodukcji sokoła wędrownego
w lasach. W 2012 r. w lasach N-ctwa Barlinek zostało wypuszczonych 18 sokołów.
Dokarmianiem sokołów przez okres 3 tygodni zajmował się pracownik N-ctwa
Barlinek.
Nie realizowano
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania
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Kontynuacja rozpoczętych programów

Nadleśnictwa,
Polski Związek Łowiecki
RDOŚ

Tworzenie i wdrażanie programów reintrodukcji ginących
i zagrożonych gatunków chronionych i łownych przez opracowanie
zasad przeprowadzania reintrodukcji dzikich gatunków-cd.

Ochrona roślin i zwierząt

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Różańsko

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Szczecinie

Nie realizowano
Opis realizacji zadania

Brak informacji
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Nazwa podmiotu
Koło Łowieckie
„GRZYWACZ”
w Halinowie,
05-070 Sulejówek

Nadleśnictwa, PZŁ, MOŚ

Racjonalizacja gospodarowania zwierzętami łownymi przez opracowanie
zasad gospodarowania zwierzętami łownymi oraz opracowanie programu
zwalczania kłusownictwa

Kierunki
działań

1

Ochrona roślin i zwierząt

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem
georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Koło Łowieckie
„Jeleń”
w Myśliborzu

Opis realizacji zadania
Zgodnie z przekazaną informacją racjonalne gospodarowanie zwierzętami łownymi
opiera się na Wieloletnim Planie Łowieckim dla danego okręgu hodowlanego,
w skład którego wchodzi wiele obwodów łowieckich. Pozyskiwanie zwierząt
łownych w obwodzie łowieckim odbywa się na podstawie Rocznego Planu
Łowieckiego zatwierdzonego przez Nadleśnictwo, Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego i Urzędy Miast, znajdujące się w obwodzie łowieckim
po wiosennej inwentaryzacji zwierzyny.
Oprócz tego Koło wskazało, by wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny
grubej (dzik, jeleń, sarna) były rejestrowane przez odpowiednie służby
i potwierdzana protokołem, co byłoby podstawą do zmniejszenia pozyskania
(odstrzału) zwierzyny, ujętej w Rocznym Planie Łowieckim w danym obwodzie.
Gospodarka łowiecka koła opiera się o Roczne Plany Łowieckie opracowane przy
współudziale Nadleśnictwa Różańsko i Nadleśnictwo Myślibórz, na których
położone są obwody łowieckie Koła. Podstawą do liczby pozyskiwanych zwierząt
łownych jest corocznie sporządzana inwentaryzacja zwierząt łownych w oparciu
o sugestie Nadleśnictw oraz wytyczne Naczelnej Rady Łowieckiej, określające
procent przyrostu poszczególnych gatunków. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest
proporcjonalne do pojemności łowisk.
Koło w ramach gospodarki łowieckiej prowadzi całoroczne dokarmianie zwierząt
łownych w celu poprawy bazy paszowej, uniknięcia nadmiernych szkód
w uprawach rolnych i leśnych oraz podniesienia liczebności, zdrowotności
i kondycji zwierząt łownych. Koło ściśle współpracuje ze strażą leśną.
Współpracuje także z Kołem Ligii Ochrony Przyrody przy Zakładzie
Wychowawczym w Renicach. Prowadzona jest coroczna akcja zbierania śmieci
w łowisku.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Nazwa podmiotu
Koło Łowieckie
„Jeleń”
w Myśliborzu-cd.

Nadleśnictwa, PZŁ, MOŚ

Racjonalizacja gospodarowania zwierzętami łownymi przez
opracowanie zasad gospodarowania zwierzętami łownymi oraz
opracowanie programu zwalczania kłusownictwa-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona roślin i zwierząt

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W latach 2012-2013 myśli Koła wywieźli na łowiska następujące ilości karmy :
Liczba wywiezionej karmy (t)
Lp.
Rodzaj Karmy
2012 r.
2013 r.
1.
Siano
0,7
0,2
2.
Karma soczysta
49,4
33,4
3.
Karma treściwa
25,8
21,0
4.
Sól
0,7
0,6
5.
Żołędzie
2,7
2,3
Wybudowano następujące ilości urządzeń do dokarmiania zwierząt łownych:
Liczba urządzeń (szt.)
Lp.
Rodzaj urządzenia
2012 r.
2013 r.
1.
Lizawki słupkowe
90
103
2.
Paśniki
3
3
3.
Budki dla kuropatw i bażantów
0
0
Koło prowadzi uprawę następujących poletek: łąka śródleśna - 2,14 ha;
poletko topinamburu – 1,0 ha; poletko zgryzowe – 1,62 ha.
Opracowanie Programu Zwalczania kłusownictwa:
Prowadzona jest coroczna akcja zbierania wnyków przez myśliwych: w 2012 r.
zebrano 41 wnyków, w 2013 r. zebrano 22 wnyków. Systematyczna całoroczna
penetracja łowisk przez strażnika łowieckiego. Liczba zniszczonych i zebranych
urządzeń kłusowniczych w 2012 r. – 0 szt., 2013 r. – 0szt.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

kontynuacja 2009-2012

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Nadleśnictwa, PZŁ, MOŚ

Racjonalizacja gospodarowania zwierzętami łownymi przez
opracowanie zasad gospodarowania zwierzętami łownymi oraz
opracowanie programu zwalczania kłusownictwa-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona roślin i zwierząt

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Dębno

Opis realizacji zadania
Na terenie działalności Nadleśnictwa gospodarka łowiecka prowadzona jest
w ramach 6 obwodów łowieckich, które dzierżawione są przez 4 koła łowieckie.
W jednym z obwodów Nadleśnictwo prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny.
Zdania te realizowane są w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na lata
2007-2016. Główne zadania Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej
to egzekwowanie regulacji stanu ilościowego zwierzyny w poszczególnych
obwodach g planów rocznych i planu długoterminowego, egzekwowania należytego
utrzymania struktury płciowej w populacjach, korelowania planów łowieckich
pomiędzy kołami łowieckimi, dzierżawiącymi obwody w największych
kompleksach leśnych w celu możliwej optymalnej regulacji stanu zwierzyny,
utrzymania dotychczasowych i w miarę potrzeb zagospodarowania kolejnych
poletek żerowych i zgryzowych, wprowadzania gatunków osłonowych na pasach
zaporowych w miejscach koncentracji upraw i odnowień z gatunkami liściastymi,
egzekwowania właściwego zagospodarowania łowisk.
Zadanie realizowane jest poprzez wykonywanie zapisów Wieloletnich Łowieckich
Planów Hodowlanych na lata 2007-2016 przez nadzór nad gospodarką łowiecką
prowadzoną przez koła łowieckie w myśl zatwierdzonych Rocznych Planów
Łowieckich. Straż Leśna Nadleśnictwa współpracuje z kołami łowieckimi
w zwalczaniu kłusownictwa zarówno w zakresie wykrywania sprawcy jak
i niszczenia urządzeń kłusowniczych. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa edukacja
dzieci i młodzieży poprzez zielone lekcje oraz konkursy wiedzy leśnej
i przyrodniczej, organizowane przez Nadleśnictwo.
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kontynuacja 2009-2012

Nadleśnictwa, PZŁ, MOŚ

Racjonalizacja gospodarowania zwierzętami łownymi przez
opracowanie zasad gospodarowania zwierzętami łownymi oraz
opracowanie programu zwalczania kłusownictwa-cd.

Ochrona roślin i zwierząt

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Myślibórz

Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Zadanie realizowano poprzez:
sporządzenie Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2007-2017,
coroczne zatwierdzanie przez Nadleśniczego Rocznych Planów Łowieckich
tworzonych zgodnie z wytycznymi do sporządzania rocznych planów łowieckich.
Przekazano, że zadanie jest realizowane.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzony jest przez
Starostę. Na podstawie zawartych Porozumień z dnia 28 października 2010 r. pomiędzy Starostą
Myśliborskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko część zadań starosty
przekazano nadleśniczym. Nadzór prowadzony jest w sposób fachowy i zgodnie z zasadami przyjętymi
w Lasach Państwowych. Głównym zadaniem realizowanym przez służby nadleśnictwa jest doradztwo
w zakresie gospodarki leśnej oraz ewidencja i legalizacja pozyskiwanego drewna.

Nadleśnictwa

Ochrona i powiększanie zasobów leśnych przez opracowanie
planów urządzenia lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
Nadleśnictwa
Dębno

Myślibórz
Różańsko
Barlinek

Opis realizacji zadania
Rok 2012 był czasem podsumowań dot. Planu Urządzania Lasu na lata 2003-2012
zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, którego integralną częścią jest Program
Ochrony Przyrody i intensywnych przygotowań do tworzenia Planu Urządzania
Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody na lata 2013-2022.
Nadleśnictwo Myślibórz posiada aktualny Plan Urządzania Lasu opracowany
w 2005 r. na lata 2006-2015 wraz z Programem Ochrony Przyrody.
Zrealizowano
W N-ctwie Barlinek zasobność drzewostanów określa się (wg stanu na 01.01.2013
r.) na ok. 340 m3/ha (wzrost od 2003 r. o prawie 60 m3/ha). Obecnie średni wiek
drzewostanów wynosi 69 lat (wg stanu na 01.01.2013 r.), który jeszcze 10 lat temu
wynosił 62 lat. Obecnie N-ctwo posiada plan na lata 2013-2022 i realizuje jego
zadania.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
Nadleśnictwa
Dębno

Nadleśnictwa

Racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody użytkowania
zasobów leśnych,
w tym wprowadzenie bezpiecznych technik i technologii
prac leśnych

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Pozyskiwanie drewna w Nadleśnictwie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi
zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony
przyrody. Potwierdzają to przyznane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie certyfikaty FSC i PEFC. FSC to skrót od angielskiej nazwy Forest
Stewardship Council, założonej w 1993 r. w Meksyku. Celem jej działalności
popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach
uwzględniających nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również społeczne
i przyrodnicze. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki
leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz
międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem.
Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu.
Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjnyPEFC-Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej. Jest to największy
system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu
tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC
Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy
te zostały akredytowane w październiku 2008 r.
Technika oraz technologia prac leśnych określona jest również w ramach
podpisywania umów z Zakładami Usług Leśnych, w których pracownicy
zobowiązani są do używania w pracy mat sorpcyjnych oraz olei
biodegradowalnych.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

Nadleśnictwa

Racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody użytkowania
zasobów leśnych,
w tym wprowadzenie bezpiecznych technik i technologii
prac leśnych-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nadleśnictwo posiada certyfikaty FSC i PEFSC, które gwarantują wykonanie
wszelkich prac bez uszczerbku dla środowiska.

Myślibórz

Prace leśne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych
zasadami i instrukcjami. Ponadto Nadleśnictwo posiada certyfikat FSC i PEFC
(zarządzanie wg zasad prawidłowej gospodarki leśnej).

Różańsko

Zrealizowano

94

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa
Nadleśnictwa

zadanie ciągłe

Dębno

Nadleśnictwa

Działania prowadzące do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów
i poprawy struktury wiekowej drzewostanów:
1.Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska w oparciu o
rozpoznanie warunków glebowo – siedliskowych,
2. Zwiększenie bioróżnorodności w celu zwiększenia odporności ekosystemu
leśnego na stresy

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem
georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Barlinek

Opis realizacji zadania
1. Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska w oparciu
o rozpoznanie warunków glebowo-siedliskowych; obowiązujący Plan Urządzenia
Lasu zawiera szczegółowe opracowania glebowo-siedliskowe, w oparciu o które
ustalane są gospodarcze typy drzewostanów i składy gatunkowe, ponadto
w bieżącym ustalaniu składów gatunkowych uwzględnia się naturowe siedliska
przyrodnicze, dla których składy gatunkowe ustalane są indywidualnie
w zależności od fitosocjologicznej charakterystyki danego siedliska.
2. Zwiększenie bioróżnorodności w celu zwiększenia odporności ekosystemu
leśnego na stresy: Plan zarządzania Lasu zawiera szczegółowe opracowania
glebowo-siedliskowe w oparciu, o które ustalane są gospodarcze typy
drzewostanów i składy gatunkowe. Ponadto w bieżącym ustalaniu składów
gatunkowych uwzględni się siedliska przyrodnicze, dla których składy gatunkowe
ustalane są indywidualnie w zależności od fitosocjologicznej charakterystyki
danego siedliska.
Przebudowa drzewostanów w ramach prowadzonych odnowień drugiego piętra
oraz odnowień złożonych. Zabiegi te polegały na sztucznym wprowadzeniu
gatunków docelowych, głównie na gniazdach lub po cięciach uprzątających.
Powierzchnia: 170,58 ha. W 20102 r. N-ctwo Barlinek rozpoczęło program
finansowany przez Centrum Koordynacji projektów Środowiskowych, związanych
przebudową siedlisk. W związku z realizacją ww. projektu zaprojektowano
wprowadzanie drugiego piętra gatunkami docelowymi w drzewostanach.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

4

5

6
Opis realizacji zadania

zadanie ciągłe

Nazwa
Nadleśnictwa

Nadleśnictwa

Zadania
ekologiczne
3
Działania prowadzące do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i
poprawy struktury wiekowej drzewostanów:
1.Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska w oparciu
o rozpoznanie warunków glebowo – siedliskowych.
2. Zwiększenie bioróżnorodności w celu zwiększenia odporności
ekosystemu leśnego na stresy-cd.

Kierunki
działań
2

Ochrona lasów

1

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Myślibórz

Wg przekazanej informacji skład nowo zakładanych upraw dostosowany jest
do warunków glebowo-siedliskowych, ustalanych m.in. na podstawie mapy
glebowo-siedliskowej i Operatu Siedliskowego, opracowanego dla nadleśnictwa
przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w 2004 r. oraz na podstawie
porozumienia nr 1/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. pomiędzy Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie a Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Szczecinie w sprawie orientacyjnych składów gatunkowych upraw
dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych.

Różańsko

Zrealizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne
3

Opis realizacji

5

6
Nazwa
Nadleśnictwa

zadanie ciągłe

Dębno

Nadleśnictwa

Opracowanie i wdrożenie sieci monitoringu środowiska leśnego
w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki)

Kierunki
działań
2

Ochrona lasów

1

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Barlinek

Opis realizacji zadania
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje znowelizowana „Instrukcja ochrony lasu”,
która jest załącznikiem do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku. W instrukcji wyznaczono czynności
obowiązkowe dla jednostek organizacyjnych LP, które mają na celu kontrolę
zagrożenia powodowanego przez owady (m.in. obserwacje prowadzone są na
180 partiach kontrolnych drzewostanów głównie pod kątem występowania
barczatki sosnówki, paprocha cetyniaka, strzygoni choinówki, boreczników,
zawisaka borowca i osnui gwiaździstej; każdego roku wykłada się 30 pułapek
feromonowych na brudnicę mniszkę w celach prognozowania ilości tego owada),
przez grzyby patogeniczne, przez ssaki oraz przez czynniki abiotyczne
i antropogeniczne. W w/w instrukcji zawarto również czynności związane
z profilaktyką i higieną w ochronie lasu, a także wskazówki dot. Postępowania
ochronnego w warunkach zagrożenia. Nowością ujętą w IOL są wytyczne
dotyczące ochrony przyrody, co jest konsekwencją objęcia siecią Natura 2000
ponad jednej trzeciej powierzchni LP.
Realizacja tego zadania w 2012 r. polegała na zakładaniu nowych budek dla
ptaków i czyszczeniu starych, dokarmianiu ptaków, prognozowaniu
i kontrolowaniu szkód od owadów, grzybów. Co roku wykonuje się zabiegi
chemiczne, mechaniczne, biologiczne w ramach ochrony lasu przed ssakami.
Każdego roku powstają grodzenia, chroniące uprawy przed zgryzaniem.
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zadanie ciągłe

Nadleśnictwa

Opracowanie i wdrożenie sieci monitoringu środowiska leśnego
w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki)cd.

Ochrona lasów

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności
Cele
ekologiczne
Kierunki
działań
Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
5
6

Nazwa
Nadleśnictwa
Opis realizacji zadania

Myślibórz
Zadanie było realizowane zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych
Instrukcją Ochrony Lasu.

Różańsko
Zrealizowano
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
Nadleśnictwa
Dębno

Powiat,
Nadleśnictwa

Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych przez opracowanie programu
udostępniania
i zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki
i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z
uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Barlinek

Opis realizacji zadania
Nadleśnictwo posiada bardzo bogatą bazę turystyczną, na którą składa się
36 obiektów turystycznych w postaci miejsc wypoczynku, parkingów, miejsc
postoju oraz ścieżek rowerowych. Ponadto przez tereny Nadleśnictwa przebiega
5 szlaków turystycznych, wytyczonych wspólnie z miejscowymi samorządami.
W chwili obecnej wg oceny Nadleśnictwa nie ma potrzeby dalszej rozbudowy bazy
turystycznej, a utrzymanie obecnego stanu wymaga dużych nakładów na bieżąca
konserwację i sprzątanie. W zakresie edukacji leśnej Nadleśnictwo działa
w oparciu o aktualny Program Edukacji Leśnej oraz posiadaną bazę w postaci Izby
Edukacji Leśnej, zlokalizowanej w Wyłuszczarni Nasion w Dębnie, sali
edukacyjno-konferencyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa oraz w oparciu o ścieżkę
edukacyjną „Nasze drzewa” nad jeziorem Duszatyń. Na terenie Nadleśnictwa
powstała również trasa tematyczna „Parki, drzewa, lasy” z rekreacją ruchową
Nornic Walking, na podstawie porozumienia podpisanego z gminą Boleszkowice.
Ponadto leśnicy często uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną na
terenach miejscowych przedszkoli i szkół.
Nadleśnictwo posiada program edukacji leśnej społeczeństwa (2004-2012), który
jest aktem wykonawczym, wprowadzającym do praktyki zawodowej leśników
planowane działania edukacyjne. W ramach tego programu pracownicy prowadzą
edukację poprzez spotkania w szkołach, zajęcia terenowe, prelekcje, pogadanki,
wykłady, różne akcje i imprezy okolicznościowe. Nadleśnictwo posiada również
koncepcję zagospodarowania turystycznego, której zawarte są cele i zadania
związane z rozwojem turystyki i wypoczynku dla społeczeństwa.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
Nadleśnictwa
Myślibórz

Powiat,
Nadleśnictwa

Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych przez opracowanie programu
udostępniania i zagospodarowania lasów do celów rozwoju
turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji
ekologicznej-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Różańsko

Opis realizacji zadania
Nadleśnictwo wraz z Nadleśnictwem Bogdaniec wzięły udział w realizacji projektu
„Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczaniu obszarów Natura 2000:
Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie,
Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma za zadanie ochronę obszarów
należących do sieci Natura 2000 oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.
Efektem ekologicznym będzie zachowanie najcenniejszych siedlisk i gatunków
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego poza te obszary. Całkowity koszt
przyznany na realizację projektu wyniósł 987.433,00 zł.
Zrealizowano
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Ochrona lasów

Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego przez
opracowanie zasad dotyczących zalesiania gruntów porolnych z
uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz
zachowaniem korytarzy ekologicznych

Stopień

4

zrealizowania

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Opis realizacji

5

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne

2

Powiat,
Nadleśnictwa

Kierunki
działań

1

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

6
Nazwa podmiotu
Starosta
Myśliborski

Opis realizacji zadania
Od roku 2004 Starosta Myśliborski nie wydaje decyzji na zalesienie gruntów
rolnych ze względu na utratę mocy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do
zalesienia. Sprawy związane z zalesiem gruntów prowadzi Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Dębnie.

Nadleśnictwo
Dębno

Nadleśnictwo w roku 2012 nie zalesiało gruntów porolnych. W tym okresie
udzielano pomocy dla właścicieli gruntów zalesiających swoje tereny poprzez
odpłatne udostępnienie niezbędnych sadzonek. W przypadku wystąpienia potrzeby
zalesiania gruntów Nadleśnictwo obowiązują zasady ujęte w Krajowym Programie
Zwiększania Lesistości.
W 2012 r. w ramach odnowień terenów porolnych zalesiło 4,69 ha.

Nadleśnictwo
Barlinek
Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Nie realizowano
Zrealizowano
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Gminy

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego
selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo

Kierunki
działań

1

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem
georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Sporządzane MPZP (plany miejscowe) zawierają m.in. następujące ustalenia
odnoszące się do aspektów ekologicznych:
1. na terenach objętych planami wyklucza się realizację inwestycji mogących
spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych,
2. właściwe tereny są objęte prawnymi formami ochrony przyrody,
3. tereny leśne, tereny otwarte i tereny parkowe ustalone w mpzp podlegają ochronie
przed zabudową jako istotne elementy systemu ochrony przyrody miasta
i Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (BGPK),
4. dla ochrony BGPK przyjmuje się następujące zasady i standardy
zagospodarowania i zabudowy terenu:
postępowanie zgodne z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie BGPK,
zakaz prowadzenia wszelkiej działalności mogącej naruszyć wartości
przyrodnicze środowiska,
wymóg harmonijnego kształtowania krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem
jego ekspozycji z wnętrza jeziora Barlineckiego,
wymóg podłączenia zabudowy do ogólnomiejskiej sieci infrastruktury
technicznej,
zachowanie odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej,
określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych,
stosowanie rozwiązań technicznych i technologii minimalizujących niekorzystny
wpływ zabudowy i zagospodarowania na stan środowiska, szczególnie w zakresie
emisji substancji szkodliwych, oszczędności energii, emisji hałasu
i zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
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Okres

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

realizacji

Zadania
ekologiczne
3

Opis realizacji

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinekcd.

Gminy

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego
selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych
przyrodniczo-cd.

Kierunki
działań
2
Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

1

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

Opis realizacji zadania
Na terenach objętych ochroną – rezerwatach przyrody, użytkach ekologicznych
jest zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań mogących pogorszyć ich stan,
włącznie z zabudową.
Na terenach BGPK, obszarze chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000
wszelkie działania ingerujące w środowisko – również zabudowa, wymagają
przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i oddziaływania na obszar
Natura 2000.
Brak informacji
Wg przekazanej informacji zadanie zostało zrealizowane.

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego - realizowane na
bieżąco. Wszelkie zalecenia, spostrzeżenia organów opiniujących pod katem
ochrony przyrody, są zapisywane w tekście miejscowych planów.

Gmina
Boleszkowice

Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych oraz
podczas prowadzenia postępowania dotyczącego oceny środowiskowej badanej
inwestycji.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

zadanie ciągłe

Gmina Dębno

Gminy

Wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących
tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem

Kierunki
działań

1
Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Na terenach objętych ochroną – rezerwatach przyrody, użytkach ekologicznych jest
zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań mogących pogorszyć ich stan, włącznie
z zabudową. Na terenach Barlinecko-Gorzowskiego Paku Krajobrazowego,
obszarze chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 wszelkie działania
ingerujące w środowisko – również zabudowa wymagają przeprowadzenia ocen
oddziaływania na środowisko i oddziaływania na obszar Natura 2000.
Brak informacji
Przestrzeganie zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100
m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej, określonego Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszaru chronionego
krajobrazu (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66 poz. 1804).
Wszelkie tego typu inwestycje są opiniowane, uzgadniane z organami z zakresu
ochrony środowiska w celu minimalizacji ingerencji z inwestowaniem w środowisko
naturalne. Dokonuje się tego na etapie oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko, decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych postępowań są wykonywane
różne opracowania, jak opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania
na środowisko oraz raporty oddziaływania na środowisko. Opracowania
wykonywane są przez wyspecjalizowane firmy oraz zgodnie z zaleceniami organów
uzgadniających realizację inwestycji.
Realizowano
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Powiat,
Gminy

Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego
i rekreacyjnego na terenach chronionych

Kierunki
działań

1

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem
przestrzennym

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Na terenach objętych ochroną- rezerwatach przyrody, użytkach ekologicznych jest
zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań mogących pogorszyć stan, włącznie
z budową. Na terenach Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Obszarze
chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 wszelkie działania ingerujące w
środowisko- również zabudowa wymagają przeprowadzenia ocen oddziaływania na
środowisko i oddziaływania na obszar Natura 2000
Brak informacji
Eliminacja lub ograniczanie zagrożeń związanych z rozwojem budownictwa
mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych, poprzez zapisy zawarte
w dokumentach planistycznych gminy. Planuje się wprowadzenie w tych
dokumentach nowych zapisów, wynikających z nowotworzonych Planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000: „Pojezierze Myśliborskie”, „Jezioro Kozie”,
„Dziczy Las”.
Wszelkie inwestycje z zakresu budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego
zlokalizowane na lub w pobliżu terenów chronionych są uzgadniane
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Zespołem Parków Krajobrazowych,
Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Realizowano
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Wydział Środowiska

Okres
realizacji

3

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań
2

Opis realizacji

4

5

6
Inspekcja Transportu Drogowego - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
- brak informacji

zadanie ciągłe

Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu - podano, że w miarę możliwości są realizowane zadania,
wynikające z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Policja, Inspekcja Transportu Drogowego

Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych
Kontrola stanu technicznego pojazdów i dróg kolejowych

Przeciwdziałanie poważnym awariom
ochrona przed poważnymi awariami oraz zapewnienie
bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego

1

Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji
niebezpiecznych

Cele
ekologiczne

2.9. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM – ochrona przed poważnymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa
chemicznego i biologicznego
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

3.
WYKONANIE
POSZCZEGÓLNYCH
ZADAŃ
PRZEZNACZONYCH
DO REALIZACJI W POWIATOWYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 W OKRESIE
OBEJMUJĄCYM 2012 r. wg Długoterminowego harmonogramu realizacyjnego.

3.1. „GORĄCE PUNKTY” – minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka
dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko
Sposób realizacji przedmiotowego celu ekologicznego został przedstawiony w Krótkoterminowym
harmonogramie realizacyjnym Programu Ochrony Środowiska dla powiatu myśliborskiego na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 – zobacz pkt. 2.1 niniejszego raportu.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz
Gmina
Nowogródek
Pomorski

2009-2016

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez optymalizację wykorzystania i
modernizację istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę
nowych oczyszczalni.

Kierunki
działań

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

3.2. GOSPODARKA WODNA - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Opis realizacji zadania
Przystosowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w Myśliborzu do funkcji
oczyszczalni gminnej. Realizacja zadania zależna jest od posiadanych środków
finansowych.
Gmina realizuje założenia „Koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Nowogródek Pomorski”, opracowanej w lipcu 2004 r., która
zakłada następujące rozwiązania:
wykonanie na terenie gminy układu grawitacyjno-ciśnieniowej sieci
kanalizacji z wyodrębnionymi dwoma zasadniczymi i niezależnymi układami
kanalizacyjnymi K1 i K2, dwoma układami miejscowymi zakończonymi
lokalnymi oczyszczalniami ścieków, a w pozostałych miejscowościach
wykonanie indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków,
pierwszy układ kanalizacyjny K1 będzie obejmować Gizyn, Nowogródek
Pomorski, Świątki, Trzcinna, Somin i Rataje oraz projektowane strefy
produkcyjno-usługowe (Gizyn i Trzcinna), z których ścieki skierowane
zostaną do układu kanalizacyjnego gminy Myślibórz w m. Ławy,
drugi układ kanalizacyjny K2 obejmować będzie Karsko i Kinice rwa z
terenami przeznaczonymi na funkcje rekreacyjne nad jeziorem karsko
Wielkie, ścieki z tego układu skierowane zostaną do zmodernizowanej
oczyszczalni ściek ów w Karsku,

108

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Nazwa
podmiotu
Gmina
Nowogródek
Pomorski

2009-2016

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Zadania
ekologiczne

2

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez optymalizację wykorzystania i
modernizację istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę
nowych oczyszczalni-cd.

Kierunki
działań

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Pozostałe
podmioty

Opis realizacji zadania
w Golinie i Parzeńsku przewiduje się wykonanie lokalnych układów kanalizacyjnych
zakończonych mechaniczno-biologicznymi oczyszczalniami ścieków,
w pozostałych miejscowościach ze względu na duże rozproszenie zabudowy
mieszkaniowej brak perspektyw rozwojowych, przewiduje się wykonanie
oczyszczalni indywidualnych (przydomowych) z odprowadzeniem ścieków do ziemi
lub wód powierzchniowych płynących.
Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz

Gmina
Nowogródek
Pomorski
2009-2016

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez zintensyfikowanie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sukcesywna modernizacja
istniejącej sieci (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej)

Kierunki
działań

1

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Pozostałe podmioty

Opis realizacji zadania
Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej
z odprowadzeniem ścieków z terenów wiejskich na oczyszczalnię komunalną
w Myśliborzu, także modernizacja kanalizacji ogólnospławnej istniejącej na
terenie miasta Myślibórz, na rozdzielczą sanitarną i deszczową. Realizacja zadań
zależna od posiadanych środków.
W związku z likwidacją aglomeracji Myślibórz aktualizuje się koncepcję
rozwiązań alternatywnych dla transportu i oczyszczania ścieków z miejscowości
położonych w jej dawnych granicach. W Studium proponuje się budowę
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowogródku Pomorskim
(dz. nr ew. 405/3) lub w innej lokalizacji w tej części gminy, do której
dopływałyby ścieki z Nowogródka Pomorskiego wraz z Kolonią, Giżyn, Świątki,
Trzcinna oraz Rataje. Nie należy jednocześnie wykluczać skierowania ścieków
zgodnie z pierwotnym założeniem do systemu kanalizacyjnego gminy Myślibórz.
Ostatecznego wyboru będzie można dokonać po szczegółowej analizie technicznej
oraz ekonomicznej całej inwestycji na etapie sporządzania koncepcji branżowej
czy projektów budowlanych.
Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego
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4

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami
finansowymi

3

Powiat, Gminy,
Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Kierunki
działań

2

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

1

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych przez budowę oczyszczalni przyzagrodowych
na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest
nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych lub
technicznych(ukształtowanie terenu) oraz wsparcie finansowe
dl rolników

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

5
6

Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz

Gmina Nowogródek
Pomorski

Pozostałe podmioty

Opis realizacji zadania
Planuje się prowadzenie dofinansowania do budowy indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków w miejscu gdzie jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej.
Planuje się objęcie kanalizacją większość miejscowości, natomiast w tych
miejscowościach, w których nie ma takiej możliwości istnieją przydomowe
oczyszczalnie ścieków oraz bezodpływowe zbiorniki.
Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego

111

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji
4

Opis realizacji

5

6

Województwo

Nazwa podmiotu
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa Biuro
Powiatu Myśliborskiego

2016 r.

Zadania
ekologiczne
3
Zbudowanie i realizacja programu ograniczania
zanieczyszczeń wód spowodowanych produkcją rolną przez
realizację ustawy o rolnictwie ekologicznym i Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej

Kierunki
działań
2

Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

1

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Realizacja zadania odbywała się poprzez kontynuację obsługi, przyjmowanie,
obsługę, zatwierdzanie i finansowanie wniosków o przyznanie płatności rolno
środowiskowej w ramach PROW 2007-2013. Pomoc mógł uzyskać producent
rolny, którego gospodarstwo leży na obszarze kwalifikującym się do uzyskania
wsparcia i który spełnia warunki:
posiada albo dzierżawi grunt, który spełnia kryteria zasięgu geograficznego
pakietów rolno środowiskowych lub posiada zwierzęta co najmniej
w czasie trwania zobowiązania,
prowadzi działalność rolniczą na pow. co najmniej 1 ha użytków rolnych,
zobowiąże się do stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej w całym
gospodarstwie oraz do przestrzegania zaleceń, wynikających z programu
rolno środowiskowego przez 5 lat,
podejmie się prowadzenia szczegółowych zapisów, dotyczących
gospodarowania i podstawowych danych o zwierzętach (DJP/ha)
potrzebnych dla celów kontroli monitoringu,
oświadczy, że posiada plan rolno środowiskowy przygotowany dla jego
gospodarstwa przy dziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności,
co potwierdza podpis złożony przez ten podmiot na każdej stronie planu.
W latach 2012-2013 przyjęto, zatwierdzono i finansowano 439 wniosków
o przyznanie płatności na łączną kwotę pomocy 9 859 671,59 zł.
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Okres
realizacji

4

5

6

zadanie ciągłe, realizacja warunkowana środkami finansowymi

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

Gminy

Zadania
ekologiczne

2

Zintensyfikowanie rozbudowy, renowacji i modernizacji sieci
wodociągowej.
Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej

Kierunki
działań

1

Racjonalizacji zużycia wody

Opis realizacji

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie zasobów
w zlewniach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
podmiotu
Gmina
Myślibórz
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Pozostałe
podmioty

Opis realizacji zadania
Planowane jest konserwacja i modernizacja sieci wodociągowej, także wykonanie
przyłączy wodociągowych
Proces ciągły. Sieć wodociągowa poszczególnych grupowych układów z wiejskimi
ujęciami wody dostarcza wodę do 14 miejscowości, leżących na terenie gminy,
zamieszkałych przez ok. 90% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Nowogródek
Pomorski. Mieszkańcy gospodarstw rolnych w obrębie poszczególnych sołectw, których
podłączenie do gminnego systemu zaopatrzenia w wodę jest nieuzasadnione
ekonomicznie, korzystają z indywidualnych źródeł wody pitnej. Z gminnego systemu
wodociągowego zaopatrywana jest m. Łubianka, położona w sąsiedniej gminie Barlinek.
Stan techniczny sieci wodociągowej jest zadawalający.
Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego
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zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

3

Powiat, Gminy, Szkoły,
pozarządowe organizacje ekologiczne

Kierunki
działań

2

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

1

Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej
optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np.
gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne –
do podlewania zieleni

Racjonalizacji zużycia wody

Gospodarka wodna –
zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody,
racjonalizacja zużycia wody oraz zwiększenie
zasobów w zlewniach

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

4
5
6

Nazwa podmiotu
Gmina Nowogródek
Pomorski
Pozostałe podmioty
Opis realizacji zadania
Sukcesywna budowa sieci wodociągowych prowadzi do zwiększenia świadomości
mieszkańców gminu w zakresie oszczędzania wody.
Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

Nazwa podmiotu

Opis realizacji zadania

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Kontynuacja porozumienia z 2009 r. zawartego pomiędzy Gminą Myślibórz
a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania, polegającego
na budowie obwodnicy miasta Myślibórz. Ww. instytucja umieściła wymienione
zadanie na podstawowej liście projektów inwestycyjnych, które zgodnie
z założeniami uzgodnionymi z Ministerstwem Infrastruktury przewiduje się
do realizacji na lata 2014-20.
Nowym elementem układu drogowego o znaczeniu ponadlokalnym jest
projektowana obwodnica Nowogródka Pomorskiego, otaczająca miejscowość od
północnej i wschodniej strony. Projektowana obwodnica umożliwi minięcie
zwartej zabudowy Nowogródka Pomorskiego przez transport tranzytowy,
poruszający się po drogach powiatowych nr: 1. DP2111-kierunek Ławy,
Myślibórz, 2. DP2112-kierunek do węzła „Myślibórz” na trasie S3, 3. DP3109kierunek do Giżyna, 4. DP2111-kierunek do Kinic i Barlinka, 5. DP2113kierunek do Karska i DW 151 (dojazd do Gorzowa Wlkp.).
Obwodnica została wyznaczona w nowym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek pomorski (2012-2014).

Pozostałe podmioty

Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego

Gmina
Myślibórz

zadanie ciągłe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego,
Powiat, Gminy

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miast, budowa
obejść drogowych, obwodnic, przebudowa dróg o małej
przepustowości

Kierunki
działań

1

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Opis realizacji

Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE
zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę
ozonową

Cele
ekologiczne

3.3 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA– POWIETRZE – zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów
cieplarnianych niszczących warstwę ozonową
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Sposób realizacji pozostałych zadań przypisanych do punktu POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA-– POWIETRZE – zapewnienie wysokiej jakości
powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową został przedstawiony w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (patrz pkt. 2.3.).

3.4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – HAŁAS – zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku
Sposób realizacji zadań przypisanych do punktu POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – HAŁAS – zminimalizowanie uciążliwego hałasu w
środowisku został przedstawiony w Krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym Programu Ochrony Środowiska dla powiatu myśliborskiego na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (patrz pkt 2.4.).

3.5. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE – ochrona mieszkańców przed
promieniowaniem elektromagnetycznym
Sposób realizacji zadań przypisanych do punktu POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA – PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE –
ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym został przedstawiony w Krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym Programu
Ochrony Środowiska dla powiatu myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (patrz pkt. 2.5.).
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Opis realizacji

5

6
Nazwa podmiotu

Opis realizacji zadania

Powiat Myśliborski

Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz potrzeby własne Powiat w 2012 r.
nie udzielał wsparcia finansowego dla przedsięwzięć ekologicznych.
Nie realizowano

Gmina Barlinek

Gminy, Powiat

Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
3
Stosowanie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć
proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwości współfinansowania)

Kierunki
działań
2

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

1

Racjonalizacja użytkowania surowców
racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych

Cele
ekologiczne

3.6. RACJONALNE UŻYTKOWANIE SUROWCÓW – racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału wykorzystywanych zasobów
odnawialnych

Gmina Nowogródek
Pomorski

Gmina
Boleszkowice

Nie realizowano
Podano, że istnieje możliwość uzyskania ulgi podatkowej do wysokości 25%
udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na zakup i zainstalowanie urządzeń
do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód). Ulga przyznawana jest podatnikom podatku rolnego
(na wniosek) przez burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów,
na których przeprowadzona została inwestycja. Maksymalny czas korzystania z ulgi
inwestycyjnej wynosi 15 lat.
Aktualnie nie opracowano uchwały o zwolnieniach z podatku dla przedsięwzięć
proekologicznych. Jednakże istnieją szanse na zastosowanie tego typu rozwiązań dla
inwestycji, które swoim zasięgiem działania będą zasługiwały na otrzymanie takiej
pomocy.
Nie realizowano
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
4

Opis realizacji

5

6
Nazwa podmiotu

zadanie ciągłe

Gminy, Zakłady przemysłowe, właściciele i zarządcy
budynków

Zadania
ekologiczne
3
Stopniowe zwiększanie udziału energii otrzymanej z
surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii

Kierunki
działań
2
Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

1

Racjonalizacja użytkowania surowców
racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost
udziału wykorzystywanych zasobów
odnawialnych

Cele
ekologiczne
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Opis realizacji zadania

Gmina Barlinek

Nie realizowano

Gmina Dębno

Tak jak w Krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym, cel ekologiczny:
Poprawa jakości środowiska-POWIETRZE, kierunek działań: Ograniczenie emisji
w sektorze mieszkalnictwa, zadanie ekologiczne: Promowanie nowych nośników
energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych-energia słoneczna,
wiatrowa, wodna, geotermalna.
Nie realizowano
Nie realizowano

Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Inne podmioty

Zakończenie zadania pn. „Budowa elektrowni na terenie Gminy Nowogródek
Pomorski” pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu
energii. Przyczyni się również do tego zmiana starych kotłowni opalanych paliwem
stałym na kotłownię na biomasę.
Brak informacji
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4

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

3

zadanie ciągłe

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Kierunki
działań

Cele
ekologiczne

Zadania
ekologiczne

2

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej

1

Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i
nadmierną intensyfikacją produkcji rolnej oraz
nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin
i nawozów

Ochrona powierzchni ziemi
ochrona powierzchni ziemi i gleb
przed degradacją
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3.7. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

5

Opis realizacji
6

Nie przedłożono informacji o sposobie realizacji tego zadania.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno

Gminy, Dyrekcje Parków Krajobrazowych

Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych

Kierunki
działań

1

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne

3.8. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH – zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Opis realizacji
Zadanie realizowane przez różne jednostki na terenie Gminy Dębno:
Nadleśnictwo Dębno, Nadleśnictwo Różańsko oraz w ramach realizowanych
zadań przez jednostki oświatowe tj. szkoły i przedszkola.
Gmina Nowogródek
Gmina nie zmienia dotychczasowej polityki zagospodarowania przestrzennego
Pomorski
środowiska przyrodniczego. Nakazy wynikające z ochrony prawnej form
ochrony przyrody są przestrzegane.
Zespół Parków
Podjęto działania na rzecz oznakowania terenu Parku Krajobrazowego
Krajobrazowych
„Ujście Warty” tablicami urzędowymi oraz informacyjnymi, przeprowadzono
Województwa
także aktualizację granic parku w celu dostosowania ich do aktualnego
Zachodniopomorskiego podziału geodezyjnego oraz wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody, podjęto także działania
zmierzające do podpisania porozumienia Dyrektorów ZPKWZ i ZPKWL oraz
do przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” które zastąpić ma w obrocie
prawnym dotychczasowe rozporządzenie wojewody;
Zespół Parków
Na obszarze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego prowadzono
Krajobrazowych
inwentaryzację siedlisk leśnych; wzięto udział w projekcie czynnej ochrony
Województwa
popielic reintrodukowanych na teren Puszczy Gorzowskiej – monitoring stanu
Lubuskiego
populacji oraz dokarmianie popielic.
Pozostałe podmioty
Wg Krótkoterminowego harmonogramu realizacyjnego
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gminy
Barlinek
Dębno
Myślibórz
Różańsko
Gminy, Nadleśnictwa

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody

Kierunki
działań

1

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne
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Nadleśnictwa
Barlinek
Dębno
Myślibórz
Różańsko

Opis realizacji
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym, cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów
przyrodniczych, zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności, kierunki działań
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych, zadanie ekologiczne:
Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody.
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym, cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów
przyrodniczych,
zachowanie
walorów
i
zasobów
przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności, kierunki działań
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych, zadanie ekologiczne:
Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody.
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3

zadanie ciągłe

2

MOŚ, RDOŚ

1

Wyznaczenie miejsc rozrodu i siedlisk gatunków
chronionych chronionych zwierząt i roślin oraz
opracowanie dokumentacji tych obszarów

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności
i bioróżnorodności

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Kierunki
działań

Cele
ekologiczne
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4
5

Opis realizacji
6

Nie przedstawiono informacji o sposobie realizacji tego zadania.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Nadleśnictwa
PZŁ

Racjonalne gospodarowanie zwierzętami łownymi

Kierunki
działań

1

Ochrona roślin i zwierząt

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne
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Nadleśnictwo
Dębno

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym,
cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych, zachowanie
walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i
bioróżnorodności, kierunki działań Ochrona zwierząt, zadanie ekologiczne: Tworzenie i
wdrażanie programów reintrodukcji ginących i zagrożonych gatunków chronionych i
łownych przez opracowanie zasad przeprowadzania reintrodukcji dzikich gatunków.
Nadleśnictwo realizuje zapisy Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych
na lata 2007-2016 poprzez nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzoną przez koła
łowieckie w myśl zatwierdzonych Rocznych Planów Łowieckich. Straż Leśna
Nadleśnictwa współpracuje z kołami łowieckimi w zwalczaniu kłusownictwa zarówno
w zakresie wykrywania sprawcy jak i niszczenia urządzeń kłusowniczych.
Nie realizowano
Zrealizowano
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Opis realizacji zadania
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym, cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności
i bioróżnorodności, kierunki działań Ochrona zwierząt, zadanie ekologiczne:
Tworzenie i wdrażanie programów reintrodukcji ginących i zagrożonych gatunków
chronionych i łownych przez opracowanie zasad przeprowadzania reintrodukcji
dzikich gatunków.

zadanie ciągłe

Nazwa
podmiotu
Koło Łowieckie
„GRZYWACZ”
w Halinowie,
05-070
Sulejówek

Nadleśnictwa
PZŁ

Racjonalne gospodarowanie zwierzętami łownymi-cd.

Kierunki
działań

1

Ochrona roślin i zwierząt

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne
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Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

1

2

3

4

5

6
Opis realizacji zadania
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym, cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności
i bioróżnorodności, kierunki działań Ochrona lasów, zadanie ekologiczne: Ochrona i
powiększanie zasobów leśnych przez opracowanie planów urządzenia lasu wraz z
Programem Ochrony Przyrody.

zadanie ciągłe

Barlinek
Dębno
Myślibórz
Różańsko

Nadleśnictwa

Ochrona i powiększanie zasobów leśnych zgodnie z planami
urządzenia lasu

Nadleśnictwo

Ochrona lasów

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne
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Cele
ekologiczne

Kierunki
działań

Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji
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Opis realizacji

1

2

3

4

5

6
Opis realizacji zadania
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym, cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności
i bioróżnorodności, kierunki działań Ochrona lasów, zadanie ekologiczne:
Racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody użytkowania zasobów leśnych, w
tym wprowadzenie bezpiecznych technik i technologii prac leśnych.

zadanie ciągłe

Barlinek
Dębno
Myślibórz
Różańsko

Nadleśnictwa

Racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody użytkowania
zasobów leśnych

Ochrona lasów

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Nadleśnictwo
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

5

6
Nazwa podmiotu
Nadleśnictwa:
Barlinek
Dębno
Myślibórz
Różańsko

zadanie ciągłe

Powiat, Nadleśnictwa

Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego

Kierunki
działań

1

Ochrona lasów

Opis realizacji

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności

Cele
ekologiczne
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Powiat Myśliborski

Opis realizacji zadania
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie
realizacyjnym, cel ekologiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,
zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem
georóżnorodności i bioróżnorodności, kierunki działań Ochrona lasów, zadanie
ekologiczne: Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego przez
opracowanie zasad dotyczących zalesienia gruntów porolnych z uwzględnieniem
potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowaniem korytarzy
ekologicznych.
Nie realizowano
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Jednostki i
podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

5

6
Sposób realizacji zadania tak, jak w Krótkoterminowym harmonogramie realizacyjnym,
cel ekologiczny: Przeciwdziałanie poważnym awariom ochrona przed poważnymi awariami oraz
zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, kierunki działań: Zwiększenie
bezpieczeństwa, zadanie ekologiczne: Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych. Kontrola
stanu technicznego pojazdów i dróg kolejowych.

ciągły

Policja, Inspekcja Transportu Drogowego

Zadania
ekologiczne

2
Kontrola przewozu substancji niebezpiecznych. Kontrola
stanu technicznego pojazdów i dróg kolejowych

Kierunki działań

1

Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji
niebezpiecznych

Opis realizacji

Przeciwdziałanie poważnym awariom
ochrona przed poważnymi awariami oraz
zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego
i biologicznego

Cele ekologiczne

3.9. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM-ochrona przed poważnymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa
chemicznego i biologicznego
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4. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO
REALIZACJI W POWIATOWYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 OKRESIE
OBEJMUJĄCYM 2013 r. wg Krótkoterminowego i Długoterminowego harmonogramu
realizacyjnego.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa
podmiotu
Powiat
Myśliborski

zadanie ciągłe

2

Opis realizacji

Zarządcy nieruchomości, Gminy, Powiat

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Ograniczenie niskiej emisji z sektora komunalnego poprzez
działania termomodernizacyjne budynków użyteczności
publicznej
i budynków mieszkalnych

Cele
ekologiczne

Zadania
ekologiczne

4.1. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

Opis realizacji zadania
W 2013 r. zrealizowano zadanie pn.: „Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu przy ul. Strzeleckiej 51”, które zostało ujęto
w projekcie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu
Myśliborskiego”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. W ramach zadania wykonano m.in.:
demontaż luksferów oraz montaż okien PCV,
ocieplenie stropodachu,
ocieplenie stropodachu pełnego,
ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie pionowe podłogi na gruncie,
kompleksową modernizację instalacji cieplnej wody użytkowej, w tym wymiana
przewodów cwu i cyrkulacji wraz z izolacją termiczną, wymiana armatury czerpalnej na
wodoszczelną, montaż zaworów regulacyjnych termostatycznych na cyrkulacji cwu,
kompleksową modernizację instalacji c.o. z dostosowaniem mocy grzewczej do
obniżonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji, w tym wymiana
przewodów poziomych i pionowych, wykonanie instalacji termicznej rurociągów,
wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, regulacja hydrauliczna
instalacji c.o.
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Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji
3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

zadanie ciągłe

Zarządcy nieruchomości, Gminy, Powiat

Zadania
ekologiczne
2

Ograniczenie niskiej emisji z sektora komunalnego poprzez
działania termomodernizacyjne budynków użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych

1

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

Cele
ekologiczne
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Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja
Romockiego „Morro” w
Barlinku
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„PIAST” w Barlinku

Barlineckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z.o.o. w Barlinku

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Zadanie w 2013 r. realizowane wyłącznie przez zarządców nieruchomości.
Gmina Dębno w roku sprawozdawczym nie wykonała termomodernizacji budynków.
Nie realizowano
Nie realizowano
W 2013 r. nie wykonano prac termo modernizacyjnych budynków użyteczności
publicznej. W większości na terenie gminy budynki mają wykonane takie
prace.
Wykonano termomodernizację budynku szkoły przy ulicy Gorzowskiej 63.
Zostanie także rozpoczęta termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy
ulicy Szosowej 2.
Niniejsze przedsięwzięcie jest współfinansowane z programu operacyjnego
infrastruktura i środowisko 2007-2013.
W 2013 roku wykonano:
docieplenie loggii w mieszkaniach położonych w budynku przy ul. Słowackiego 8
w Barlinku; ogólna powierzchnia ocieplonych ścian tych loggii wynosi 252,32 m2,
docieplenie loggii w mieszkaniach położonych w budynku przy ul. Słowackiego 9
w Barlinku; ogólna powierzchnia ocieplonych ścian tych loggii wynosi 225,83 m2,
wymiana 213 szt. okien w zasobach Spółdzielni.
Nie zrealizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa
podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Powiat, Przedsiębiorstwa

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie
i energetycznie, w tym wymiana ogrzewania węglowego na
gazowe, olejowe lub inne bardziej ekologiczne

Cele
ekologiczne
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Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Barlinek
Inwestycje Sp.
z.o.o.
Barlineckie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp.
z.o.o. w
Barlinku

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Zadanie realizowane przez prywatnych właścicieli nieruchomości we własnym zakresie.
Gmina nie posiada środków na wspieranie działań tego typu.
Nie realizowano
Wymieniono piece c.o. opalane węglem kamiennym na piece opalane peletem
w świetlicach wiejskich w m. Wysoka i w m. Boleszkowice.
W roku 2013 nie realizowano.
W zakładowej kotłowni, jako nośnik energii, wykorzystuje się wyłącznie
niezanieczyszczoną biomasę. Ponadto na wydziałach peletu, do zasilania wytwornic pary,
wykorzystuje się wyłącznie lekki olej opałowy lub pellet (granulat drzewny).
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szosowej 7 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szosowej 9 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szosowej 11 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szosowej 13 w Barlinku,
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szosowej 15 w Barlinku.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Wydział Dróg
Starostwa
Powiatowego w
Myśliborzu

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Zarządcy Dróg, Powiat, Gmina

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza
poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych,
liniowych i punktowych

1

Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez
budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek

Gmina Dębno

Opis realizacji zadania
Zrealizowano zadania:
przebudowa drogi w m. Mostkowo (wykonano przejścia dla pieszych),
przebudowa drogi w m. Karsko (opracowano dokumenty),
wzmocniono jezdnię na dojazdach do mostu w m. Oborzany,
remont przepustu drogowego w m. Boleszkowice,
punktowe remonty odwodnienia w ciągach dróg powiatowych nr 2112Z, 2117Z,
1565Z, 2115Z, 2121Z i 2136Z.
Przebudowa ulic i chodników na terenie starego miasta w Barlinku:
1. zadanie dotyczące ul. Staromiejskiej; zakres zadania: przebudowa, w tym
wymiana nawierzchni chodników na polbruk (160 m2),
2. zadanie dotyczące ul. Grodzkiej; zakres zadania: przebudowa jezdni wraz
z elementami odwodnienia, przebudowa ciągów pieszych, remont miejsc
postojowych, remont nawierzchni placu nazapleczu budynku ul. Grodzka 1
z kostki typu polbruk 947 m2, brukowa-359 m2,
3. zadanie dotyczące ul. Armii Krajowej i Małej; zakres zadania: przebudowa,
w tym wymiana nawierzchni chodników na polbruk (227 m2) po obu stronach
ul. Armii Krajowej.
Zadanie zaplanowane przez Gminę w realizacji studium uwarunkowań.
W 2013 r. Gmina nie zaplanowała środków na realizację zadania.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Myślibórz

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Zarządcy Dróg, Powiat, Gmina

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez
budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek Pom.

Opis realizacji zadania
W 2013 r. wykonano:
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - naprawa największych ubytków dróg
w m. Klicko, Kierzków, Golenice, Zgoda,
uzupełnienie i wyrównanie rumoszem nawierzchni ul. Malborskiej, parkingu przy ul.
1 Maja , drogi dojazdowej do basenu w Myśliborzu, naprawa działki drogowej
gminnej
w
Sulimierzu,
uzupełnienie
nawierzchni
bitumicznej
w m. Grażyno (w ramach funduszu sołeckiego),
remonty dróg gminnych gruntowych - naprawa największych ubytków dróg
na terenie Myśliborza (wydatkowano kwotę 53.200,00 zł),
zakup materiałów do uzupełnień ubytków dróg gminnych w m. Listomie, Myślibórz,
Sulimirze, Sitno, Dąbrowa, Renice, Pszczelnik (wydatkowano kwotę 41.826,18 zł),
przebudowa, naprawa barier, nawierzchni ciągu jezdnego, remont przyczółków
przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych w m. Myślibórz i Zgoda
(wydatkowano kwotę 44.999,99 zł),
naprawa dwóch wiaduktów w ciągu dróg gminnych w Nawrocku (wydatkowano
kwotę 22.000,00 zł),
przebudowa chodnika przy ul. Niedziałkowskiego w Myśliborzu (wydatkowano
kwotę 66.308,23 zł).
Przeprowadzono gruntowną modernizację dróg na odcinku ok. 1560 m
oraz przeprowadzono bieżącą konserwację na odcinku ok. 2150 m.
Brak informacji
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Koszalinie

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Zarządcy Dróg, Powiat, Gmina

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez
budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
W 2013 r. wykonano następujące zadania:
odwodnienie jezdni na ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową
ul. Łużyckiej w Myśliborzu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 (etap II);
wartość zadania 471 281 zł,
przebudowa drogi nr 151 w Barlinku na ul. Gorzowskiej; wartość zadania
878 000 zł,
przebudowa drogi nr 120 odcinek Smolnica-Dębno; wartość zadania
977 534 zł
W 2013 r. wykonano remonty dróg zlokalizowanych na terenie powiatu
myśliborskiego na odcinkach:
nr drogi km pocz
km koń
długość
rodzaj naw.
23
23
23

12,55
17,85
22,78

13,36
19
26,46

0,81
1,15
3,68

SMA
SMA
SMA

SMA-nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
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Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

2013-2017

1

Powiat

Przebudowa dróg powiatowych 2130Z i 2146Z w m. Różańsko

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Wydział Dróg
Starostwa
Powiatowego w
Myśliborzu
Nie realizowano
Opis realizacji zadania
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Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Zarządcy dróg, Organizacje pozarządowe

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Promocja korzystania z publicznych środków transportu oraz
zakup pojazdów transportu publicznego o niskiej emisji spalin

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
Gmina dysponuje autobusami spełniającymi wymogi EURO3 i EURO4. Są to
więc pojazdy nowe, o niskiej emisji spalin. Ponadto gmina posiada samochód
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o niskiej emisji spalin
EURO4. Pojazdy służą mieszkańcom gminy, dowożąc dzieci do szkół na terenie
gminy oraz sąsiedniego województwa lubuskiego. Nie ma zapotrzebowania na
zakup nowych środków transportu.
Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Powiat, Zarządcy dróg

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Zintensyfikowanie ruchu rowerowego poprzez likwidację barier
technicznych i tworzenie nowych ścieżek rowerowych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia. Wspieranie stowarzyszeń
działających na terenie Gmin Dębno (np. Stowarzyszenie Jedźmy Rrazem).
Nie realizowano
Nie realizowano
Wyznaczono przebiegi ścieżek rowerowych wzdłuż następujących dróg:
1. powiatowych nr.: 2108Z (na odcinku od Giżyna do Rokitna), 2109Z, 2111Z (na
odcinku od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 2118Z w pobliżu
Świątek), 2112Z (na odcinku Nowogródek Pomorski-granica gminy), 2113Z (na
odcinku Nowogródek Pomorski-Karsko), 2116Z, 2118Z, 2123Z, 2124Z, 2145Z,
2. gminnych nr: 790001Z (na odcinku od skrzyżowania z drogą 79002Z so
skrzyżowania z drogą 79003Z), 790002Z, 790003Z (na odcinku od skrzyżowania z
drogą DP2108Z do skrzyżowania z drogą 790001Z), 790008, 790009
(na odcinku od skrzyżowania z drogą 790019 do granicy gminy), 790011Z
(na odcinku od skrzyżowania z dogą 790016Z do Parzeńska), 790016Z
(od skrzyżowania z drogą DP2124Z do skrzyżowania z drogą DG790017), 790019
(na odcinku od skrzyżowania z drogą DP2116 do skrzyżowania z drogą 790009),
790020Z.
Ścieżka wzdłuż drogi powiatowej nr DP 2116Z na odcinku arsko-granica gminy
stanowi fragment tzw. pętli Barlinecko-Nowogrodzkiej. Rasa ta prowadzi
z Karska do Krzynki-Jagowa-Równa-dzikowa-Rychnowa-przez Kinice do Karska.
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Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Powiat, Zarządcy dróg

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Zintensyfikowanie ruchu rowerowego poprzez likwidację barier
technicznych i tworzenie nowych ścieżek rowerowych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Wydział Dróg
Starostwa
Powiatowego
w Myśliborzu
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku
Dębno-Oborzany o długości 1,01 km, zdanie zrealizowano w całości ze środków
Gminy Dębno.
Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

2

Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Opis realizacji

Gminy, Powiat, Przedsiębiorstwa energetyczne, administratorzy i
właściciele budynków

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Z sieci ciepłowniczej korzystają budynki mieszkalne , które zostały podłączone
do 2013 roku. W roku 2013 nie podłączano do sieci budynków mieszkalnych.
Brak informacji
Nie realizowano
Na terenie Gminy Nowogródek Pomorski funkcjonują dwie lokalne kotłownie
przy obiektach użyteczności publicznej (szkoły w Karsku i Nowogródku Pomorskim),
poza tym zaopatrzenie w ciepło opiera się na indywidualnych źródłach ciepła.
Na potrzeby ogrzewania wykorzystywane są najczęściej małe systemy grzewcze
o mocy do 25kW. Mieszkania w budynkach wielorodzinnych w większości
są ogrzewane z małych indywidualnych systemów grzewczych (przeważnie
ogrzewanie etażowe). Główne nośniki energii wykorzystywane w Gminie
Nowogródek Pomorski stanowią: prąd elektryczny, paliwo gazowe (gaz płynny
LPG), paliwa stałe (węgiel kamienny, miał węglowy, drewno i odpady drzewne) oraz
ciekłe (olej opałowy), oprócz gazu ziemnego. W gminie nie ma scentralizowanych
systemów zaopatrzenia w ciepło.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
SEC Barlinek
sp. z.o.o.

2013-2015

2

Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – c.d.

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Opis realizacji

Gminy, Powiat, Przedsiębiorstwa energetyczne, administratorzy
i właściciele budynków

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Wykonano węzeł kompaktowy oraz przyłącze sieci cieplnej preizolowanej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 31 stycznia, moc zamówiona 125 kW. Ponadto
podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej obiekt Poczty Polskiej S.A. o mocy
zamówionej 60 kW w miejsce lokalnej kotłowni gazowej oraz budynek mieszkalny
jednorodzinny o mocy 20 kW w miejsce kotłowni lokalnej olejowej.

Barlineckie
Nie zrealizowano
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z.o.o. w Barlinku
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
SEC Myślibórz
sp. z.o.o.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Przedsiębiorstwa energetyczne, administratorzy i właściciele budynków

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza
poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych,
liniowych i punktowych

1

Niezbędne prace sieciowe wynikające z planów oraz zamierzeń
inwestycyjnych w obszarze sieci przesyłowych, w tym kontynuowanie
modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, rozbudowa sieci
dystrybucyjnej dla potrzeb nowych odbiorców oraz OZE, inwestycje w
zakresie linii 110 kV pod kątem nowych odbiorców i OZE

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W latach 2012-2013 zostały wykonane następujące modernizacje sieci cieplnych
wykonanych w technologii kanałowej na sieci cieplne wykonane w technologii rur
preizolowanych na następujących odcinkach:
do budynów Oś. Mieszka I 11-14
2ø60, 3/125, L=32 mb,
do budynków Os. Powst. Wlkp. 10-15, Oś Powst. Wlkp. 16-18
2ø48, 3/110, L=124,3 mb,
2ø60, 3/125, L=16,2 mb,
2ø76, 1/140, L=7,6 mb,
do budynków Oś. Mieszka I 7-8, Oś. Mieszka I 9-10
2ø60, 3/125, L=44,6 mb,
2ø42, 4/110, L=31,7 mb,
do budynków Os. Słowiańskie 3-10, Os. Słowiańskie 11-20
2ø88, 9/160, L=60,0 mb,
2ø76, 1/140, L=50,0 mb,
do budynków Os. Słowiańskie 52-54, Os. Słowiańskie 57-59,Os. Słowiańskie 75-77,
Os. Słowiańskie 44-48
2ø88, 9/160, L=68,0 mb,
2ø76, 1/140, L=91,0 mb,
2ø60, 3/125, L=111,5 mb.
Źródłem finansowania modernizowanych sieci cieplnych w latach 2012-2013 są środki
finansowe Spółki. Modernizacja sieci cieplnych spowoduje zmniejszenie strat na
przesyle energii cieplnej. Niższe straty na przesyle energii cieplnej spowodują
zmniejszenie zużycia gazu na 1GJ wyprodukowanej energii dostarczonej dla
odbiorców co obniży ilość emisji: tlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, pyłów.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z.o.o.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Przedsiębiorstwa

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Budowa i modernizacja systemów i urządzeń do redukcji
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Automatyczne linie lakierowania dostosowane są do opcjonalnego wykańczania
powierzchni desek podłogowych ekologicznymi powłokami lakierowymi
lub olejowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, wyeliminowana
została technologia, wykorzystująca lakiery rozpuszczalnikowe. Stosowanie
nowoczesnych fotoutwardzalnych lakierów, pozwoliło znacznie ograniczyć
emisję lotnych związków organicznych. Oprócz tego linie produkcyjne fabryki
wyposażone są w wysokosprawne urządzenia ochrony atmosfery. Urządzenia
te wychwytują prawie 10%% nawet drobnych i suchych frakcji zanieczyszczeń
pyłowych.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Powiat Myśliborski

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Powiat

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza
podejmowanych przez podmioty gospodarcze

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz potrzeby własne Powiat
w 2013 r. nie udzielał wsparcia finansowego dla przedmiotowych inwestycji.
Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Nie realizowano

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie zrealizowano
Na terenie gminy nie występują duże podmioty gospodarcze, mające znaczący
wpływ na powietrze, wobec tego nie było do tej pory żadnych wniosków
w zakresie udzielania pomocy w tym zakresie.
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3

Opis realizacji

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne
2

WIOŚ

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza
poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych,
liniowych i punktowych

1

Kontrola dotrzymywania przez podmioty korzystające ze środowiska
standardów emisyjnych oraz wzmocnienie i prowadzenie systemu
monitoringu powietrza
Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych, zwłaszcza zakładów
wymienionych w monitoringu WIOŚ jako szczególnie uciążliwych
dla środowiska

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

W 2013 r. monitoring jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim realizowany był w oparciu
o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015”.
W 2013 r. na obszarze powiatu myśliborskiego monitoring jakości powietrza realizowany był poprzez:
manualne pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 na stanowisku w Myśliborzu, ul. Za Bramką,
pomiary pasywne SO2 i NO2 w dwóch punktach w Barlinku przy ul. Szosa do Lipian oraz przy ul. Widok,
obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykonane na podstawie inwentaryzacji emisji
punktowej, powierzchniowej oraz liniowej w połączeniu z danymi meteorologicznymi; obliczenia te były
źródłem informacji o poziomach stężeń wszystkich objętych oceną zanieczyszczeń do powietrza na obszarze
strefy zachodniopomorskiej, w tym również na obszarze powiatu myśliborskiego.
Roczna ocena jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref województwa zachodniopomorskiego za 2013 r.
przeprowadzona został przez WIOŚ w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi kryteriami dla poszczególnych
substancji w oparciu o funkcjonujący system ocen. Powiat myśliborski podlegał ocenie jakości powietrza jako
część strefy zachodniopomorskiej. Wyniki rocznej oceny są opublikowanie na stronie www.wios.szczecin.pl.
W 2013 r. skontrolowano następujące zakłady:
M+B Birke Sp. z o. o. Więcław 18, gm. Dębno - nie stwierdzono naruszeń,
Hyży Leszek Pyrmo Chemia, ul. Okrętowa 8, Barlinek - stwierdzono brak ewidencji zużytych surowców
i czasu pracy urządzeń, wystąpiono do Starosty Myśliborskiego, który z kolei wezwał do usunięcia
stwierdzonych naruszeń,
SEC Barlinek Sp. z o. o. Ciepłownia Miejska w Barlinku, ul. Św. Bonifacego 26 w Barlinku-nie stwierdzono
naruszeń,
HaCon Sp. z o. o., ul. Fabryczna 6 w Barlinku - stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia
zintegrowanego, przekroczono zużycie podstawowych materiałów, surowców i paliw; wystąpiono
do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, stwierdzono również brak wymaganego raportu
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, do zakładu wystosowano zarządzenie pokontrolne.
Holding-Zremb Gorzów S.A. Oddział Metpol w Barlinku, ul,. Fabryczna 2 - nie stwierdzono naruszeń.
Wskazano również, że M+Birke sp. z o. o. i HaCon Sp. z o. o. w 2013 r. były kontrolowane dwukrotnie.

145

2013-2015

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

Przedsiębiorstwa

1

Spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości
powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji,
wymaganych przepisami prawa

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z.o.o.
Opis realizacji zadania
Zakład zleca dwa razy w roku wykonanie okresowych pomiarów emisji
do powietrza z pracujących emitorów zakładowej kotłowni. Pomiary wykonuje
akredytowane laboratorium.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
SEC Barlinek
sp. z.o.o.

Opis realizacji zadania
Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną przy ul. Słowackiego 7 – zmniejszając
straty przesyłu na sieci niskoparametrowej, wymieniono izolację na magistrali
ciepłowniczej DN300 na odcinku 187 mb. celem zmniejszenia strat przesyłu
i ograniczenia zużycia węgla. Finansowanie ze środków własnych.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Przedsiębiorstwa

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i
elektrociepłowni, w tym wprowadzenie nowoczesnych
technik spalania

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z.o.o.

Opis realizacji zadania
Wymiana filtra DISA nr 2 odbioru trocin z wydziału tartaku iglastego W4,
na zbiorniku trocin przy kotłowni, na nowy filtr NEDERMAN.

MALDROBUD
sp. z o. o. sp.k.

Dokonano wymiany filtrów w urządzeniu technologicznym ( otaczarce)
w Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w Głazowie, stanowiącej
własność spółki.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Przedsiębiorstwa

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w
procesie spalania a także poprawa sprawności obecnie
funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Barlinek Inwestycje
sp. z.o.o.

Opis realizacji zadania
Ze względu na dużą ilość trocin, powstających na liniach produkcyjnych, zakład
posiada pneumatyczną linię do ich przesyłu. Rolę medium transportu spełnia
powietrze, które jest zasysane z kolektora transportowego. Wytworzone
podciśnienie, przepycha trociny do miejsca ich odbioru i dalszego przetworzenia.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Przedsiębiorstwa

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych

1

Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz
ich automatyzacja

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Zarządcy nieruchomości, Gminy, Powiat

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym
eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach
i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej
ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnymi źródłami
i energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia
wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Nie udzielano wsparcia finansowego do tego rodzaju projektów.

Gmina
Nie zrealizowano
Boleszkowice
Gmina Nowogródek Nie realizowano w roku 2013 r. Takie zmiany były dokonywane w latach
Pomorski
ubiegłych, np. przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną biomasą dla
budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku. Dnia 28 marca
2012 r. podjęto dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

zadanie ciągłe

2
Promocja i wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Marszałek, Wojewoda, Gminy, Powiat, Prywatni inwestorzy,
Organizacje pozarządowe

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek
Pomorski
Gmina Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Udzielono dotacji trzem podmiotom niepublicznym, tj.:
Fundacja
Rozwoju
Regionalnego
„Bielik”
na
realizację
zadania
„Zielony Myślibórz”,
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie na realizację zadania
„Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Rabce Zdroju”,
Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”
na realizację zadania „W poszukiwaniu źródeł energii odnawialnej”.
Ponadto opracowano i wydano materiały edukacyjne, promujące dbałość
o walory przyrodnicze środowiska naturalnego.
Nie realizowano
Brak informacji
Promowanie nowych nośników energii poprzez upowszechnianie wśród
społeczeństwa informacji na temat ich wykorzystania (ulotki) oraz współdziałanie w
ww. zakresie z różnymi firmami (organizacja spotkań).
Edukacja ekologiczna na temat odnawialnych źródeł energii prowadzona była m.in.
w placówkach oświatowych. Gmina wspierała finansowo szkoły poprzez zakup
nagród rzeczowych na konkursy dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
Brak informacji
Zakończenie inwestycji Farmy Wiatrowej w m. Wysoka (19 siłowni o łącznej mocy
47,5 MW)
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

Nazwa podmiotu
Powiat Myśliborski
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

zadanie ciągłe

Zarządcy nieruchomości, Gminy, Powiat

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Opis realizacji

Budowa elektrociepłowni biogazowej oraz wzrost wykorzystania
biomasy na cele produkcji biogazu rolniczego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano
Brak informacji
Udzielanie inwestorom informacji na temat potencjału gminy w zakresie
zaopatrzenia biogazowi w niezbędne substraty do produkcji biogazu.
Nie realizowano na terenie gminy tego rodzaju inwestycji.
Brak informacji
W roku 2013 nie realizowano. Zgodne z polityką zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski jest wykorzystywanie wszystkich
dostępnych źródeł energii odnawialnej z zachowaniem przepisów odrębnych, oraz
w sposób nie naruszający istotnych walorów krajobrazowych: ekologicznych,
kulturowych lub estetycznych.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Prywatni inwestorzy, Organizacje pozarządowe

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Opis realizacji

Energii słonecznej poprzez wzrost wykorzystania kolektorów
słonecznych do wytwarzania ciepła, głównie w obiektach
użyteczności publicznej i indywidualnych gospodarstwach
domowych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Promowanie wśród społeczeństwa możliwości wykorzystania systemów
fotowoltaicznych (ulotki, spotkania z firmami zajmującymi się tą tematyką).
Nie prowadzono dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie realizowano
W roku 2013 nie realizowano ww. inwestycji, jednakże wykorzystanie
kolektorów słonecznych cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy,
którzy korzystają z preferencyjnych pożyczek banków zajmujących
się udzielaniem tego typu kredytów. Jedynie, w roku 2013 wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunki zabudowy na budowę farmy
(elektrowni) fotowoltaicznej w Nowogródku Pomorskim.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Brak informacji
Nie prowadzono dofinansowania do zakupu i montażu urządzeń wytwarzających energię
z wymienionych źródeł. Nie realizowano na terenie gminy inwestycji
w tym zakresie. Podano również, że Rada Miejska w Myśliborzu uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Golenice, Listomie,
Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica,
Myśliborzyce (uchwała Nr XXVII/195/2012 z dnia 29 maja 2012 r.). Przedmiotem
planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszarów lokalizacji elektrowni
wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i strefami ich oddziaływania.
Oprócz tego w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Myślibórz” z dnia 28 czerwca 2010 r. wskazano tereny,
na których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych (sołectwa: Sitno, Derczewo,
Kierzków, Golenice, Czerników, Zgoda, Nawrocko, Dalsze, Wierzbica).

Gmina
Nowogródek
Pomorski

W roku 2013 nie realizowano ww. inwestycji, jednakże wykorzystanie kolektorów
słonecznych cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy korzystają
z preferencyjnych pożyczek banków zajmujących się udzielaniem tego typu kredytów.
Jedynie, w 2013 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunki
zabudowy na budowę farmy (elektrowni) fotowoltaicznej w Nowogródku Pomorskim.
Zakończenie inwestycji (zezwolenie na użytkowanie) Farmy Wiatrowej w m. Wysoka
(19 siłowni o łącznej mocy 47,5 MW).

zadanie ciągłe

Energii wiatru oraz energii spadku wód

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Gminy, Powiat, Prywatni inwestorzy, Organizacje pozarządowe

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Prywatni inwestorzy, Organizacje pozarządowe

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Opis realizacji

Wód geotermalnych- utrzymanie stanu aktualnego wykorzystania
wód geotermalnych na potrzeby produkcji ciepła sieciowego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Nie wykorzystywano wód geotermalnych. Nie realizowano na terenie gminy
inwestycji w tym zakresie.

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie realizowano
Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Prywatni inwestorzy

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

1

Opis realizacji

Upowszechnienie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach
technicznych wykorzystywania potencjału energetycznego
i poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Udzielano potencjalnym inwestorom informacji w powyższym zakresie.
Ponadto w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz” z dnia 28 czerwca 2010 r.
wskazano tereny nadające się pod realizację określonych inwestycji, mających
na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Informacje umieszczone w studium
zagospodarowania dla Gminy Boleszkowice
Brak informacji

uwarunkowania

i

kierunków
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Opis realizacji

Rozwój systemów kanalizacyjnych oraz modernizacja istniejącej
już sieci ogólnospławnej na sieć rozdzielczą, tj. deszczową
oraz sanitarną

Cele
ekologiczne

4.2. OSIĄGNIĘCIE I UTRZYMANIE DOBREGO STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ OCHRONA JAKOŚCI WÓD
PODZIEMNYCH

Gmina Myślibórz

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
W 2013 r. wykonano :
kanalizację wiejskich terenów gminy- kanalizacja tłoczna z rur PE – dł. 283 m,
budowa wodociągu do kol. Sarbinowo - wodociąg z rur PE – dł. 1183 m,
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 105,4m,
kanalizacja deszczowa w rej. Włościańska-Siewna - wodociąg z rur PE –
dł. 40 m, kanalizacja deszczowa z rur PCV – dł. 760 m,
budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 - wodociąg z rur PE –
dł. 342,35 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 303 m,
kanalizacja tłoczna z rur PE – dł. 132 m.
Łącznie wykonano:
sieć wodociągową o łącznej długości 1565 mb,
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 408 mb,
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 415 mb,
sieć kanalizacji deszczowej o długości 760 mb.
Zadania zrealizowano za łączną kwotę 2 255 362,- zł
Zrealizowano częściowo zadanie, polegające na modernizacji kanalizacji
ogólnospławnej, istniejącej na terenie miasta Myślibórz, na rozdzielczą sanitarną
i deszczową. Modernizacji odcinka kanalizacji ogólnospławnej wynoszącego
575 m, znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128, wzdłuż ulic:
Łużyckiej i Ogrodowej, dokonał Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie (zarządca drogi).
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Myślibórzcd.

Gmina
Nowogródek
Pomorski
zadanie ciągłe

Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Opis realizacji

Rozwój systemów kanalizacyjnych oraz modernizacja istniejącej
już sieci ogólnospławnej na sieć rozdzielczą, tj. deszczową
oraz sanitarną – c.d.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z.o.o. w Dębnie

Opis realizacji zadania
Nie zrealizowano zadania, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tłocznej z odprowadzeniem ścieków z terenów wiejskich
na oczyszczalnię komunalną w Myśliborzu, ze względu na brak środków
finansowych
W roku 2013 wybudowano oczyszczalnię ścieków w Golinie oraz kanalizację
sanitarną w tej miejscowości. W ramach powyższej inwestycji zaprojektowano sieć
w układzie grawitacyjnym i ciśnieniowym o łącznej długości 593,5m. Ścieki bytowe
są przepompowane za pośrednictwem tłoczni ścieków do oczyszczalni ścieków
w Golinie. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o wielkości
ok. 100 RLM wraz z kanalizacją w m. Golin o przepustowości Qdmax = 16,0 m3/d.
Nie realizowano
W roku sprawozdawczym wykonano zadania:
budowa sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią
we wsi Grzymiradz,
budowa sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami oraz
przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Grzymiradz kolonia Klepin,
budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Wojska Polskiego, Zachodniej oraz
przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w rejonie ulicy Chojeńskiej
w Dębnie, na działkach nr ew. gruntu 304, 20/5, 35, 33/16, 812 (obręb 5 Dębno),
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Mickiewicza w Dębnie
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

1

2

3

4

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębna
Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Budowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach wiejskich

Opis realizacji

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina Nowogródek
Pomorski
Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
W roku 2013 wykonano zadania:
kanalizacja wiejskich terenów gminy - kanalizacja tłoczna z rur PE – dł. 283 m,
budowa wodociągu do kol. Sarbinowo - wodociąg z rur PE – dł. 1183 m,
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 105,4 m,
kanalizacja deszczowa w rej. Włościańska-Siewna - wodociąg z rur PE – dł. 40 m,
kanalizacja deszczowa z rur PCV – dł. 760 m,
budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000-wodociąg z rur PE – dł.
342,35 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV – dł. 303 m, kanalizacja
tłoczna z rur PE – dł. 132 m.
Łącznie wykonano:
sieć wodociągową o łącznej długości 1565 mb,
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 408 mb,
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 415 mb,
sieć kanalizacji deszczowej o długości 760 mb.
Zadania zrealizowano za łączną kwotę 2 255 362 zł
Nie realizowano
Sukcesywnie realizowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.
Nie realizowano
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zadanie ciągłe

Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Budowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach wiejskich .- cd.

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Cele
ekologiczne

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji
STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

1
2
3
4
6

Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z.o.o. w Dębnie
Nie realizowano
Opis realizacji zadania
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
zadanie ciągłe

Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Opis realizacji

Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód
poprzez modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni
ścieków

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Przedsiębiorstwo
wodociągów i
kanalizacji sp. z.o.o.
w Dębnie

Opis realizacji zadania
Budowa oczyszczalni ścieków w Barlinku; źródła finansowania: środki własne3240,3 tys. zł, Fundusz Spójności-5186,6 tys. zł, kredyt bankowy-11340,7 tys. zł.
Nie realizowano
Nie zrealizowano zadania, polegającego na przystosowaniu oczyszczalni
ścieków komunalnych w Myśliborzu do funkcji oczyszczalni gminnej
ze względu na brak środków własnych na realizację tego zadania.
Nie modernizowano oczyszczalni wiejskich.
Nie realizowano
Oczyszczalnia ścieków w m. Karsko będzie zmodernizowana w roku 2014
z uwagi na budowę nowego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kinice.
W roku 2013 oddano do użytku kanalizację wraz z nową oczyszczalnią ścieków w
m. Golin.
Modernizacja reaktora biologicznego typu „HYDROCEBTRUM NR 1”
na oczyszczalni ścieków w Dębnie.
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3

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Właściciele nieruchomości

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Wspieranie rozwoju - tam, gdzie jest to uzasadnione pod względami
środowiskowymi i ekonomicznymi — lokalnych systemów
oczyszczania ścieków bytowych poprzez wyposażanie
nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz

Opis realizacji zadania
Nie zrealizowano
Gmina Dębno wspiera finansowo budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenach gminy, gdzie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej jest fizycznie
lub ekonomicznie nieuzasadnione. Gmina Dębno dofinansowuje budowę
oczyszczalni przydomowych na podstawie Uchwały Nr XXII/177/2012
Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad
dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Dębno. Dofinansowaniem na podstawie uchwały objęte zostały
inwestycje prowadzone przez podmioty wymienione w art. 403 ustawy Prawo
ochrony środowiska na terenie gminy Dębno, gdzie przyłączenie nieruchomości
do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci
kanalizacyjnej
jest
technicznie
lub
ekonomicznie
nieuzasadniona.
W roku 2013 z możliwości dofinansowania skorzystały 2 gospodarstwa domowe.
Z oczyszczalni korzysta 9 osób. W roku 2013 Gmina Dębno wydatkowała kwotę
8 714 zł na dofinansowanie budowy dwóch oczyszczalni przydomowych
w Dębnie i w Cychrach, gdzie włączenie do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej było niemożliwe.
Nie zrealizowano zadania w zakresie udzielania wsparcia finansowego
mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Właściciele nieruchomości

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Wspieranie rozwoju - tam, gdzie jest to uzasadnione pod względami
środowiskowymi i ekonomicznymi — lokalnych systemów
oczyszczania ścieków bytowych poprzez wyposażanie
nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków – c.d.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków nadal będą
stanowiły odbiorniki ścieków dla zabudowy w miejscowościach: Pachocino,
Rokitno, Chocień, Smolary, Smólsko, Karlin, Sołacz, Lipin, Ulejno, Ławin,
Stawno. Ze względu na niewielką liczbę mieszkańców tych miejscowości
i znaczną odległość od istniejących układów kanalizacyjnych, nie przewiduje się
budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej ani lokalnej oczyszczalni ścieków, jako
inwestycji
nieuzasadnionej
ekonomicznie.
Użytkownicy
zbiorników
bezodpływowych są zobowiązani do zapewnienia ich szczelności. Ścieki bytowe
ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić wozami asenizacyjnymi
do oczyszczalni ścieków z odpowiednio przystosowanym punktem zlewnym.

163

Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Podmioty gospodarcze, Właściciele nieruchomości

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę/ lub gnojówkę
oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących
hodowlę i chów zwierząt

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Podmioty
gospodarcze
Właściciele
nieruchomości

Opis realizacji zadania
W roku 2013 w wyniku przeprowadzonej kontroli gospodarstw na terenach
wiejskich stwierdzono, że gospodarstwo we wsi Grzymiradz nie posiada płyty
obornikowej, a ścieki odprowadzone są do gruntu. W wyniku przeprowadzonego
postępowania właściciel wykonał szczelną płytę obornikową zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
Brak informacji
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Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Prowadzenie ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych
wraz z ich opisem technicznym oraz przeprowadzaniem kontroli
częstotliwości ich opróżniania

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Wg przekazanej informacji jest to zadanie ciągłe, w realizacji.

Gmina Dębno

Prowadzona ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dębno
potwierdza występowanie 256 zbiorników bezodpływowych na terenach wsi
i 55 w Dębnie. W roku 2013 przeprowadzono 180 kontroli nieruchomości
w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi pochodzącymi z szamb.
Prowadzono wyrywkowe kontrole nieruchomości pod kątem wyposażenia
ich w zbiorniki bezodpływowe oraz dokonywano sprawdzenia częstotliwości
ich opróżniania. Kontrole prowadzono również w przypadku zgłoszenia braku
zbiornika na nieruchomości, przelewu ścieków lub nieszczelności zbiornika.
Prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych.
Nie realizowano

Gmina
Myślibórz

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Gmina posiada ewidencję zbiorników bezodpływowych i corocznie dokonuje
kontroli.
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Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja kanalizacji
w celu wydzielenia kanalizacji deszczowej, budowa osadników
i separatorów wód opadowych i roztopowych na wylotach sieci
deszczowej do odbiorników

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z.o.o. w Dębnie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
„Płonia” sp. z.o.o.
w Barlinku

Opis realizacji zadania
Wg informacji zadanie realizowane jest przez PWK Płonia sp. z o. o. w Barlinku
Brak informacji
Nie realizowano
Nie realizowano
Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania wód
opadowych. Wody odprowadzane są powierzchniowo do istniejących w pobliżu
cieków i rowów melioracyjnych bądź zagospodarowywane w obrębie
poszczególnych terenów zainwestowanych. Jedynie w miejscowościach
Nowogródek Pomorski oraz Karsko istnieją fragmentaryczne układy kanalizacji
deszczowej odprowadzające wody do odbiorników, którymi na ogół są pobliskie
cieki i rowy melioracyjne.
Nie realizowano

Nie przedstawiono sposobu realizacji tego zadania
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Okres
realizacji

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące
3

Okręgowe Stacje Chemiczno –Rolnicze, Dyrektor RZGW

2
Weryfikacja obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem związkami
azotu pochodzących ze źródeł rolniczych

Zadania
ekologiczne

1

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zgodnie z przesłaną informacją podstawę weryfikacji wód wrażliwych
i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotu ze źródeł
rolniczych (OSN) w 2011 r. stanowiła praca wykonana na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach pt. „Ocena presji
rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego”. Podczas przeprowadzonej przez dyrektora RZGW Szczecin
weryfikacji wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych, dla
wyznaczenia wód powierzchniowych wrażliwych, dodatkowo przeprowadzono
analizę wartości maksymalnych azotanów, stwierdzonych w badaniach
monitoringu wód. Wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego zostały określone
Rozporządzeniem Nr 6/2012 dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 15 czerwca
2012 r. (Dz. U. Woj. Zach. Poz. 1398). Jako wody wrażliwe na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych uznano:
Wody powierzchniowe:
1. w zlewni rzeki Płoni:
rzekę Płonię od źródeł do km 18,0, Kanał Młyński, strumień Nieborowski,
kanał Ostrawica, rzekę Bielicę, rzekę Gowienicę Miedwiańską, Rów
Kunowski,
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie – c.d.

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Okręgowe Stacje Chemiczno –Rolnicze, Dyrektor RZGW

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Weryfikacja obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem związkami
azotu pochodzących ze źródeł rolniczych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

Opis realizacji zadania
jeziora: Miedwie, Zaborsko (koło m. Kołbacz), Zaborsko (koło m. Zaborsko), Płoń,
Będgoszcz,
2. w zlewni rzeki Małej Iny:
rzekę Małą nę, Strugę Lubiana, Strumień Sobieradz, Strumień Granowo, Strumień
Zwierzyń, Kanał Pomiotów.
Wody podziemne:
1. na obszarze górnej i środkowej części zlewni rzeki Płoni,
2. na obszarze zlewni rzeki Małej Iny.
Obszarami szczególnie narażonymi, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do ww.
wód należy ograniczyć, objęto:
1. zlewnię rzeki Płoni od jej źródeł do km 18,0 rzeki,
2. zlewnię rzeki Małej Iny.
Wskazano także, że powiat myśliborski położony jest poza zlewnię rzeki Małej Iny,
natomiast w niewielkiej części znajduje się w zlewni rzeki Płoni.
Kolejny przegląd wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych dokonany zostanie
w 2015 r.
Po ostatniej weryfikacji dokonanej w 2012 r., Dyrektor RZGW w Poznaniu nie
wyznaczył na terenie powiatu myśliborskiego w części leżącej w regionie wodnym Warty
wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy
ograniczyć. Weryfikacji dokonuje się co 4 lata.
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zadanie ciągłe

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

Okręgowe Stacje Chemiczno –Rolnicze, Dyrektor RZGW

1

Weryfikacja obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem związkami
azotu pochodzących ze źródeł rolniczych-cd.

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Okręgowa Stacja
ChemicznoRolnicza
w Gorzowie Wlkp.
Nie realizowano
Opis realizacji zadania
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

zadanie ciągłe

WIOŚ w Szczecinie

ODR, WIOŚ,
Gminy

2
Działania podejmowane w celu ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń związkami azotu pochodzących ze źródeł rolniczych

Zadania
ekologiczne

1

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Wg informacji Rozporządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora RZGW w Szczecinie
z dnia 3 października 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zach.poz. 2069) wprowadzono
program działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych.
W 2013 r. przeprowadzono w przedmiotowym zakresie kontrole zakładów:
ferma norek w Karsku - Farm Equipment International Sp. z o. o. z/s Karsko
ferma norek w Rościnie - AGROCOMLEX Sp. z o. o. z/s Rościn,
ferma norek w Giżynie - Farm Equipment International Sp. z o. o. z/s Karsko

Gmina Barlinek
Gmina Dębno

Nie realizowano
Brak informacji

Gmina Myślibórz

Prowadzono kontrolę warunków przechowywania nawozów naturalnych
(wyposażenie gospodarstw w płytę gnojową i w zbiorniki do gromadzenia
gnojowicy lub gnojówki).
Nie zrealizowano

Gmina
Boleszkowice
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Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

WIOŚ

Zadania
ekologiczne

1
Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych

Opis realizacji

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Wody powierzchniowe
W 2013 r. badano wody Myśli na stanowisku Myśla ujście do Odry w m. Namyślin w ramach monitoringu
diagnostycznego oraz wody górnego odcinka Płoni na stanowisku Płonia powyżej jeziora Płoń
w m. Przywodzie (monitoring operacyjny). Ocena została przeprowadzona przez WIOŚ w Szczecinie
w terminie do 30 czerwca 2014 r. i jest opublikowana na stronie internetowej www.wios.szczecin.pl.
Badania jezior zaplanowano na lata 2014 (Myśliborskie) i 2015 (Sitno Wielkie).
Wody podziemne
Badania wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu krajowego i regionalnego. W ramach
monitoringu krajowego wykonywanego przez PIG-PIB prowadzone są badania stanu chemicznego pięciu
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o numerach: 24, 25, 26, 35 i 36, w tym badania JCWPd nr 26,
35 i 36 wykonywane są w punktach położonych poza terenem województwa. Monitoring krajowy realizowany
jest w formie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego (dot. wyłącznie JCWPd nr 25, 26 i 36).
W 2013 r. wykonane zostały badania w ramach monitoringu operacyjnego, w jednym punkcie pomiarowym
w Barlinku (pkt 949).
W ramach monitoringu regionalnego wykonywane przez WIOŚ w Szczecinie prowadzone są badania jakości
wód podziemnych na terenach wokół dwóch zlikwidowanych mogilników w m.: Więcław i Smolnica
(gm. Dębno). Zrekultywowany mogilnik w Więcławiu objęto badaniami w latach 2011-2012. Natomiast
mogilnik w Smolnicy objęty będzie badaniami w 2014 r. i 2016 r. Zakres pomiarowy obejmuje badanie
zawartości pestycydów oraz metali ciężkich.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Starosta
Myśliborski

2013-2018

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
wód powierzchniowych i podziemnych

1

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz
przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń
wodnoprawnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu następujących pozwoleń
wodnoprawnych:
1. Podmiot kontrolowany: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra - przeprowadzono przegląd
ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na pobór wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych , eksploatację oczyszczalni ścieków
oraz zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków Ośrodka Kopalń Gorzów
w Sulisławiu znajdującego się na działkach 1083/2, 1084/2 obręb ew. Różańsko,
gm. Dębno. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2013.
Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanego
pozwolenia wodnoprawnego.
2. Podmiot kontrolowany: Pan Dariusz Maziarz zam. 71-817 Szczecin
prowadzący myjnię samochodową przy ul. Cegielnianej w Dębnie przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego zakładowi na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni
samochodowej przy ul. Cegielnianej w Dębnie do urządzeń kanalizacyjnych
administrowanych przez PWiK sp. z o.o. w Dębnie. Podczas przeglądu
pozwolenia stwierdzono nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia
w zakresie braku wykonywania analiz odprowadzanych ścieków przemysłowych
w zakresie parametrów wskazanych w przedmiotowym pozwoleniu. Starosta
Myśliborski wezwał zakład do usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądu
naruszeń pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania
ww. pozwolenia wodnoprawnego.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Starosta
Myśliborski-cd.

2013-2018

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu
przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków
komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja
pozwoleń wodno prawnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
3. Podmiot kontrolowany: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „JEDNOŚĆ”,
Rów 70, 74-300 Myślibórz - przeprowadzono przegląd ustaleń wynikających
z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na pobór wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody zlokalizowanego
na dz. nr 25/4 obr. Rów, gm. Myślibórz na potrzeby wodociągu wiejskiego w
miejscowości
Rów
oraz
odprowadzanie
oczyszczonych
ścieków
technologicznych do rowu melioracji szczegółowej R -23. Stwierdzono
nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia. Zakład wezwano do pisemnego
poinformowania o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń
warunków pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazał informację
o wykonaniu części obowiązków. W związku z tym, że zakład nie wykonał
wszystkich zaleceń pokontrolnych, Starosta Myśliborski ponownie
przeprowadził kontrolę. Podczas przeglądu stwierdzono, że zakład w dalszym
ciągu nie przestrzega warunków tego pozwolenia. Starosta Myśliborski wystąpił
do zakładu o przekazanie informacji na temat usunięcia pozostałych naruszeń
pod rygorem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia lub
ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2018

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu
przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków
komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja
pozwoleń wodno prawnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Wg podanej informacji są prowadzone tego typu działania.
Gmina Dębno co roku przeprowadza kontrole nieruchomości w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Kontrole wykonują
inspektorzy Straży Miejskiej, inspektor ds. ochrony środowiska przy udziale
przedstawiciela Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Myśliborzu. Działania
kontrolne są także koordynowane z innymi przedstawicielami jednostek,
np. PWiK spółka z o.o. w Dębnie, które posiada urządzenie do zadymiania,
które jest pomocne przy wykrywaniu nielegalnych przyłączy.
Nie realizowano
Realizowane są nieustanne kontrole mające na celu weryfikację i edukację
lokalnej społeczności w zakresie prawidłowej gospodarki nieczystościami
płynnymi.
W roku 2013 przeprowadzono kontrole gospodarstw domowych, w wyniku czego
nałożono dwa obowiązki wykonania szczelnego systemu kanalizacyjnego.
Gospodarstwa podłączyły się do przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie
ciągłe.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

2013-2018

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz
przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń
wodnoprawnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W latach 2011-2013 skontrolowano w terenie w zakresie spełniania warunków
pozwolenia wodnoprawnego i przepisów w zakresie ochrony środowiska
następujące oczyszczalnie:
w Myśliborzu - nie stwierdzono naruszeń,
w Sulimierzu - nie stwierdzono naruszeń,
w Golenicach - nie stwierdzono naruszeń,
w Sitnie - stwierdzono naruszenie, polegające na nieterminowym przesyłaniu
wyników pomiarów ścieków oczyszczonych, wysłano zarządzenie
pokontrolne.
W 2013 r. WIOŚ w Szczecinie przeprowadził cztery kontrole problemowe,
mające na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków
przemysłowych, w tym weryfikację pozwoleń wodnoprawnych. W toku kontroli
stwierdzono naruszenia i nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań
ochrony środowiska:
1. kontrola fermy norek w Karsku - Farm Equipment International Sp. z o. o.:
nie zapewniono ochrony wód przed zanieczyszczeniami,
brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do ziemi,
brak ewidencjonowania ilości wprowadzanych ścieków do środowiska
w informacjach o zakresie korzystania ze środowiska oraz ponoszenia opłat
za wprowadzanie ścieków do ziemi,
przekroczono dopuszczalne parametry ścieków przemysłowych,
postępowanie z wytworzonymi ściekami niezgodnie z uzyskanym
pozwoleniem wodnoprawnym,
brak przeprowadzenia badań ścieków w latach 2010-2012,
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie
-cd.

2013-2018

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu
przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków
komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja
pozwoleń wodno prawnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
brak kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających,
brak zabezpieczenia przed przenikaniem odcieków z klatek oraz izolacji
od wód deszczowych zbierających się pod klatkami odchodów.
2. kontrola instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej w Karsku Farm Equipment International Sp. z o. o.:
brak badań ścieków oczyszczonych z częstotliwością raz na kwartał oraz brak
badań ścieków surowych i oczyszczonych w pełnym zakresie,
postępowanie z wytworzonymi ściekami technologicznymi niezgodnie
z uzyskanymi decyzjami (pozwoleniem zintegrowanym i wodnoprawnym),
brak badań monitoringowych emisji do powietrza w zakresie NO2,
przekroczenie dopuszczalnej ilości określonych wytworzonych odpadów,
brak przeprowadzania badań ścieków (oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych),
wytworzenie odpadów nieujętych w pozwoleniu zintegrowanym,
brak kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających,
brak pomiarów ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych z węzła
higienizacji,
przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków przemysłowych.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie
-cd.

2013-2018

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu
przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków
komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja
pozwoleń wodno prawnych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
3. kontrola fermy norek amerykańskich w Rościnie - AGROCOMLEX Sp. z o. o.
brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi,
brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
do obcej kanalizacji,
4. kontrola fermy norek w Giżynie - Farm Equipment International Sp. z o. o.:
niezapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zgodnie z art. 42
ustawy Prawo wodne,
gospodarowanie związkami azotu w sposób niezgodny z art. 47 ust. 1 ustawy
Prawo wodne,
niezgodne z prawdą poinformowanie WIOŚ w Szczecinie o wyeliminowanie
naruszeń stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli.
W wyniku przedmiotowych kontroli zastosowano sankcje )pouczenia lub/i
mandaty karne) raz przeprowadzono szereg działań pokontrolnych
(m.in. zarządzenia pokontrolne, decyzje, wystąpienia do innych organów
kontrolnych).
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3

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Właściciele ośrodków wypoczynkowych

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Rewitalizacja jezior oraz zagospodarowywanie terenów wokół jezior
dla potrzeb turystyki i rekreacji w sposób zapewniający ochronę
wód jeziornych przed zanieczyszczeniem

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
W 2013 r. zostało wykonane zagospodarowanie plaży we wsi Ostrowiec.
Urządzone zostało miejsce do biesiadowania pod altaną oraz miejsce
do biesiadowania przy ognisku. Dla osób przyjeżdżających nad wodę rowerami
zostały zamontowane specjalne stojaki umożliwiające bezpieczne pozostawienie
roweru. Na plaży dostępne są również sanitariaty, podłączone sieci wodno –
kanalizacyjne, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Podano, że rozwój zabudowy i infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
w sąsiedztwie jezior możliwy pod warunkiem wyposażenia obiektów w szczelne
i atestowane zbiorniki na ścieki.
Nie realizowano
Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Starosta
Myśliborski
Gmina Barlinek

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

ODR, Gminy,
Powiat

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Promowanie i rozpowszechnianie stosowania tzw. dobrych praktyk
rolniczych, które zapewniają lepsze wykorzystanie potencjału
biologicznego gleb, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego
oddziaływania na środowisko nawozów i środków ochrony roślin

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Działanie realizowane stale przy okazji wyrywkowych kontroli nieruchomości.

Gmina
Boleszkowice

Wspomaganie Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR) przy organizacji szkoleń i
spotkań instruktażowych dla rolników.

Gmina Nowogródek
Pomorski

Zadanie realizowane ciągle. Polega na akcji plakatowania, rozpowszechniania
wszelkich organizowanych programów środowiskowych.
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3

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
2013-2016

Zadania
ekologiczne
2

RZGW

Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

1

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni, wyznaczonych
w Planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
i Uecker oraz ogłoszenie ich w drodze aktu prawa miejscowego –
na obszarze działania RZGW w Szczecinie i RZGW w Poznaniu

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W 2013 r. nie zostały opracowane żadne warunki korzystania z wód zlewni;
warunki korzystania z wód zlewni Myśli i Płoni nie będą opracowywane,
natomiast warunki korzystania z wód zlewni rzeki Iny i Tywy zostaną
opracowano w 2014 r.
Dyrektor RZGW w Poznaniu ustala warunki korzystania z wód zlewni w drodze
aktu prawa miejscowego kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry. Dla scalonych części wód powierzchniowych
znajdujących się na terenie powiatu myśliborskiego w regionie wodnym Warty
nie wskazano w w/w dokumencie konieczności opracowania warunków
korzystania z wód zlewni;
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa
podmiotu
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Szczecinie

2013-2015

RZGW, KZGW
w konsorcjum
z IMGW, Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami
zjawisk ekstremalnych

1

Opis realizacji

Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożeń i map
ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym
na obszarach dorzeczy oraz w regionach wodnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Stan faktyczny realizacji tego zadania zgadza się z terminem wskazanym w tym harmonogramie.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest zadaniem realizowanym przez Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). WORP podlega przeglądowi co 6 lat oraz
w razie potrzeby aktualizacji. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zdanie realizowane również przez Prezesa KZGW, aktualnie trwa procedura sprawdzania
i weryfikacji kompletności ww. map. Ponadto mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy
ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Plany
zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarach dorzeczy-zadanie realizowane przez prezesa
KZGW, aktualnie jest na etapie realizacji. Plan zarządzania ryzkiem powodziowym w regionie
wodnym dolnej Odry i Przymorza Zachodniego -zadanie dyrektora RZGW w Szczecinie,
realizowane przez Prezesa KZGW, aktualnie jest na etapie realizacji.

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Poznaniu

Dla rzek powiatu myśliborskiego położonych w regionie wodnym Warty Dyrektor RZGW
w Poznaniu nie sporządził Studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczającego granice
zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1% (średnio raz na 100 lta). Rzeki
pow. myśliborskiego w zlewni rzeki Warty nie zostały również wytypowane we wstępnej ocenie
ryzyka powodziowego do wykonania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego;

Urząd
Morski
w Szczecinie

Nie realizowano.
Zgodnie z informacją, Region Wodny Dolnej Odry, na terenie którego położony jest powiat
myśliborski, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z
późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878) –
znajduje się w obszarze działania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

181

Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

ZZMiUW, RZGW, Gminy, Podmioty korzystające
z wód

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami
zjawisk ekstremalnych

1

Utrzymywanie koryt cieków, kanałów i obwałowań w należytym stanie
technicznym, remonty budowli wodnych, w tym regulacyjnych,
zapewnienie drożności koryt cieków i kanałów, poprawa warunków
przepływu wód powodziowych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Szczecinie
(ZZMiUW)
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

Opis realizacji zadania
W 2013 r. zadanie to nie było realizowane
W powiecie myśliborskim w części leżącej w regionie wodnym Warty nie ma
cieków administrowanych przez RZGW w Poznaniu; RZGW w Poznaniu nie
posiada również na terenie powiatu myśliborskiego żadnych rządzeń wodnych.
Dzięki corocznie uzyskiwanym środkom finansowym z budżetu Państwa
ZZMiUW realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, polegające na
utrzymaniu i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
W utrzymaniu ZZMiUW na terenie powiatu myśliborskiego jest 295,36 km rzek
i kanałów, w tym w 2013 r. poddano konserwacji 138,322 km
(zakwalifikowanych po przeprowadzonych przeglądach technicznych).
Nie realizowano
Zadanie ciągłe, w roku 2013 wykonano:
usunięcie awarii, konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych wraz z posadowieniem 3 studzienek drenarskich w m. Dębno
i m. Ostrowiec,
konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Dębno,
odtworzenie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rów otwarty)
na długości 20 mb oraz posadowienia studni drenarskiej o średnicy 800 mm
i głębokości 1,5 m w m. Oborzany,
konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie m. Warnice,
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

1

2

3

4

6

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno-cd.
ZZMiUW, RZGW, Gminy, Podmioty korzystające
z wód

Utrzymywanie koryt cieków, kanałów i obwałowań w należytym
stanie technicznym, remonty budowli wodnych, w tym
regulacyjnych, zapewnienie drożności koryt cieków i kanałów,
poprawa warunków przepływu wód powodziowych-cd.

Opis realizacji

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed
skutkami zjawisk ekstremalnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz

Opis realizacji zadania
usunięcie awarii, konserwacja, naprawa rowu we wsi Suchlica na długości 480 m,
usunięcie awarii, konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych w m. Dębno,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych oraz oczyszczenie
instalacji drenarskiej we wsi Oborzany,
usunięcie awarii urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych oraz oczyszczenie
instalacji drenarskiej we wsi Grzymiradz,
konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-OW-1
we wsi Ostrowiec na długości 940 m,
odtworzenie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na długości 50 mb
we wsi Oborzany,
naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - przepust oraz oczyszczenia
rowu otwartego na długości 200 mb we wsi Różańsko.
Gmina Dębno prowadzi inwentaryzację systemów melioracyjnych, poprzez
systematyczne nanoszenie urządzeń melioracji wodnych na posiadane mapy
melioracyjne. Na mapach znajdują się zarówno urządzenia poniemieckie,
nowoutworzone, jak i odtworzone.
Melioracje wodne - likwidacje awarii i konserwacja urządzeń melioracyjnych
(w 2013 r. wydatkowano kwotę 79.569,39 zł).
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Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Boleszkowice

Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej będącej własnością
Gminy Boleszkowice. Konserwacja polega na wykaszaniu skarp rowu oraz
odmulaniu dna rowu. Podczas prac czyszczone są również przepusty. W roku
sprawozdawczym przeprowadzono konserwację na odcinku ok. 10 km rowów.
W roku 2013 dokonano bieżącej konserwacji 2 km rowów melioracyjnych
w miejscowości Karsko oraz Kinice.

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

ZZMiUW, RZGW, Gminy, Podmioty korzystające
z wód

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami
zjawisk ekstremalnych

1

Utrzymywanie koryt cieków, kanałów i obwałowań w należytym
stanie technicznym, remonty budowli wodnych, w tym regulacyjnych,
zapewnienie drożności koryt cieków i kanałów, poprawa warunków
przepływu wód powodziowych-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Szczecinie
(ZZMiUW)
2013-2020

Zadania
ekologiczne
2

ZZMiUW, Gminy, Powiat

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed
skutkami zjawisk ekstremalnych

1

Budowa zbiorników retencyjnych, w tym realizacja Programu małej
retencji wód dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2015, budowa i modernizacja urządzeń melioracyjnych, zbiorników
retencyjnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Wskazano, że realizacja zadania uzależniona jest od zatwierdzenia na poziomie
krajowym dokumentu pn. „ Master Plan dorzecza Odry oraz zatwierdzenia
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczu Odry na lata 20162021, bowiem nieujęcie zadań z zakresu szerokorozumianej gospodarki wodnej
ww. dokumentach dyskwalifikuje tego typu zadania z realizacji do roku 2021.
Dodać należy, że ZZMiUW podjął działania, zmierzające do ujęcia
w przedmiotowych dokumentach planowanych do realizacji projektów,
dla których będzie pełnił rolę inwestora.
Nie realizowano
Nie realizowano. Zadanie realizuje ZZMiUW.
Nie realizowano
Brak informacji

Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek Zadanie wykonywane przez Nadleśnictwo Barlinek, gmina nie wykonywała sama
Pomorski
tego typu zadań.
Starosta Myśliborski Decyzją z dnia 13 września 2013 r. (znak: WŚR.6341.101.2013.KM) udzielono
Andrzejowi Romaniuk zam. 74-311 Różańsko pozwolenia wodnoprawnego
na budowę urządzenia wodnego - stawu, zlokalizowanego na działce nr ew.
928/2, obręb Różańsko, gm. Dębno. Decyzją z dnia 21 października 2013 r.
nr 420/2013 udzielono pozwolenia na budowę ww. obiektu.
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4

6

3

2013-2015

2
Melioracje szczegółowe użytków rolnych – Boleszkowice Etap I

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed
skutkami zjawisk ekstremalnych

1

ZZMiUW, Gmina

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Szczecinie
(ZZMiUW)

Opis realizacji zadania
Wskazano, że realizacja zadania uzależniona jest od zatwierdzenia na poziomie
krajowym dokumentu pn. „ Master Plan dorzecza Odry oraz zatwierdzenia
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczu Odry na lata 20162021, bowiem nieujęcie zadań z zakresu szerokorozumianej gospodarki wodnej
ww. dokumentach dyskwalifikuje tego typu zadania z realizacji do roku 2021.
Dodać należy, że ZZMiUW podjął działania, zmierzające do ujęcia w
przedmiotowych dokumentach planowanych do realizacji projektów, dla których
będzie pełnił rolę Inwestora.

Gmina
Boleszkowice

Zrealizowano
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Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Szczecinie
(ZZMiUW)
2013-2015

1. Popiętrzenie jezior-retencja jeziorowa-Jezioro Renice-Jaz
z przepławką.
2. Popiętrzenie jezior-retencja jeziorowa-Jezioro Renice-Jaz
z przepławką.
3. Popiętrzenie jezior-retencja jeziorowa-Jezioro Warnickie
(Promień)-Jaz z przepławką.
4. Odbudowa koryta rzeki Mysliod km 94_845 do km 104+670.
5. Prace regulacyjne na rzece Myśla 0+000-19+000
6. Melioracje szczegółowe użytków rolnych-Boleszkowice Etap II

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne
2

ZZMiUW

Cele
ekologiczne
1

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed
skutkami zjawisk ekstremalnych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Wskazano, że realizacja zadań uzależniona jest od zatwierdzenia na poziomie
krajowym dokumentu pn. „ Master Plan dorzecza Odry oraz zatwierdzenia
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczu Odry na lata 20162021, bowiem nieujęcie zadań z zakresu szerokorozumianej gospodarki wodnej
ww. dokumentach dyskwalifikuje tego typu zadania z realizacji do roku 2021.
Dodać należy, że ZZMiUW podjął działania, zmierzające do ujęcia
w przedmiotowych dokumentach planowanych do realizacji projektów,
dla których będzie pełnił rolę Inwestora.
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1

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

3
4
6

18 miesięcy od daty otrzymania map zagrożenia i map ryzyka
powodziowego

2

Opis realizacji

Wojewoda, Samorządy gminne

Uwzględnienie granic obszarów przedstawionych na mapach
zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego oraz w Studium
ochrony przeciwpowodziowej w dokumentach planistycznych,
takich jak plany zagospodarowania przestrzennego szczebla
wojewódzkiego oraz mpzp

Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed
skutkami zjawisk ekstremalnych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Gmina Barlinek
Nie realizowano
Opis realizacji zadania

Nie realizowano

Gmina Dębno
Brak informacji

Gmina Myślibórz
Zrealizowano

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Brak informacji

Uwzględniono w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski.
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2

2013-2020

1

Powiat

Doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w
rozporządzeniach dotyczących ustanawiania stref ochronnych ujęć

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

3

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

4
6

W okresie sprawozdawczym Starosta Myśliborski nie ustanawiał strefy ochronnej ujęcia, obejmującej
wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
zadanie ciągłe

Gminy, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

2
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa nowych
i modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody

Zadania
ekologiczne

1

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z.o.o. w Dębnie

Opis realizacji zadania
Budowa stacji uzdatniania wody Krzynka, gm. Barlinek w ramach
przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Barlinek”. Źródła finansowania: środki własne-3240,3 tys. zł,
Fundusz Spójności-5186,6 tys. zł, kredyt bankowy-11340,7 tys. zł.
Brak informacji
W 2013 r. wykonano:
długość sieci wodociągowej magistralnej - 177,7 km,
długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) - 70,1 km,
liczba przyłączy - 2.511 szt.
Nie realizowano
Wybudowano sieć wodociągową w m. Kolonia Nowogródek Pomorski, Sumiak,
Karlin, Karsko. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ok. 11,5 km.
1. przebudowa sieci wodociągowej na obszarach Natura 2000,
2. budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia dla m. Grzymiradz i Klepin,
3.modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Barnówku – inwestycja obcych
środków trwałych.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, właściciele ośrodków wypoczynkowych,
Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne, WIOŚ, PIS (w ramach
prowadzonych kontroli)

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

1

Przywrócenie i utrzymanie wymaganych standardów wodom
powierzchniowym podlegającym ochronie ze względu na ich
wykorzystanie do celów pitnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Starosta
Myśliborski
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone przeglądu wydanych pozwoleń
wodno prawnych nie dotyczyły wód powierzchniowych.
Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Działanie realizowane w ramach prowadzonych kontroli nieruchomości pod
kątem warunków przechowywania nieczystości stałych i ciekłych oraz nawozów
naturalnych.
Nie realizowano.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
WIOŚ Szczecin
Przedsiębiorstwo
wodociągów i
kanalizacji sp.
z.o.o. w Dębnie

Nie realizowano
Wg informacji w 2013 r. na terenie powiatu myśliborskiego nie prowadzono
badań monitoringowych wód wykorzystywanych do celów pitnych.
Nie realizowano
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Organizacje pozarządowe, Gminy,
Zainteresowane podmioty

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

1

Edukacja oraz propagowanie postaw
i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
ZSP Nr 1
im. Juliusza
Słowackiego
w Dębnie

Opis realizacji zadania
Zadanie realizowane jest w szkołach poprzez prelekcje, konkursy i inne
działania.
Brak informacji
Działania edukacyjne w powyższym zakresie realizowane są przez placówki
oświatowe. Gmina wspiera finansowo szkoły poprzez zakup nagród rzeczowych
na konkursy dotyczące racjonalnego zużycia wody.
Nie realizowano.
Edukacja ekologiczna szeroko pojęta jest prowadzona ciągle przez Wiejski
Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim. Na spotkaniach z dziećmi
są poruszane różne ekologiczne tematy, jak ochrona pszczół, wody, drzew,
ptactwa itp. W roku 2013 przeprowadzono wiele akcji ekologicznych.
Przeprowadzanie w ramach lekcji biologii „Biotechnologia w ochronie
środowiska” pogadanek na temat biologicznych przydomowych oczyszczalni
ścieków i sposobów ograniczania zużyci wody w gospodarstwach domowych w
klasach pierwszych Technikum (15.02.13, 18.12.13).
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Okres
realizacji

3

4

6

2013-2018

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy,
WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

1

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi
na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej
w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrona
przed zanieczyszczeniem

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Działania edukacyjne w powyższym zakresie realizowane są przez placówki
oświatowe. Gmina wspiera finansowo szkoły poprzez zakup nagród rzeczowych
na konkursy dotyczące racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony wód przed
zanieczyszczeniem.
Prowadzone są liczne spotkania i bieżące konsultacje dotyczące poprawy jakości
wód.
Zadanie realizowano poprzez Współpracę z Wiejskim Ośrodkiem Kultury
w Nowogródku Pomorskim i Karsku.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
WIOŚ w Szczecinie

Opis realizacji zadania

Stała współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie
i Poznaniu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
oraz urzędami powiatów i gmin.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Przedsiębiorstwa wodno –kanalizacyjne, WIOŚ

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

1

Przywrócenie i utrzymanie wymaganych standardów wodom
śródlądowym będącym środowiskiem życia ryb
w warunkach naturalnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Działanie realizowane w ramach prowadzonych kontroli nieruchomości
pod kątem warunków przechowywania nieczystości stałych i ciekłych oraz
nawozów naturalnych.
Nie realizowano.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
WIOŚ w Szczecinie
Przedsiębiorstwo
wodociągów i
kanalizacji sp.
z.o.o. w Dębnie

Opis realizacji zadania

Nie realizowano
Na obszarze powiatu myśliborskiego w 2013 r. nie prowadzono badan
monitoringowych pod względem zapewnienia właściwych standardów dla wód
śródlądowych, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.
Nie realizowano
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

2013-2015

Właściciele ośrodków wypoczynkowych, przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne, WIOŚ, PIS (w ramach prowadzonych czynności
kontrolnych)

2
Przywrócenie właściwych standardów, w szczególności w zakresie
kryterium sanitarnego wodom wykorzystywanym jako kąpieliska

Zadania
ekologiczne

1

Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne
ich wykorzystanie

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
sp. z.o.o. w Dębnie
Pozostałe podmioty

Opis realizacji zadania
Na obszarze powiatu myśliborskiego w 2013 r. nie prowadzono badań
monitoringowych w zakresie zapewnienia kryterium sanitarnego wodom,
wykorzystywanym jako kąpieliska (nie prowadzono badań mikrobiologicznych).
Nie realizowano

Brak informacji
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2

2013-2015

ZZMiUW, Gminy, Powiat, podmioty korzystające z wód

1
Modernizacja istniejących urządzeń piętrzących poprzez
wyposażenie ich w przepławki, budowa nowych przepławek,
w tym przedsięwzięcia w ramach kontynuacji Programu budowy
przepławek dla ryb na terenie Powiatu Myśliborskiego

Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej koryt rzek

3

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

4
6

Nazwa podmiotu
Starosta
Myśliborski
Gmina Barlinek
Opis realizacji zadania
W okresie sprawozdawczym nie wydano pozwoleń
na wykonanie przepławek.
Nie realizowano

Gmina Dębno
Brak informacji

Gmina Myślibórz
Nie realizowano

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Nie zrealizowano

wodnoprawnych

Nie realizowano
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek
Dębno

Myślibórz
2013

Zadania
ekologiczne
2

Lasy Państwowe

Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej koryt rzek

1

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych,
w tym działania na rzecz retencji na obszarach cennych przyrodniczo
i ochrona siedlisk wodnych i od wód zależnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Brak informacji
Aby zapobiec powodziom i suszy w ekosystemach leśnych Nadleśnictwo Dębno
w 2013 roku dokonało konserwacji 2900 mb rowów melioracyjnych, które
odprowadzają nadmiar gromadzącej się wody. Na terenie Leśnictwa Mostno
naprawiono zastawkę na rowie leśnym, która spiętrzając wodę pozwala na jej
zatrzymanie w środowisku leśnym, w postaci naturalnego zbiornika wodnego.
Wg przekazanej informacji na terenie nadleśnictwa Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wykonała cztery zastawki piętrzące wodę w zakresie
działań, wynikających z programu kompensacji przyrodniczej na potrzeby drogi
szybkiego ruchu S-3.
W ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach
nizinnych”. Na terenie powiatu myśliborskiego wybudowano zbiornik retencyjny
(objętość retencjonowanej wody 450 m3 ) oraz 3 zastawki piętrzące. Dwie
zastawki spowalniają odpływ wody z Użytku Ekologicznego „Bagno
Sulisławskie”. Budowa wymienionych obiektów pozwoliła na retencjonowanie
blisko 700 m3 wody
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

RZGW, ZZMiUW, Gminy, Lasy Państwowe, organizacje pożytku
publicznego

Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej koryt rzek

1

Renaturyzacja koryt i dolin rzecznych,
w tym ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów oraz
naturalnych siedlisk przyrodniczych wodnych i od wód zależnych
oraz inprodukcja rodzimych gatunków ryb

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Nadleśnictwo
Myślibórz

Opis realizacji zadania
Nie realizowano i nie będzie realizował w przyszłości wymienionego działania.
Dodatkowo wskazano, ze w 2013 r. Zarząd sporządził wykaz wielkości emisji
i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których
zostały określone środowiskowe normy jakości w regionach wodnych-na
obszarze działania RZGW w Szczecinie. Zadanie to zostało zrealizowane na
potrzeby aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
W powiecie myśliborskim w części leżącej w regionie wodnym Warty nie ma
cieków administrowanych przez RZGW w Poznaniu; RZGW w Poznaniu nie
posiada również na terenie powiatu myśliborskiego żadnych urządzeń wodnych.
Nie realizowano
Brak informacji
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
Wg przekazanej informacji na terenie Nadleśnictwa Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wykonała cztery zastawki piętrzące wodę w zakresie
działań, wynikających z programu kompensacji przyrodniczej na potrzeby drogi
szybkiego ruchu S-3.
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
Starosta Myśliborski

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda, Organizacje pozarządowe

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe
postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii
informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie

Cele
ekologiczne

4.3. STWORZENIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Przeprowadzono publiczną kampanię edukacyjną,
gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami.

dotyczącą

właściwego

W październiku 2013 r. w ramach projektu pt. „Zielony Myślibórz” odbyły się
warsztaty ekologiczne zrealizowane przez Fundację Rozwoju Regionalnego
„BIELIK” z siedzibą w Szczecinie. Mając na uwadze potrzebę wspierania edukacji
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie postaw proekologicznych
Starosta Myśliborski współuczestniczył w organizacji tych warsztatów, na które
zaprosił uczniów klas I-II Szkół Podstawowych: Nr 3 w Myśliborzu i Nr 1 i 3
w Dębnie oraz 5-6-latków z Przedszkoli Publicznych Nr 1 i 2 w Myśliborzu i Nr 1
i 2 w Dębnie. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było uświadomienie
dzieciom rangi problemu, jakim są odpady komunalne i zachęcanie ich
do segregowania odpadów w swoich domach. W ramach warsztatów odbyła się
m.in. wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpadów „EKO-MYŚL” Sp. z o. o.
w m. Dalsze, gmina Myślibórz. Tam dzieci oprowadzone zostały po składowisku
odpadów. Zaprezentowano im m.in. sortownię odpadów i instalację do produkcji
zielonej energii.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Gmina Dębno
zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda, Organizacje pozarządowe

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z
odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno –
edukacyjnej w tym zakresie-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację kampanii
informacyjno-edukacyjnej „Czyste jutro w naszej Gminie”, w ramach której
specjalistyczna firma szkoleniowa przeprowadziła 16 prelekcji ekologicznych
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Barlinek. Ponadto
opracowano i rozdysponowano materiały edukacyjne dla uczniów, przedszkolaków
i mieszkańców: plany lekcji, zakładki do książek, kolorowanki dla dzieci, ulotki,
plakaty, magnesy na lodówkę, torby ekologiczne oraz dwa numery informatora
ekologicznego Gminy Barlinek.
Przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną oraz zorganizowano
spotkania z mieszkańcami gminy Dębno, które dotyczyły nowych zasad systemu
gospodarki odpadami komunalnymi:
wydano 2500 szt. broszur dotyczących nowego systemu, ulotek o segregacji
odpadów, ulotek dotyczących PSZOK, plakatów informacyjnych, toreb
ekologicznych z nadrukami, magnesów na lodówkę,
do ok. 6000 gospodarstw domowych dostarczono materiały informacyjne
o nowym systemie gospodarki odpadami,
przeprowadzono 30 spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy (19 sołectw,
cykl spotkań dla mieszkańców, szkoły, stowarzyszenia),
zorganizowano 3 spektakle teatralne dla dzieci,
zamieszczono 20 ogłoszeń w mediach: strona internetowa UM w Dębnie, serwis
SIMS (wiadomości SMS do mieszkańców), zwyczajowe ogłoszenia na tablicach,
zamieszczono 10 artykułów w biuletynie Merkuriusz Dębnowski,
przeprowadzono ankietę dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy.
Na kampanię edukacyjną wydatkowano ze środków własnych 30000, - zł,
ze środków WFOŚiGW 21000,- zł.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Gmina Myślibórz

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda, Organizacje pozarządowe

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe
postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii
informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Boleszkowice

Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Przekazano mieszkańcom gminy ulotki i broszury informacyjne, zamieszczano
na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w tut. Urzędzie plakaty, zamieszczano
informacje na stronie BIP tut. Urzędu), dotyczące postępowania z odpadami
komunalnymi zmieszanymi, bioodpadami, papierem, szkłem, plastikiem
i opakowaniami po nich, zużytymi urządzeniami elektrycznymi
i elektronicznymi, azbestem, gabarytami, oponami, lekami, zużytymi bateriami
i akumulatorami, chemikaliami i opakowaniami po nich, rozpuszczalnikami,
olejami odpadowymi, lampami żarowymi, halogenowymi i świetlówkami.
Na ten cel wydatkowano w 2013 r. środki w kwocie 17.220,00 zł, pozyskane
z WFOŚiGW.
Przeprowadzono kampanię edukacyjną dotyczącą wdrażania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Duży nacisk położono na szczegóły
nowego systemu: obowiązywanie, zasady postępowania, system wnoszenia opłat
oraz omówiono deklaracje. Omówiono również zasady segregacji odpadów
„u źródła”. Przeprowadzono również konkursy dla dzieci i młodzieży, produkcję
i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych-zadania wykonano w ramach
funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne
do ich realizacji.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Edukacja ekologiczna prowadzona przez nadleśnictwo obejmuje również zasady
gospodarowania odpadami. Nadleśnictwo uczestniczy w organizacji Święta
Ziemi, akcji „Sprzątanie Świata” oraz innych akcjach i kampaniach na rzecz
gospodarki odpadami.

ZSP nr 1 im.
Juliusza Słowackiego
w Dębnie

Analiza gospodarki odpadami i możliwości ich przetwarzania w ramach lekcji
biologii o tematyce: „Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody”,
„Zagrożenia naszej planety” –projekcja filmu edukacyjnego, „HOME – S.O.S.
Ziemia!” Sesja popularnonaukowa „OSOBLIWOŚCI NASZEGO REGIONU”

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda, Organizacje pozarządowe

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe
postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii
informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

202

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Gmina Barlinek
Gmina Dębno
2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Marszałek,
Wojewoda

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na
recykling oraz odzysk energii zawartej
w odpadach, w procesach termicznego i biochemicznego
ich przekształcania

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Barlinku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu
„Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy Barlinek” poprzez zakup śmieciarki i pojemników na odpady komunalne
i biodegradowalne.
Nie realizowano
Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie posiada instalację
mechanicznego przetwarzania odpadów, podpisano umowę na dofinansowanie
zakładu biologicznego przekształcania odpadów. Przepustowość obu instalacji
zapewnia obsługę całego Regionu Centralnego.
Nie realizowano
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne
do ich realizacji.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne,
WIOŚ

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
dla zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

WIOŚ w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Brak informacji
Zadanie realizowano poprzez kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, w oparciu o sprawozdania kwartalne.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne do
ich realizacji.
W 2013 r. przeprowadzono następujące kontrole:
cztery kontrole w EKO-MYŚL Sp. z o. o. w m. Dalsze 36, gm. Myślibórz (jedna
kontrola planowa, trzy pozaplanowe, w tym dwie inwestycyjne i jedna na
wniosek) - nie stwierdzono nieprawidłowości,
jedna kontrola interwencyjna w EDROL Sp. z o. o. w Sitnie, ul. Sportowa 13,
74-300 Myślibórz, stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- prowadzenie odzysku odpadów metodą R-10 niezgodnie z warunkami
określonymi w decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.
poprzez mieszanie zużytej pofiltracyjnej ziemi okrzemkowej z obornikiem,
- brak prowadzenia ewidencji odpadów oraz nieskładanie rocznych sprawozdań
o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu nimi,
- nierzetelne wypełnianie wykazu, zawierającego informacje i dane
wykorzystywane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z środowiska,
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

Nazwa podmiotu
WIOŚ w
Szczecinie-cd.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne,
WIOŚ

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów dla zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
jedna kontrola planowa P.H.U. „MEGA” Wioletta Bohusz, ul. Strzelecka 40
w Myśliborzu, stwierdzono nieprawidłowość:
- nieskładanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie
gospodarczego korzystania ze środowiska,
jedna kontrola interwencyjna DAWID DASIUKIEWICZ AUTOSAD
w Sulisławiu, 74-311 Różańsko, stwierdzono nieprawidłowości:
- przetwarzanie poza instalacjami odpadów o kodach 160104* i 160106*,
- magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji, określającej sposób
i miejsce magazynowania,
- prowadzenie działalności, polegającej na zbieraniu i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
- spalanie odpadów na powierzchni ziemi,
jedna kontrola interwencyjna PL-MINK Sp. z o. o. w Rościnie,
74-300 Myślibórz, nie stwierdzono nieprawidłowości.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

zadanie ciągłe

Nazwa podmiotu
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek

2
Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji
składowisk odpadów

Zadania
ekologiczne

1

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zgodnie z przekazaną informacją przedmiotowe zadanie realizowano w
następujący sposób:
wydanie w dniu 18 września 2009 r. decyzji (znak: WRiOŚ.II.GD-7740/415/09, w której udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dalsze,
gm. Myślibórz, czas obowiązywania pozwolenia-10 lat,
wydanie decyzji (znak: WRiOŚ.II.WR-7715/2/09 w sprawie zamknięcia
wydzielonej części (tj. kwatery nr 1 i kwatery nr 2) składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Dalsze,
gm. Myślibórz - odbiór techniczny prac i wykonanie poprawek - październik
2014 r.,
wydanie w dniu 26 lutego 2013 r. decyzji (znak: WOŚ.II.7241.2.5.2013.BK),
dotyczącej wyrażenia zgody na zamknięcie wydzielonej części-kwatery nr 5
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Dalsze, gm. Myślibórz,
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Okres
realizacji

3

4

6

2013-2014

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

Gminy,
Związki Międzygminne, Zarządcy instalacji

2
Zapewnienie dostępności odpowiedniej przepustowości instalacji
do przetwarzania odpadów

Zadania
ekologiczne

1

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina
Myślibórz

Wg przekazanej informacji odpady z terenu gminy trafiają do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dalszym, wskazanej
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania

Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne do
ich realizacji.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

3

2013-2014

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Stymulowanie rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów
zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy
organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego
oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie
odzysku i recyklingu

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina
Myślibórz

Nie prowadzono współpracy z organizacjami odzysku i recyklingu odpadów.
Zadanie realizowano poprzez weryfikację sprawozdań kwartalnych składanych
przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu określenia sposobu
postępowania z odpadami.

Gmina Boleszkowice

Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.

Gmina Nowogródek
Pomorski

Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne do
ich realizacji.
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Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2018

2

Gminy,
Związki
Międzygminne,

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Rozbudowa i budowa zakładów zagospodarowania odpadów obejmujące
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które będą
zapewniać następujący zakres usług: mechaniczno-biologiczne lub termiczne
przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości
z sortowni, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
kompostowanie odpadów zielonych oraz opcjonalnie - sortowanie
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zakład
demontażu odpadów wielkogabarytowych,
zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Wdrożenie w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadziło spore zamieszanie zarówno informacyjne jak i organizacyjne,
ale doprowadza do rozwiązania wielu problemów w zakresie gospodarki odpadami.
Obowiązkiem gminy było przygotowanie i podjęcie szeregu uchwał pozwalających
na sprawne funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Z tego obowiązku Gmina Dębno wywiązała się w sposób należyty,
podejmując sześć uchwał, które określają szczegółowo zakres obowiązków zarówno
dla mieszkańców, jak i dla Gminy. Jednym z założeń funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadów było stworzenie przez gminę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębnie tzw. PSZOK-u, na który przyjmowane są
określone w harmonogramie odpady. Taki sposób przyjmowania odpadów rozwiązał
także problem gromadzenia i pozbywania się we właściwe miejsce odpadów
problemowych np. baterii, opakowań po lekach, leków przeterminowanych, opakowań
po farbach, rozpuszczalnikach z gospodarstw domowych, odpadów z remontu
w postaci gruzu, zużytej odzieży i odpadów tekstylnych. PSZOK prowadzony jest
przez firmę PUK Spółka z o. o. w Dębnie przy ul. Baczewskiego 34 w Dębnie.
Regulamin korzystania z PSZOK umieszczany był w różnych środkach przekazu
w taki sposób aby dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców naszej gminy
tj. przez ulotki, lokalną prasę „Merkuriusz Dębnowski, tablice ogłoszeń w mieście
i na terenach wiejskich, stronie internetowej www.debno.pl w zakładce „odpady”.
Możliwość odbioru odpadów cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców,
głównie także dlatego, że mogą przekazać odpady tzw. „zielone” np. gałęzie, skoszoną
trawę z którymi do tej pory mieli problemy.
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Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Dębno
-cd.

2013-2018

2

Gminy,
Związki
Międzygminne,

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Rozbudowa i budowa zakładów zagospodarowania odpadów obejmujące
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które będą
zapewniać następujący zakres usług: mechaniczno-biologiczne lub termiczne
przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości
z sortowni, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów
komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych oraz opcjonalnie sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych,
zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe np. sprzęt
gospodarstwa domowego, meble do 30 czerwca 2013 r. zbierane były przez Gminę
wg ustalonego harmonogramu okresowo raz w miesiącu w pierwszy wtorek miesiąca,
a na terenach wiejskich w marcu 2013 r. do dużych, otwartych kontenerów.
Po 1 lipca 2013 r. odpady te mieszkańcy mogą wystawić przed nieruchomość cztery
razy w roku (według ustalonego harmonogramu) lub własnym transportem dostarczyć
na PSZOK w Dębnie. W roku 2013 ogółem firma PUK Spółka z o.o. w Dębnie zebrała
20,5 Mg odpadów wielkogabarytowych, 26,24 Mg sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, 95,5, Mg odpadów ulegających biodegradacji.
Wg uzyskanych informacji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.
w Dębnie do 1 lipca 2013 r. zebrało 7,05 ton zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, który został przekazany dla TOM Sp. z o.o. w Szczecinie.
Harmonogram zbiórki odpadów umieszczono na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego oraz tablicach informacyjnych. Akcja zarówno w mieście, jak i na terenach
wiejskich cieszyła się dużym powodzeniem. Ponadto mieszkańcy zostali
poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty o podmiotach zajmujących się na
terenie gminy zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podobny
sposób postępowania został ustalony dla odpadów niebezpiecznych w strumieniu
odpadów komunalnych np. baterii, akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych
leków.
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3

2013-2018

2

Gminy,
Związki
Międzygminne,

1

Rozbudowa i budowa zakładów zagospodarowania odpadów obejmujące
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które będą
zapewniać następujący zakres usług: mechaniczno-biologiczne lub termiczne
przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości
z sortowni, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów
komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych oraz opcjonalnie sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych,
zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego -cd.

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

4
6

Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano. Wskazano, że regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych na terenie powiatu są usytuowane w m. Dalsze i stanowią własność
firmy Eko-Myśl sp. z o. o.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne do
ich realizacji.
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Okres
realizacji

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Barlinek

2013

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy,
Związki międzygminne, inwestorzy prywatni

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Budowa prawidłowego systemu gospodarki odpadami na terenie
gmin Regionu Szczecińskiego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Zasady funkcjonowania nowego systemu określiła Rada Miejska w Barlinku:
Nr XXXIX/469/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy
Barlinek,
Nr XXXIX/470/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Nr XXXIX/471/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Nr XXXIX/473/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
Nr XXXIX/472/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty,
-wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzależniono od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
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Okres
realizacji

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Barlinek-cd.

2013

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy,
Związki międzygminne, inwestorzy prywatni

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Budowa prawidłowego systemu gospodarki odpadami na terenie
gmin Regionu Szczecińskiego –cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice

Opis realizacji zadania
-w ramach przygotowania systemu pod względem prawnym wybrano,
w drodze przetargu, PGK Sp. z. o. o. w Barlinku na wykonawcę usług odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których podpisano stosowną
umowę 20 czerwca 2013 r. – spółka utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje od 1 lipca 2013 r.,
-w ramach działań organizacyjnych przystosowano pokój nr 1 Urzędu
Miejskiego w Barlinku do obsługi i potrzeb klientów; zatrudniono 3
pracowników do obsługi administracyjnej systemu; do elektronicznej obsługi
systemu (m.in. wprowadzania deklaracji oraz ewidencjonowania wpłat)
wdrożono program DOC.PL,
-w celu dystrybucji informacji o nowym systemie gospodarki odpadami
przygotowano i kolportowano ulotki, zorganizowano specjalne stoiska w trakcie
Dni Barlinka i dożynek gminnych w Łubiance, natomiast informacje o zmianach
harmonogramu odbioru odpadów oraz planowanych wystawkach były
przekazywane do sołectw oraz zamieszczane na stronach internetowych oraz
afiszach.
Brak informacji
Zrealizowano
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
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3

Okres
realizacji

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne do
ich realizacji.

2013

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy,
Związki międzygminne, inwestorzy prywatni

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Budowa prawidłowego systemu gospodarki odpadami na terenie
gmin Regionu Szczecińskiego-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Okres
realizacji

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz

2013

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy,
Związki międzygminne, inwestorzy prywatni

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

1. Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych o mocy przerobowej 190 000 Mg/rok
w m. Dalsze
2. Budowa kompostowni pryzmowej odpadów ulegających
biodegradacji w m. Dalsze

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Ad.1
Wg informacji - instalację przerobu odpadów oddano do użytkowania w 2013 r.
Zdolność przerobowa instalacji: 120.000 Mg/rok części mechanicznej, 35.000
Mg/rok części biologicznej.
Ad.2
Wg informacji w dniu 4 lipca 2014 r. wydana została dla firmy „Eko-Myśl”
Sp. z o. o. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wraz z produkcją paliwa
alternatywnego, o część biologiczną stabilizacji odpadów, w ramach projektu
budowy zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
w m. Dalsze, gmina Myślibórz, na części działki o nr ew. 2/3, obręb Dalsze.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2
3

Okres
realizacji

Cele
ekologiczne

1

2013

Gmina,
Związki międzygminne, inwestorzy prywatni

Budowa stacji przeładunkowej odpadów na terenie
rekultywowanego składowiska w Barlinku.

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

4
6

Nie zrealizowano.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

3

4

6
Nazwa
podmiotu
Gmina Dębno

Celowy Związek
Gmin CZG-12
2013

Gmina,
Celowy Związek Gmin CZG-12

e) Instalacja do oczyszczania odcieków składowiskowych,
f) Budowa baz magazynowo-transportowych (stacji
przeładunkowych)

Zadania
ekologiczne
2
Budowa prawidłowego systemu gospodarki odpadami na terenie gmin
Regionu Centralnego – woj.lubuskie (Gmina Dębno), tj.:
a) Budowa części biologicznego przetwarzania w ramach instalacji
MBP zmieszanych odpadów komunalnych,
b) Budowa zakładu do termicznego przekształcania odpadów w
skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i ciepła technologicznego,
c) Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne lub obojętne w Długoszynie,
d) Zamknięcie i rekultywacja składowiska Bledzewie,

1

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie posiada instalacje
do mechanicznego przetwarzania odpadów. Na budowę instalacji
do biologicznego przetwarzania odpadów podpisano umowę
na dofinansowanie ze środków UE w wysokości ok. 5 300 000 zł.
CZG-12 uzyskało status RIPOK jako składowisko odpadów oraz
kompostowania odpadów zielonych selektywnie zbieranych.
Ad. a
Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
budowy części biologicznego przetwarzania w ramach instalacji MBP
zmieszanych odpadów komunalnych.
Ad. b
Nie zrealizowano.
Ad. c
Przygotowano wniosku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
rekultywacji kwatery 1A.
Ad. d
Zrealizowano w 2013 r.
Ad. e
Nie zrealizowano.
Ad. f
Zrealizowano budowę bazy przeładunkowej w Bukowcu w 2013 r.
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Okres
realizacji

Opis realizacji

4

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat,
Związki Międzygminne, Marszałek

Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego
z wymaganiami KPGO 2014

1

Wydawanie decyzji związanych z realizacją celów spełniających
założenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

6

Nazwa podmiotu
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina
Myślibórz

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Jak dla zadania pn. „Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji
i rekultywacji składowisk odpadów”.
Nie realizowano
Brak informacji
Realizacja podobna jak dla zadania „Budowa kompostowni pryzmowej odpadów
ulegających biodegradacji w m. Dalsze”, tj. w dniu 4 lipca 2014 r. wydana
została dla firmy „Eko-Myśl” Sp. z o. o. decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów wraz z produkcją paliwa alternatywnego, o część
biologiczną stabilizacji odpadów, w ramach projektu budowy zakładu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w m. Dalsze, gmina
Myślibórz, na części działki o nr ew. 2/3, obręb Dalsze.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Gmina Nowogródek Pomorski jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.
Związek przejął zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Związek w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy warunki niezbędne do
ich realizacji.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

1

Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
W realizacji
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach 1 lipca 2013 roku Gmina Dębno przejęła obowiązek organizacji
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 100% mieszkańców. System
objął swoim zasięgiem wszystkie zamieszkałe nieruchomości na terenie Gminy a tym
samym wszystkich jej mieszkańców. Wdrożone rozwiązania umożliwiają każdemu
mieszkańcowi selektywną zbiórkę odpadów poprzez udostępnienie:
- worków do segregacji,
pojemników do segregacji typu IGLOO, Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Gmina motywuje mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów poprzez niższą
stawkę opłat za selektywne gospodarowanie odpadami.
W oparciu o złożone deklaracje objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych
nowym systemem odbierania odpadów komunalnych.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Brak informacji
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

1

Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do 2015 r.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W realizacji
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach 1 lipca 2013 roku Gmina Dębno przejęła obowiązek
organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 100%
mieszkańców. System objął swoim zasięgiem wszystkie zamieszkałe
nieruchomości na terenie Gminy a tym samym wszystkich jej mieszkańców.
Wdrożone rozwiązania umożliwiają każdemu mieszkańcowi selektywną zbiórkę
odpadów poprzez udostępnienie:
worków do segregacji, pojemników do segregacji typu IGLOO, Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który każdy mieszkaniec
Gminy Dębno z terenu nieruchomości zamieszkałych może dostarczyć odpady
komunalne i problemowe (np. opakowania po lekach, przeterminowane leki,
odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji).
Gmina motywuje mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów poprzez niższą
stawkę opłat za selektywne gospodarowanie odpadami.
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Okres
realizacji

Opis realizacji

4

2013-2015

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

1

Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do 2015 r. – cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

6

Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz

Opis realizacji zadania
Objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem selektywnego
zbierania odpadów poprzez zobowiązanie ich do wyposażenia nieruchomości
w pojemniki lub worki na te odpady. Zapewniono mieszkańcom gminy
możliwość nieodpłatnego pozbycia się niektórych odpadów komunalnych,
organizując Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu
(bioodpady, papier, szkło, plastik i opakowania po nich, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne, gabaryty, opony, leki, zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia i opakowania po nich, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, lampy
żarowe, halogenowe i świetlówki) oraz rozstawiając pojemniki na
przeterminowane leki w aptekach.

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Brak informacji
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

1

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35%,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
W realizacji
W 2013 r. stosunek masy składowanych odpadów komunalnych do ogólnej masy
wytworzonych odpadów o kodzie 20 03 01 wyniósł ok. 42 %.
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach 1 lipca 2013 roku Gmina Dębno przejęła obowiązek
organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami Gmina ma obowiązek zmniejszania ilości
odpadów biodegradowalnych, podlegających składowaniu i osiągania
odpowiednio wysokich wskaźników odzysku i recyklingu. Umowa zawarta
z firmą odbierającą i zagospodarowującą odpady zobowiązuje ją do uzyskania
odpowiednich wskaźników. Gmina od lat należy do CZG-12, który posiada
instalację w Długoszynie. Jest tam zarówno składowisko jak i sortownia. Trafiają
tam zmieszane odpady z Gminy Dębno. Pozostałe po sortowaniu odpady
przeznaczone do składowania stanowią niecałe 50% ogólnej masy odpadów
zmieszanych, które tam trafiają.
Wg informacji poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 40,56 %.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Brak informacji
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

1

Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych
do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W realizacji
Stosunek masy składowanych odpadów komunalnych do ogólnej masy
wytworzonych odpadów o kodzie 20 03 01 wyniósł ok. 42 % w 2013 roku
Stosunek masy składowanych odpadów komunalnych do ogólnej masy
wytworzonych odpadów o kodzie 20 03 01wyniósł 97% w 2012 roku
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach 1 lipca 2013 roku Gmina Dębno przejęła obowiązek organizacji
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Gmina ma obowiązek zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych
podlegających składowaniu i osiągania odpowiednio wysokich wskaźników odzysku
i recyklingu. Umowa zawarta z firmą odbierającą i zagospodarowującą odpady
zobowiązuje ją do uzyskania odpowiednich wskaźników. Gmina od lat należy do
CZG-12, który posiada instalację w Długoszynie. Jest tam zarówno składowisko jak i
sortownia. Trafiają tam zmieszane odpady z Gminy Dębno. Pozostałe po sortowaniu
odpady przeznaczone do składowania stanowią niecałe 50% ogólnej masy odpadów
zmieszanych, które tam trafiają.

Gmina Boleszkowice Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Gmina Nowogródek Brak informacji
Pomorski
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Związki Międzygminne

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

1

Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw
domowych i w miarę możliwości, odpadów innego pochodzenia podobnych do
odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy
do 2020 r.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
W realizacji
Osiągnięty w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła odebranych z obszarów gminy (zgodnie z danymi zawartymi
w sprawozdaniu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego) wyniósł
23 %. Osiągnięty w 2012 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła odebranych z obszarów gminy (zgodnie z danymi zawartymi
w sprawozdaniu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego) wyniósł
19%. W celu pełnej realizacji zadań wynikających z POŚ należy kontynuować
dotychczasowe działania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja
2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych narzuca na
gminy osiąganie odpowiednio wysokich wskaźników, co jest obwarowane
poważnymi sankcjami finansowymi. Gmina Dębno za pośrednictwem firmy PUK
Dębno Sp. z o. o., która jest odpowiedzialna za obsługę gminy (odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych), udziału w CZG-12 oraz ciągłych
działaniach informacyjno – edukacyjnych systematycznie dąży do osiągnięcia
wymaganych przez POŚ wskaźników.
Działania rozpoczęte w roku 2013 wraz z wejściem w życie nowego systemu
gospodarowania odpadami będą kontynuowane w następnych latach ze względu na
obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku ww. frakcji.
Realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry.
Brak informacji
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
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Opis realizacji

1

2

3

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

zadanie ciągłe

Gmina Dębno

Gminy

Monitoring dzikich składowisk

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie stwierdzono występowania dzikich wysypisk. Kontrole terenu Gminy
przeprowadzane są regularnie, a tereny narażone na zaśmiecenia są monitorowane.
Przy takim sposobie nadzoru i oczyszczania spotykane zanieczyszczenia występują
w niewielkich ilościach.
Zadanie realizowane przez Gminę Dębno co roku. Gmina Dębno w 2013 r.
zlikwidowała 10 nielegalnych składowisk odpadów. Odpady zostały zwiezione
na bazę przeładunkową w Krześniczce przez firmę Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie lub w przypadku opon przekazane dla firmy
specjalistycznej na podstawie kart przekazania. Ogółem z dzikich wysypisk zebrano
ok. 45,85 Mg odpadów. W 2013 r. dzięki współpracy z sołtysami wsi na terenie
Gminy Dębno z wyznaczonych miejsc zebrano 115,80 Mg opon samochodowych
i ciągnikowych. Ponadto 62 Mg opon zebrano na Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dębnie. Prowadzone kontrole nieruchomości w zakresie
obowiązku wyposażenia posesji w pojemnik do gromadzenia odpadów oraz akcje
mające na celu pomoc mieszkańcom w prawidłowym pozbyciu się odpadów
sprzyjają zmniejszeniu się liczbie „dzikich” wysypisk. Przeciwdziałaniu tworzenia
się nielegalnych miejsc składowania odpadów czynnie uczestniczy straż miejska. W
2013 roku na „gorącym” uczynku wywożenia śmieci ustalono 6 osób, które przez
inspektorów straży miejskiej zostały ukarane i zobowiązane do okazania
dokumentów uprzątnięcia dzikiego wysypiska.
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Zadania
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realizujące
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1

2

3

4

6

zadanie ciągłe

Gminy

Nazwa podmiotu
Gmina Dębno-cd.

Monitoring dzikich składowisk-cd.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz

Gmina Boleszkowice

Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Co roku dzikie wysypiska udaje się zlikwidować dzięki zatrudnionym przy
Urzędzie Miejskim pracownikom tzw. „społecznie użytecznym”, którzy zbierają
zalegające odpady do specjalnych pojemników. W celu zahamowania procederu
nielegalnego wyrzucania odpadów w miejsca na ten cel nieprzeznaczone,
niewłaściwego gromadzenia odpadów oraz utrzymania czystości i porządku
prowadzone są w ciągu roku systematyczne kontrole nieruchomości przez
inspektora ochrony środowiska i Straż Miejską oraz przedstawiciela Państwowej
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z Myśliborza.
Zgodnie z przekazaną informacją na terenie gminy Myślibórz nie stwierdzono
większych „dzikich wysypisk śmieci”. Niewielkie punktowe nagromadzenia
odpadów, występujące na gruntach prywatnych lub gminnych, likwidowane były
sukcesywnie na koszt posiadacza odpadów (w przypadku braku możliwości
ustalenia ich pochodzenia).
Składowisko odpadów komunalnych w m. Boleszkowice zostało zamknięte na
mocy decyzji znak: OSR.III.7645/4/04 z dnia 19.03.2004 r. Starosty Powiatowego
w Myśliborzu. Wysypisko komunalne zostało zamknięte Uchwałą Rady Gminy
(Nr XLVII/232/2002, z dnia 25.06.2002 r.), a sposób rekultywacji nałożony jest
Decyzją Starostwa Powiatowego (Nr OSR.III.7645/4/04 z dnia 19.03.2004 r.);
Obecnie wysypisko jest po wykonaniu prac ziemnych;
Brak informacji
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4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Wójt
Burmistrz

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi

1

Przekazywanie informacji do Marszałka Województwa o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska (np. PCB – Polichlorowane bifenyle)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Odpady niebezpieczne –azbest (płyty eternit) zostały naniesione do bazy
azbestowej. Urząd Marszałkowski ma dostęp do ww. danych.

Gmina Dębno

Zadanie ciągłe, realizowane.

Gmina
Myślibórz

Zrealizowano. Przekazywano informacje dot.
zawierających azbest oraz ilości tych wyrobów.

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Realizowane

występowania

wyrobów

Nie realizowano
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Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

zadanie ciągłe

WIOŚ

1
Monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi
(w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest
niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie
olejów odpadowych innym procesom odzysku)

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie
Opis realizacji zadania
W 2013 r. nie realizowano zadania

228

zadanie ciągłe

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

WIOŚ

1
Zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki odpadami przez
małych wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych
w małej ilości (źródła rozproszone)

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie
Opis realizacji zadania
Nie prowadzono kontroli w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi wytwarzanymi przez małych wytwórców.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

WIOŚ

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi

1

Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów
wprowadzających pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji
demontażu prowadzących strzępiarki, w zakresie przestrzegania
przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W 2013 r. WIOŚ w Szczecinie przeprowadził trzy planowane kontrole stacji
demontażu pojazdów:
Andrzej Palicki Zakład Blacharsko Lakierniczy Mechanika Pojazdowa,
ul. Szosa do Lipian 11, 74-320 Barlinek, nie stwierdzono nieprawidłowości,
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX Korzeniowski Józef
w Więcławiu, 74-400 Dębno, nie stwierdzono nieprawidłowości,
IKAR s.c. Widerpelc Marek, Szmit Józef, ul. Królewiecka 45,
74-300 Myślibórz, stwierdzone nieprawidłowości:
przekazanie
Marszałkowi
Województwa
Zachodniopomorskiego
po ustawowym terminie zbiorczego zestawienia danych o ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących
unieszkodliwianiu tych odpadów,
- nieprzekazanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz
NFOŚiGW rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
- wykonanie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem, określonym
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznego sprawozdania
o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
- nieosiągnięcie w 2012 r. wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu
rocznie.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Gmina Dębno

2032

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi

1

Opracowanie i realizacja działań Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 – 2032
oraz gminnych Programach usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Został opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta
i Gminy Barlinek na lata 2011 – 2032” - Uchwała nr VII/89/2011 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 28 kwietnia 2011 r. Poddano w 2013 r. utylizacji 58,397 Mg
eternitu.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest była wykonana w trakcie opracowania
„Programu usuwania wyrobów, zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata
2011-2032”, który został przyjęty w dniu 29 czerwca 2011 r. uchwałą Nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 czerwca 2011 r. W wyniku przeprowadzonej
inwentaryzacji stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest w 517
gospodarstwach domowych i budynkach inwentarskich na terenie Miasta i Gminy
Dębno, w tym 83 na terenie samego miasta. Stanowią je przede wszystkim pokrycia
dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo-cementowych. Inwentaryzacja została
sporządzona odrębnie dla miasta i dla wsi. Inwentaryzacja uwzględnia wszystkie
nieruchomości tzn. mieszkalne, zakłady pracy, ogrody działkowe oraz zgodnie
z danymi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie łącznie
na terenie Miasta i Gminy Dębno znajduje się 20,217 km rur wodociągowych
azbestowo cementowych, w tym na terenie samego miasta 2,877 km. Łącznie na terenie
Miasta i Gminy Dębno występuje 1584,77 Mg wyrobów zawierających azbest.
Informacje dotyczące aktualizacji wyrobów zawierających azbest prowadzone są na
bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.bazaazbestowa.pl
W roku 2013 w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie usunięto i przekazano do utylizacji wyroby
zawierające azbest z demontażu w ilości 24,40 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł
23283,08 zł. Gmina Dębno ze swoich środków wydatkowała kwotę 8 592,71 zł,
a WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował kwotę 14 690,37 zł.
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Nazwa podmiotu
Gmina
Myślibórz

2032

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Powiat, Gminy

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi

1

Opracowanie i realizacja działań Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 –
2032 oraz gminnych Programach usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Starosta
Myśliborski

Opis realizacji zadania
Uchwałą Nr XXXII/282/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku przyjęto „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Myślibórz na lata 2008 – 2032”. Finansowano odbiór, transport i utylizację
odpadów zawierających azbest od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych,
jednostek i zakładów budżetowych, które posiadały tytuł prawny
do nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Myślibórz.
Ilość wniosków złożonych przez mieszkańców o dofinansowanie do usuwania
wyrobów zawierających azbest rozpatrzonych pozytywnie:
2012 r. - 18,
2013 r. - 19.
Wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy:
2012 r. - 30.912,84 zł,
2013 r. - 46.708,02 zł.
Także w kolejnych latach przewiduje się finansowanie odbioru, transportu
i utylizacji wyrobów azbestowych.
Program uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/219/2009 Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 27.08.2009 r.
W roku 2013 gmina oddała do utylizacji 17,68 Mg wyrobów zawierających
azbest. Nadal prowadzona jest i aktualizowana ewidencja azbestu oraz
możliwość uzyskania pomocy finansowej z gminy na zadania związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Nie realizowano
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RDOŚ, RDLP, ZPK, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe,
Gminy, Powiat

Nazwa podmiotu
Starosta Myśliborski

Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina
Myślibórz
2013-2015

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy
o zasobach przyrodniczych

1

Opis realizacji

Kontynuowanie inwentaryzacji przyrodniczej województwa ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000
(inwentaryzacja pod kątem tworzonych obecnie
Planów Zadań Ochronnych

Cele
ekologiczne

4.4. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego

Opis realizacji zadania
Przedstawiciele tut. Starostwa brali udział w spotkaniach, dotyczących
tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: „Pojezierze
Myśliborskie”, „Jezioro Kozie”, „Dziczy Las”.
Nie realizowano
Zadanie realizowane w sposób ciągły
Brano udział w tworzeniu projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów
Natura 2000: „Pojezierze Myśliborskie”, „Jezioro Kozie”, „Dziczy Las”
oraz je opiniowano.
Nie zrealizowano.
Prowadzono prace nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Jezioro Kozie PLH 320010.
Przewiduje się w przyszłości przeprowadzanie inwentaryzacji w ramach
opracowania planów ochrony parków krajobrazowych.

Nie zrealizowano
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Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne
2

3

4

6

RDOŚ, RDLP, ZPK, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe,
Gminy, Powiat

Nazwa podmiotu
Starosta Myśliborski

2013-2015

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy
o zasobach przyrodniczych

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie
świadomości w zakresie prawnych i przyrodniczych podstaw
funkcjonowania obszarów chronionych oraz w zakresie ochrony
dziedzictwa ekologicznego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W październiku 2013 r. w ramach projektu pt. „Zielony Myślibórz” odbyły się
warsztaty ekologiczne zrealizowane przez Fundację Rozwoju Regionalnego
„BIELIK” z siedzibą w Szczecinie. Starosta Myśliborski był
współorganizatorem warsztatów, do których zaprosił uczniów klas I-II Szkół
Podstawowych: Nr 3 w Myśliborzu i Nr 1 i 3 w Dębnie oraz 5-6-latków
z Przedszkoli Publicznych Nr 1 i 2 w Myśliborzu i Nr 1 i 2 w Dębnie.
W ramach warsztatów odbyła się nie tylko wizyta w Zakładzie Utylizacji
Odpadów „EKO-MYŚL” Sp. z o. o. w m. Dalsze, gmina Myślibórz, lecz także
w Izbie Edukacji Leśnej na Wyłuszczarni nasion w miejscowości Dzicze,
gmina Dębno. Tam odbyła się wycieczka do lasu z przewodnikiem
i przeprowadzona została lekcja terenowa z zakresu edukacji leśnej
i przyrodniczo-ekologicznej. Dzieci odwiedziły salę edukacji przyrodniczej
z licznymi eksponatami ptaków i zwierząt. Warsztaty te z pewnością pozwoliły
wpłynąć na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
naturalne, wyrobić wśród uczniów i przedszkolaków postawy proekologiczne
i zwiększyć ich świadomość ekologiczną.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Powiat,
RDOŚ, ZPK, organizacje pozarządowe

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy
o zasobach przyrodniczych

1

Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie
świadomości w zakresie prawnych i przyrodniczych podstaw
funkcjonowania obszarów chronionych oraz w zakresie ochrony
dziedzictwa ekologicznego-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz

Opis realizacji zadania
Działania realizowane w placówkach edukacyjnych.
Działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie prawnych
i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych oraz w zakresie
ochrony dziedzictwa ekologicznego prowadzone co roku przez placówki oświatowe
na terenie Gminy Dębno, zaplanowane są także na rok 2014 oraz lata następne. Są to
działania długookresowe. Edukacja społeczeństwa jest konsekwentna i ciągła gdyż
tylko wtedy może przynieść wymierne i oczekiwane korzyści. W 2013 r.
w placówkach oświatowych na terenie gminy Dębno (szkoły podstawowe)
przeprowadzono 72 konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i informowania
o stanie środowiska. Łącznie w konkursach i działaniach o charakterze
ekologicznym udział wzięło 4338 dzieci i młodzieży. Ponadto na terenie gminy
Dębno zostało wyznaczonych 5 szlaków rowerowych oraz 5 szlaków Nordic
Walking łącznie stanowią 158 km. Trasy biegną po malowniczych terenach, które
zachęcają do aktywnego trybu życia zarówno w ciepłych porach roku,
jak i chłodniejszych. W związku z pojawiającymi się nowymi trasami została
zorganizowana impreza turystyczna dla mieszkańców Dębna, podczas których mogli
się nauczyć m. in. prawidłowego chodzenia z kijkami. Gmina Dębno również była
współorganizatorem rajdu rowerowego w ramach promocji aktywności fizycznej
wśród mieszkańców.
Edukacja na ww. temat prowadzona była w placówkach oświatowych. Gmina
wspierała finansowo szkoły poprzez zakup nagród rzeczowych na konkursy
przyrodniczo-ekologiczne. Działania te będą kontynuowane w latach przyszłych.

235

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

2013-2015

Nazwa podmiotu
Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Gminy, Powiat,
RDOŚ, ZPK, organizacje pozarządowe

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy
o zasobach przyrodniczych

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie
świadomości w zakresie prawnych
i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych oraz w
zakresie ochrony dziedzictwa ekologicznego –cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Uczestnictwo czynne w spotkaniach i szkoleniach dotyczących omawianego zagadnienia oraz
edukacja społeczna w tym zakresie – zadania realizowane w sposób ciągły.
Edukacja ekologiczna szeroko pojęta jest prowadzona ciągle przez Wiejski Ośrodek Kultury
w Nowogródku Pomorskim. Na spotkaniach z dziećmi są poruszane różne ekologiczne tematy,
jak ochrona pszczół, wody, drzew, ptactwa itp. W roku 2013 przeprowadzono wiele
akcji ekologicznych.
Zespół Szkół
Dnia 20 marca 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
Ponadgimnazjalnych Dębnie odbył się „IV Powiatowy Konkurs o Parkach Narodowych. Tegoroczna IV edycja
Nr 1 im. Juliusza
Konkursu o Parkach Narodowych została poświęcona Rezerwatom Biosfery UNESCO MaB w
Słowackiego w
Polsce. Celem konkursu było między innymi podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i
Dębnie
młodzieży oraz uzmysłowienie sobie wpływu, jaki nasze działania mają na środowisko, a także
na nasze życie w tym środowisku. Dzięki konkursowi młodzi ludzie mogli zapoznać się z
formami ochrony przyrody w Polsce. Uczniowie Szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych szczegółowo zapoznali się z trudnym tematem „Rezerwaty Biosfery
UNESCO MaB w Polsce”. Ich walorami i wyjątkowością, rozmieszczeniem, fauną i florą
występującą na terenie rezerwatów oraz aspektem etnograficznym tych terenów. Zgodnie z
tytułem konkursu młodzież zapoznawała się z Parkami Narodowymi stanowiącymi zazwyczaj
strefy centralne tych rezerwatów oraz wszystkimi Parkami Narodowymi w Polsce. Do udziału
w konkursie zgłosiło się aż 15 szkół z powiatu myśliborskiego, gryfińskiego, gryfińskiego oraz
sąsiedniego województwa lubuskiego (Kostrzyn). Konkurs miał także drugą formę. Uczniowie
szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych) przygotowali prace plastyczne na
temat „Chronione gatunki roślin występujące na terenie Rezerwatów Biosfery UNESCO MaB
w Polsce” Wysłuchano także prezentacji multimedialnej o Rezerwatach Biosfery UNESCO
MaB w Polsce.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego

Opis realizacji zadania
ZPKWZ podejmuje działania w tym kierunku, m.in. poprzez organizowanie prelekcji w
szkołach oraz konkursów dla młodzieży szkolnej, w tym ogólnopolskiego konkursu o
parkach krajobrazowych „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”
Realizowano zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z miejscowości sąsiadujących z
Parkiem BGPK

2013-2015

Gminy, Powiat,
RDOŚ, ZPK, organizacje pozarządowe

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy
o zasobach przyrodniczych

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie
świadomości w zakresie prawnych
i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych
oraz w zakresie ochrony dziedzictwa ekologicznego –cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

Gminy, RDOŚ

2
Tworzenie nowych form ochrony przyrody na podstawie wyników
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

Zadania
ekologiczne

1

Stworzenie prawno-organizacyjnych warunków i narzędzi
dla ochrony przyrody

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Nie realizowano

Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice

Nie realizowano

Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie tworzono w 2013 r.

Na mocy Uchwały Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia
28 lutego 2013 r. ustanowiono 3 pomniki przyrody.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego
Urząd Morski
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Wzięto udział w projekcie czynnej ochrony popielic, reintrodukowanych na teren
Puszczy Gorzowskiej – monitoring stanu populacji oraz dokarmianie popielic;
rozpoczęto projekt czynnej ochrony mazurka – rozwieszanie budek lęgowych,
monitoring stanu populacji migrującej na obszarze Parku.
Nie zrealizowano.

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

RDLP, RDOŚ, ZPK, Organizacje pozarządowe, Instytucje naukowe,
Urząd Morski

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez
zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów
i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych.

1

Monitoring stanu gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000
i pozostałych obszarach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie
pogorszeniu się tego stanu

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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zadanie ciągłe

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

RDLP, RDOŚ, ZPK, Organizacje pozarządowe

1

Czynna ochrona siedlisk cennych przyrodniczo (np. terenów
podmokłych, łąk i pastwisk, wrzosowisk)

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez
zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów
i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego
Nie realizowano
Opis realizacji zadania

Nie realizowano
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zadanie ciągłe

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

RDLP, RDOŚ, ZPK, Organizacje pozarządowe

1

Opracowanie i wdrażanie programów ochrony gatunków
zagrożonych

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez
zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów
i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego
Nie realizowano
Opis realizacji zadania

241

Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

RDLP, RDOŚ, ZPK, Organizacje pozarządowe

2
Opracowanie i wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania
obszarami cennymi przyrodniczo wraz z tworzeniem infrastruktury
edukacyjnej, informacyjnej, turystycznej oraz służącej ochronie
przyrody.

Zadania
ekologiczne

1

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez
zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów
i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego

Opis realizacji zadania
Przewiduje się uregulować kwestię opracowania systemów zarządzania
obszarem, gdy zaś rozpatrywać kwestię tworzenia infrastruktury, to nadmienić
można iż dalece zaawansowany jest projekt zakładający budowę, w oparciu o
środki zewnętrzne, obiektów typu wiaty, ławo-stoły, system informacji;
Konserwacja i naprawa tablic granicznych BGPK.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek
Nadleśnictwo
Dębno
Nadleśnictwo
Myślibórz

2013-2015

Realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości”

Ochrona różnorodności leśnej

1

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Brak powierzchni do zalesień w ramach Planu Urządzania Lasu na lata 2013-2022.
Nie realizowano
Nadleśnictwo Różańsko realizuje postulaty zawarte w „Krajowym programie
zwiększania lesistości”

243

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych,
właściciele gruntów

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Zalesianie nowych terenów, w tym gruntów zbędnych dla
rolnictwa oraz nieużytków z uwzględnieniem uwarunkowań
przyrodniczo – krajobrazowych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Opis realizacji zadania
W 2013 r. Nadleśnictwo Barlinek w ramach odnowień terenów porolnych odnowiło
0,41 ha. Koszt zadania to 365,76 zł.

Nadleśnictwo
Dębno

Nadleśnictwo Dębno w roku 2013 nie zalesiało gruntów porolnych. W tym okresie
Nadleśnictwo udzielało tylko pomocy dla właścicieli gruntów zalesiających swoje
tereny poprzez odpłatne udostępnianie niezbędnych sadzonek. W przypadku
wystąpienia potrzeby zalesienia gruntów Nadleśnictwo obowiązują zasady ujęte
w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości.

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Brak informacji
Nadleśnictwo Różańsko prowadzi zalesianie nowych terenów oraz gruntów
zbędnych dla rolnictwa.
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Okres
realizacji

2

3

4

6

Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych

Ochrona różnorodności leśnej

1

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych,

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Opis realizacji zadania
Co roku w Nadleśnictwie Barlinek prowadzi się weryfikację form ochrony przyrody
w ramach obowiązków służbowych.

Nadleśnictwo
Dębno

Nadleśnictwo Dębno wykonując waloryzację przyrodniczą swoich terenów,
postępuje zgodnie z wytycznymi ujętymi w części IV Instrukcji Ochrony Lasu.
Według opisanych w niej postępowań w zakresie ochrony przyrody pracownicy
nadleśnictwa wykonują do końca września każdego roku przegląd rezerwatu
przyrody „Cisy Boleszkowickie”, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Porzecze”, pomników przyrody oraz przeprowadzają monitoring roślin, zwierząt
i grzybów, w celu rejestracji nowych stanowisk gatunków chronionych. Do końca
każdego roku spisuje się notatki dotyczące obserwacji ptaków dla których zostały
powołane strefy ochrony gatunkowej.
Brak informacji

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Waloryzacja przyrodnicza obszarów leśnych jest działaniem ciągłym.
Inwentaryzacja obejmuje florę, faunę i grzyby ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków chronionych i rzadkich oraz wybrane elementy przyrody nieożywionej.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Lasy Państwowe

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze
korytarzy ekologicznych i wododziałów

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

Opis realizacji zadania
Nie realizowano

Dębno

Realizacja w ramach istniejących kompleksów leśnych.

Myślibórz

Brak informacji

Różańsko

Pomiędzy kompleksami leśnymi w zasięgu Nadleśnictwa występuje możliwość
migracji zwierząt.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Lasy Państwowe, Właściciele gruntów

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach
rolniczych oraz rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów
zdegradowanych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Nadleśnictwo
Dębno

W 2013 r. Nadleśnictwo Dębno udzielało tylko pomocy dla właścicieli gruntów
zalesiających swoje tereny poprzez odpłatne udostępnianie sadzonek drzew.

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Brak informacji
Nadleśnictwo nie prowadzi zwiększania ilości i powierzchni zadrzewień
na terenach rolniczych. Rekultywacja nie obejmuje terenów zdegradowanych.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

2013-2015

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek
Lasy Państwowe, Właściciele gruntów

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych –
budowa, przebudowa i modernizacja dróg leśnych,
wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako drogi pożarowe

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Dębno
Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
W 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Dębno na obszarze powiatu myśliborskiego
wykonano prace dotyczące budowy dojazdów pożarowych nr 9 i 23.
Brak informacji
Na terenie Nadleśnictwa budowane są drogi pożarowe oraz modernizowane są
drogi leśne, wyznaczone w planach urządzenia lasu jakość drogi pożarowe.
Nadleśnictwo aplikuje o środki finansowe w ramach działania 226 „Odtwarzanie
potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych” w ramach PROW 2007-2013.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Lasy Państwowe

Ochrona różnorodności leśnej

1

Renaturalizacja obszarów leśnych,
w tym obszarów wodnych – błotnych, obiektów cennych
przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych
w tym zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na
terenach nizinnych - budowa obiektów wodno-melioracyjnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Budowa 28 sztuk zastawek melioracyjnych. Poprawa stosunków wodnych na
obszarze 345 ha. Koszt zadania to 660 000, w tym wkład funduszy unijny - 85%.

Dębno

Aby zapobiec powodziom i suszy w ekosystemach leśnych Nadleśnictwo Dębno
w 2013 r. dokonało konserwacji 2900 mb rowów melioracyjnych, które
odprowadzają nadmiar gromadzącej się wody. Na terenie Leśnictwa Mostno
naprawiono zastawkę na rowie leśnym, która spiętrzając wodę pozwala na jej
zatrzymanie w środowisku leśnym, w postaci naturalnego zbiornika wodnego.

Myślibórz

Na terenie Nadleśnictwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wykonała cztery zastawki piętrzące wodę w zakresie działań, wynikających z
programu kompensacji przyrodniczej na potrzeby drogi szybkiego ruchu S-3.
Nadleśnictwo Różańsko jest beneficjentem projektu „Zwiększanie możliwości
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych
na terenach nizinnych” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Różańsko
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

2

3

4

6

1

Dębno
zadanie ciągłe

Lasy Państwowe

Realizacja planów urządzenia lasów

Ochrona różnorodności leśnej

Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

Opis realizacji zadania
W Nadleśnictwie Barlinek zasobność drzewostanów (wg stanu na dzień
01.01.2013r.) określa się na ok. 340 m3/ha (wzrost od 2003 r. o prawie 60 m3/ha).
Obecnie średni wiek drzewostanów wynosi 69 lat (wg stanu na dzień 01.01.2013
r.), który jeszcze 10 lat temu wynosił 62 lata. Obecnie N-ctwo posiada plan na lata
2013-2022 i realizuje jego zadania.
Nadleśnictwo Dębno realizuje wytyczne zgodnie z nowym, utworzonym na lata
2013-2022 planem Urządzania Lasu zatwierdzonym decyzji a Ministra Środowiska
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Myślibórz

Brak informacji

Różańsko

Nadleśnictwo Różańsko realizuje plan Urządzenia Lasu na lata 2006-2015.

250

Okres
realizacji

2

3

4

6

Realizacja uproszczonych planów urządzenia lasów

Ochrona różnorodności leśnej

1

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Nadleśnictwo Dębno

Nie realizowano

Nadleśnictwo Myślibórz

Brak informacji

Nadleśnictwo Różańsko

Nie realizowano

Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna „JEDNOŚĆ”

Zrealizowano
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

2013-2016

Dębno
Lasy Państwowe

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa, udostępnienie lasów poprzez
utrzymanie i rozwój posiadanej infrastruktury, rozszerzaniu bazy do edukacji
ekologicznej, partycypacji
w inwestycjach wspólnych z samorządami w zakresie rozwoju turystyki na
obszarach leśnych i przyleśnych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Myślibórz
Różańsko

Opis realizacji zadania
Sposób realizacji zadania polega na sprzątaniu i wywozie śmieci z miejsc
biwakowania, naprawę i konserwację urządzeń turystycznych. Edukacja leśna,
a tym samym podnoszenie świadomości społeczeństwa prowadzone jest poprzez
spotkania z leśnikiem w szkołach, zajęcia terenowe, prelekcje, pogadanki, wykłady,
konkursy, akcje i imprezy okolicznościowe. Koszt zadania to 55 760,48 zł.
Nadleśnictwo posiada bardzo bogatą bazę turystyczną, na którą składa się 37
obiektów turystycznych w postaci miejsc wypoczynku, miejsc postoju, ścieżek
rowerowych oraz trasy tematycznej „Parki, drzewa, lasy”. Ponadto przez tereny
lasów Nadleśnictwa przebiega 5 szlaków turystycznych wytyczonych wspólnie
z miejscowymi samorządami. Na terenie jednego z trzech miejsc wypoczynku
możliwe jest, po otrzymaniu zgody Nadleśniczego, zorganizowanie ogniska lub
grilla. W chwili obecnej wg oceny Nadleśnictwa nie ma potrzeby dalszej
rozbudowy bazy turystycznej, samo utrzymanie obecnego stanu wymaga dużych
nakładów na bieżącą konserwację i sprzątanie.
W zakresie edukacji leśnej Nadleśnictwo Dębno działa w oparciu o aktualny
Program Edukacji Leśnej oraz posiadaną bazę w postaci Izby Edukacji Leśnej
zlokalizowanej na Wyłuszczarni Nasion w Dębnie, Sali edukacyjno-konferencyjnej
przy siedzibie Nadleśnictwa oraz w oparciu o Ścieżkę edukacyjną „Nasze drzewa’
nad jeziorem Duszatyń. Pomad to leśnicy często uczestniczą w spotkaniach
z dziećmi i młodzieżą szkolną na terenach miejscowych przedszkoli i szkół.
Brak informacji
Działanie realizowane, poprzez prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej
w szkołach oraz na spotkaniach z osobami dorosłymi. Na terenie Nadleśnictwa
funkcjonuje ścieżka edukacyjna w Rezerwacie „Długogóry”.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

2013-2016

Dębno
Lasy Państwowe

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Prowadzenie doradztwa dla właścicieli gruntów korzystających
ze wsparcia UE dla działań związanych z leśnictwem

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Myślibórz
Różańsko

Opis realizacji zadania
Zadanie jest realizowane poprzez doradztwo z zakresu gospodarki leśnej
dla właścicieli gruntów rolnych zalesionych. Powierzchnia gruntów zalesionych
wynosi 260 ha. Koszt zadania-350 000 zł.
W 2013 r. Nadleśnictwo Dębno udzielało tylko pomocy dla właścicieli gruntów
zalesiających swoje tereny poprzez odpłatne udostępnianie niezbędnych sadzonek.
Brak informacji
Działanie realizowane, głównie poprzez sporządzanie planów zalesień dla lasów nie
stanowiących własności skarbu państwa. Pracownicy nadleśnictwa służą pomocą
dla osób prowadzących działania związane z leśnictwem.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

2013-2016

Dębno

Lasy Państwowe

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Promocja turystyki związanej z gospodarką leśną, łowiectwem,
turystyki ekologicznej i rowerowej

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Myślibórz
Różańsko

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Pracownicy Nadleśnictwa Dębno w celu promowania turystyki związanej z
gospodarką leśną, łowiectwem, turystyką ekologiczną i rowerową organizują
stanowiska w postaci namiotów tematycznych przy okazji np. Dni Dębna czy
odbywających się w 2013 roku Powiatowych Obchodów Dnia Św. Huberta. Dyżu
aspekt promocyjny ujęty jest również w organizowanych przez leśników
konkursach dla dzieci i młodzieży w szkołach, których tematyka związana jest
gospodarką leśną i ochroną przyrody.
Brak informacji
Działanie realizowane poprzez budowę nowej i utrzymywanie istniejącej
infrastruktury turystycznej.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Nadleśnictwo
Dębno
2013-2016

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Monitorowanie oraz ograniczanie występowania szkodników owadzich
w lasach

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Zwalczanie foliofagów dęba na powierzchni 1000 ha. Ochrona lasu to m.in.
zakładanie nowych budek dla ptaków i czyszczenie starych, dokarmianie ptaków,
prognozowanie i kontrolowanie szkód od owadów, grzybów. Co rok wykonuje się
zabiegi chemiczne, mechaniczne, biologiczne w ramach ochrony lasu przed
ssakami. Każdego roku powstają ogrodzenia, chroniące uprawy przed zgryzaniem.
Koszt zadania 841000 zł, w tym opryski na kwotę 119 000 zł.
W 2013 roku na terenie Nadleśnictwa Dębno w celu monitorowania zagrożenia od
owadów przeprowadzono hodowlę wazonową, która pozwoliła określić zagrożenie
dla drzewostanów dębowych ze strony owadów z rodziny miernikowców,
przeprowadzono lepowanie drzew umożliwiające obserwację gąsienic barczatki
sosnówki, wyłożono 30 pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę,
przeprowadzono kontrolę lotu motyla brudnicy mniszki i barczatki sosnówki, na
180 partiach kontrolnych przeprowadzono jesienne poszukiwania, na podstawie
których określono zagrożenie na rok następny od takich gatunków jak: barczatka
sosnówka, poproch cetyniak, strzygonia choinówka, boreczniki, zawisak borowiec
i osnuja gwiaździsta. W celu ograniczenia występowania szkodników owadzich
wykonano w 2013 roku opryski chemiczne:
-248 ha – na foliofagi dębu
-734 ha – na barczatkę sosnówkę
Monitoring prowadzony jest zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych
Instrukcją Ochrony Lasu. W 2013 r. wykonano akcję lotniczego ograniczania
liczebności folio fagów dębu na powierzchni 716 ha.
Brak informacji

255

Okres
realizacji

3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

2013-2016

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Ochrona różnorodności leśnej

1

Monitorowanie oraz ograniczanie zagrożenia pożarowego w lasach,
w tym: modernizacja sprzętu przeciwpożarowego oraz systemu
wczesnego wykrywania pożarów lasu; modernizacja systemu
obserwacji lasu, zakup kamer TV umożliwiających monitoring
lasów; zakup i wymiana sprzętu patrolowo-gaśniczego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Dębno
Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Nadleśnictwo zalicza się do III kategorii zagrożenia pożarowego. Średnio rocznie
rejestruje się 5 pożarów o średniej powierzchni 0,16 ha. Największe nasilenie
pożarów rejestruje się w okolicy m. Barlinek. W chwili obecnej N-ctwo korzysta
z następujących punktów monitoringu: 1. dostrzegalnia z radiotelefonem,
2. telewizja przemysłowa kolorowa. Ochrona czynna ppoż polega na prowadzeniu
dyżurów w czasie okresu zagrożenia pożarowego oraz monitoringu lasu za pomocą
dostrzegalni przeciwpożarowej, znajdującej się na terenie leśnictwa Okno.
Na Zabezpieczenie przeciwpożarowe składa się również porządkowanie terenu przy
drogach publicznych z martwych drzew i opadłych gałęzi oraz oborywanie
parkingów i miejsc biwakowania.
Sprzęt przeciwpożarowy będący aktualnie na stanie Nadleśnictwa Dębno jest
sprawny i nie wymaga modernizacji. Najbliższy zakup i wymiana w tym zakresie
zaplanowana jest na lata 2016-2018.
Brak informacji
Działanie realizowane, nadleśnictwo posiada zestaw do wczesnego wykrywania
pożarów oraz samochód patrolowo-gaśniczy, co pozwala na szybkie wykrywanie
pożarów lasu.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2016

Zadania
ekologiczne
2

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Budowa lub przebudowa dróg leśnych uznanych za drogi
pożarowe

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Nadleśnictwo
Dębno

W 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Dębno w zakresie powiatu myśliborskiego
wykonano prace dotyczące budowy dojazdów pożarowych nr 9 i 23.

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Brak informacji
Działanie jest realizowane na terenie nadleśnictwa. Nadleśnictwo aplikuje o środki
zewnętrzne w tym zakresie.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek

2013-2016

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Wykonanie sztucznych zbiorników
na potrzeby gaśnicze na terenach leśnych gdzie nie występują
naturalne źródła poboru wody

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Dębno
Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Na terenie Nadleśnictwa Dębno znajdują się 2 sztuczne zbiorniki na potrzeby
gaśnicze, w 2013 roku nie wykonano budowy kolejnych zbiorników.
Brak informacji
Nadleśnictwo Różańsko w 2013 roku wybudowało zbiornik przeciwpożarowy na
terenie Leśnictwa Nowogródek.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Nadleśnictwo
Barlinek
Nadleśnictwo
Dębno

2013-2016

Retencjonowanie wody na obszarach leśnych

Ochrona różnorodności leśnej

1

Lasy Państwowe, Właściciele lasów prywatnych

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nadleśnictwo
Myślibórz
Nadleśnictwo
Różańsko

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
W zakresie retencjonowania wody na obszarach leśnych Nadleśnictwo Dębno
w 2013 r. dokonało konserwacji 2900 mb rowów melioracyjnych, które
odprowadzają nadmiar gromadzącej się wody. Na terenie Leśnictwa Mostno
naprawiono zastawkę na rowie leśnym, która spiętrzając wodę pozwala na jej
zatrzymanie w środowisku leśnym, w postaci naturalnego zbiornika wodnego.
Brak informacji
Nadleśnictwo Różańsko jest beneficjentem projektu „Zwiększanie możliwości
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych
na terenach nizinnych” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa
Nadleśnictwa
Barlinek

2013-2016

Dębno

Lasy Państwowe

Ochrona różnorodności leśnej

1

Opis realizacji

Wzmacnianie techniczne służb leśnych dla potrzeb ujawniania i
zwalczania zagrożeń niszczenia przyrody przez człowieka (walka
z kłusownictwem, zaśmiecaniem i dewastacją terenów leśnych)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Myślibórz
Różańsko

Opis realizacji zadania
Przy nadleśnictwie działa straż leśna, która prowadzi ewidencję szkód.
Straż leśna nadleśnictwa współpracuje z kołami łowieckimi w zwalczaniu
kłusownictwa zarówno w zakresie wykrywania sprawcy jak i niszczenia urządzeń
kłusowniczych. Dużą rolę w tym temacie odgrywa edukacja dzieci i młodzieży
poprzez zielone lekcje oraz konkursy wiedzy leśnej i przyrodniczej organizowane
przez nadleśnictwo. Straż leśna Nadleśnictwa Dębno w 2013 roku nałożyła 17
mandatów i udzieliła 63 pouczeń w związku z ujawnieniem wykroczeń.
Brak informacji
Przy Nadleśnictwie Różańsko działa posterunek Straży Leśnej. Nadleśnictwo
posiada sprzęt niezbędny do monitorowania lasu celem wykrywania szkodnictwa
leśnego. Nadleśnictwo jest patrolowane przez straż leśną, która współpracuje
z policją, strażą rybacką i strażą łowiecką.
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2013-2015

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

RDLP, RDO, ZPK, Organizacje pozarządowe

1

Określenie pojemności i chłonności turystycznej miejsc
szczególnie cennych przyrodniczo

Wdrożenie zasad turystyki zrównoważonej na obszarach
chronionych oraz promocja przyrodniczych walorów
turystycznych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
Opis realizacji zadania
Działanie to zostanie zrealizowane w ramach opracowania planów ochrony;

Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego
Nie zrealizowano
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2013-2015

Zadania
ekologiczne

Okres
realizacji

Dostosowanie infrastruktury turystycznej oraz zasad zarządzania
ruchem turystycznym do oszacowanych poziomów chłonności i
pojemności turystycznej.

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

RDLP, RDO, ZPK, Organizacje pozarządowe

1

Wdrożenie zasad turystyki zrównoważonej na obszarach
chronionych oraz promocja przyrodniczych walorów
turystycznych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
Opis realizacji zadania
Nie realizowano.
Zadanie to zostanie zrealizowane w przyszłości w ramach opracowania planów
ochrony.

Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego
Nie zrealizowano.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

1
2
3
4
6

Opracowanie koncepcji najkorzystniejszego wykorzystania
przyrodniczych zasobów regionu wraz z planem podziału
obszarów cennych przyrodniczo na strefy o różnym stopniu
dostępności i zagospodarowania), z uwzględnieniem bogactwa
siedlisk i ich odporności na presję turystyczną oraz włączenie tej
strategii do wojewódzkiej strategii rozwoju turystyki.

2013-2015

RDLP, RDO, ZPK, Organizacje pozarządowe

Cele
ekologiczne

Opis realizacji

Wdrożenie zasad turystyki zrównoważonej na obszarach
chronionych oraz promocja przyrodniczych walorów
turystycznych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego

Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego

Nie zrealizowano
Opis realizacji zadania

Nie zrealizowano
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Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Jednostki
i podmioty
realizujące

Opis realizacji

RDLP, RDO, ZPK, Organizacje pozarządowe

2
Opracowanie i wdrożenie systemów informacyjnych o
przyrodniczych walorach turystycznych województwa spójnych
i zintegrowanych systemami zarządzania obszarami chronionymi

Zadania
ekologiczne

1

Wdrożenie zasad turystyki zrównoważonej na obszarach
chronionych oraz promocja przyrodniczych walorów
turystycznych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego

Opis realizacji zadania
W ramach wdrażania systemu informacyjnego na obszarze Parku Krajobrazowego
„Ujście Warty” lokalizowane SA tablice urzędowe i informacyjne, ponadto zostaną
podjęte dodatkowe działania mające na celu oznakować ten obszar;

Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Lubuskiego

Tworzenie i rozbudowa strony internetowej www.zpkwl.gorzow.pl , przedstawiającej
walory przyrodnicze i turystyczne Parków.
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Okres
realizacji

3

4

6

Zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Samorządy, Organizacje pozarządowe

Wdrożenie zasad turystyki zrównoważonej na obszarach
chronionych oraz promocja przyrodniczych walorów
turystycznych

1

Podkreślenie znaczenia walorów przyrodniczych i ich ochrony
w kampaniach promocyjnych poszczególnych regionów.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Boleszkowice

Opis realizacji zadania
Umieszczanie informacji o walorach przyrodniczych w folderach i materiałach
promocyjnych Gminy Boleszkowice.

ZSP Nr 1
im. Juliusza
Słowackiego w Dębnie

Sesja popularnonaukowa „OSOBLIWOŚCI NASZEGO REGIONU”
Dnia 22.01.2013 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego
w Dębnie odbyła się sesja popularnonaukowa pt.: „Osobliwości naszego regionu”.
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podejmowali różnorodną
tematykę związaną z miejscem, w którym mieszkają bądź okolicą. Sesja odbyła się
dzięki sponsorom:
- Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA Oddział w Zielonej Górze
- Lasom Państwowym Nadleśnictwa Dębno
- Zakładowi Remontowo – Produkcyjnemu Hydrosprzęt S.C. Zbigniew Marszałek
- Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Dębno i innym Darczyńcom.
Tematem sesji były osobliwości, ale też osobowości naszego regionu. Bogactwo ropy
naftowej i gazu ziemnego, Parki narodowe, Rezerwaty Przyrody, ekologia, „małe
ojczyzny”, ale też etnografia i ciekawi ludzie regionu były zagadnieniami
podejmowanymi przez młodzież podczas wystąpień. Celem tego spotkania było
pokazanie młodym ludziom jak różnorodny, interesujący, zachwycający i bogaty jest
nasz region mimo tak krótkiej historii.
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Marszałek, Wojewoda

Rozpoznanie i ocenia stopnia narażenia mieszkańców
na ponadnormatywny hałas

1

Opis realizacji

Opracowanie wynikających z map akustycznych
Programów ochrony przed hałasem

Cele
ekologiczne

4.5. POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO POPRZEZ OBNIŻENIE NATĘŻENIA HAŁASU DO POZIOMU OBOWIĄZUJĄCYCH
STANDRADÓW

Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania

Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina
Myślibórz
Gmina Boleszkowice

Nie realizowano

Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie realizowano

Nie realizowano
Realizację zadania przesunięto na 2014 r.

Brak informacji
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

2013-2015

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

WIOŚ

Rozpoznanie i ocenia stopnia narażenia mieszkańców
na ponadnormatywny hałas

1

Opis realizacji

Kontrola jednostek gospodarczych w zakresie emitowanego
hałasu

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W latach wcześniejszych kontrolowane zakłady, przy stwierdzaniu przekroczeń
dopuszczalnych poziomów dźwięku, podejmowały działania zmierzające
do ograniczenia emisji hałasu. W roku 2013 r. w wyniku przeprowadzonych
kontroli na obszarze powiatu myśliborskiego, nie stwierdzano przekroczeń
dopuszczalnych poziomów dźwięku.
W 2013 r. prowadzono pomiary monitoringowe hałasu drogowego w Dębnie.
Wyniki są w trakcie opracowywania, a ich cena dostępna będzie w raporcie
o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2012-2013.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina
Myślibórz

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy,
Zarządcy dróg,
Policja

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym
hałasem poprzez: budowę obwodnic i dróg alternatywnych
do istniejących (wraz ze skutecznymi zabezpieczeniami
akustycznymi), przeprowadzenie remontu nawierzchni
dotychczasowych odcinków dróg, zastosowanie zmniejszenia
prędkości pojazdów

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
W opracowywanej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przewidziany jest obszar dla obwodnicy miasta.
Wg przekazanej informacji Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie umieściła zadanie, polegające na budowie obwodnicy miasta
Myślibórz na podstawowej liście projektów inwestycyjnych. Ponadto
w 2013 r. wykonano:
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - naprawa największych ubytków
dróg w m.: Klicko, Kierzków, Golenice, Zgoda,
uzupełnienie i wyrównanie rumoszem nawierzchni ul. Malborskiej, parkingu
przy ul. 1 Maja , drogi dojazdowej do basenu w Myśliborzu,
naprawa działki drogowej gminnej w Sulimierzu oraz uzupełnienie nawierzchni
bitumicznej w miejscowości Grażyno (w ramach funduszu sołeckiego),
remonty dróg gminnych gruntowych - naprawa największych ubytków dróg
na terenie miasta Myślibórz (wydatkowano kwotę 53.200,00 zł),
zakup materiałów do uzupełnień ubytków dróg gminnych w m.: Listomie,
Myślibórz, Sulimirze, Sitno, Dąbrowa, Renice, Pszczelnik (wydatkowano kwotę
41.826,18 zł).
Przeprowadzono gruntowną modernizację dróg na odcinku ok. 1560 m oraz
przeprowadzono bieżącą konserwację na odcinku ok. 2150 m.
W roku 2013 Zakład Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim dokonywał
bieżących napraw nawierzchni drogi w Nowogródku Pomorskim oraz drogi
Kinice-Ulejno.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Opis realizacji

3

4

6

2013-2015

Nazwa podmiotu
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział
w Szczecinie

Gminy,
Zarządcy dróg,
Policja

2
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym
hałasem poprzez: budowę obwodnic i dróg alternatywnych
do istniejących (wraz ze skutecznymi zabezpieczeniami
akustycznymi), przeprowadzenie remontu nawierzchni
dotychczasowych odcinków dróg, zastosowanie zmniejszenia
prędkości pojazdów-cd.

Zadania
ekologiczne

1

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Koszalinie

Opis realizacji zadania
W 2013 r. wykonano remonty dróg zlokalizowanych na terenie powiatu
myśliborskiego na odcinkach:
nr drogi km pocz
km koń
długość
rodzaj naw.
23
23
23

12,55
17,85
22,78

13,36
19
26,46

0,81
1,15
3,68

SMA
SMA
SMA

SMA-nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
Zadanie realizowane poprzez wykonanie odwodnienia jezdni na ul. Celnej,
Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową u. Łużyckiej w Myśliborzu w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 128 (etap II). Ponadto przebudowano drogę nr 151
w Barlinku na ul. Gorzowskiej oraz drogę nr 120 na odcinku Smolnica-Dębno.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy,
Zarządcy dróg

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu sprzyjających
obniżeniu emisji hałasu do środowiska oraz utworzenie obszarów
ograniczonego użytkowania (w przypadku braku innych
technicznych możliwości)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Dębno
Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w
Szczecinie

Opis realizacji zadania
Przebudowa ulic i chodników na terenie starego miasta w Barlinku:
zadanie dot. ul. Staromiejskiej, zakres zadania: przebudowa, w tym wymiana
nawierzchni chodników na polbruk (160m2),
zadanie dot. ul. Grodzkiej,
zakres zadania: przebudowa jezdni wraz
z elementami odwodnienia,
przebudowa ciągów
pieszych,
remont
miejsc postojowych, remont nawierzchni placu na zapleczu budynku
ul. Grodzka 1. z kostki typu polbruk 947m2, brukowa 359 m2,
zadanie dot. ul. Armii Krajowej i Małej, Zakres zadania: przebudowa,
w tym wymiana nawierzchni chodników na polbruk (227m2), po obu
stronach ul. Armii Krajowej.
Łącznie wydatkowano w 2012: 282.416 zł. w 2013 – ok. 33.000 zł
W opracowywanej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przewidziany jest obszar dla obwodnicy miasta.
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

2013-2015

2

Gminy,
Zarządcy dróg,
linii kolejowych oraz budynków

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
w miejscach występowania szczególnych uciążliwości
akustycznych dla mieszkańców (szczególnie w okolicach takich
budynków jak: szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, domy
opieki społecznej itp.) poprzez: budowę ekranów akustycznych,
stosowanie mat antywibracyjnych, wykopów, tuneli, tworzenie
pasów zieleni przy głównych trasach komunikacyjnych,
zwiększenie izolacyjności akustycznej budynków

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano

Gmina Dębno

W opracowywanej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Dębno zadanie zaplanowane do realizacji.

Gmina Myślibórz

Nie realizowano

Gmina Boleszkowice

Nie zrealizowano

Gmina Nowogródek
Pomorski

Wzdłuż drogi S3, w pasie o szerokości ok.300m od linii rozgraniczających drogi
S3 dopuszczono zalesienia wszystkich gruntów, między innymi w celu utworzenia
strefy ograniczającej uciążliwe oddziaływanie drogi S3 na sąsiednie tereny.
Są to zapisy ujęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w
Szczecinie

Nie realizowano
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy,
PKP, PKM

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Ograniczenie hałasu emitowanego przez środki transportu
(transport drogowy i szynowy) m.in. poprzez ich modernizację,
naprawę trakcji

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina
Myślibórz
Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Gmina Dębno w rok 2013 wykonała :
budowa ul. Spacerowej: nawierzchnia z kostki betonowej – 682 m2, chodniki
z kostki betonowej – 116 m2, kanalizacja deszczowa – 95 mb,
budowa i modernizacja chodników we wsiach: chodniki z kostki betonowej 300m2,
budowa i modernizacja ścieżek rowerowych: ścieżka z kostki betonowej –
1000m2,
budowa chodnika łączącego ul. I Armii i ul. Mireckiego: droga z kostki betonowej
- 668m2.
Łącznie wykonano:
nawierzchni z kostki betonowej 1350 m2, ścieżka z kostki betonowej – 1000 m2,
chodniki z kostki betonowej – 300 m2, kanalizacja deszczowa – 95 mb.
Zadania zrealizowano za łączną kwotę 381 377,- zł.
Nie realizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
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Okres
realizacji

3

4

6

2013

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Zapewnienie przestrzegania zasady strefowania (rozgraniczania
terenów o zróżnicowanej funkcji) w planowaniu przestrzennym,
oraz wprowadzenie zapisów odnośnie standardów akustycznych
dla poszczególnych terenów

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Opis realizacji zadania
Gmina Barlinek
Nie realizowano
Gmina Dębno
Zadanie zostało ujęte do realizacji.
Gmina
Jak przekazano zgodnie z treścią obowiązującego „Studium uwarunkowań
Myślibórz
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz” ustala się
obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia
właściwego standardu akustycznego dla nowoprojektowanej zabudowy poprzez
określenie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi,
tj.: dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny poziom
hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. W przypadku występowania hałasu ponadnormatywnego,
należy stosować rozwiązania techniczne niwelujące hałas. Zadanie realizowano
również poprzez
wprowadzanie standardów akustycznych
w planie
zagospodarowania przestrzennego, ochronę obszarów o korzystnym klimacie
akustycznym poprzez uwzględnianie ich w planie zagospodarowania przestrzennego,
preferowanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów przemysłowych.
Gmina
Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.
Boleszkowice
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina
Nowogródek
Pomorski

2013

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Zapewnienie przestrzegania zasady strefowania (rozgraniczania
terenów o zróżnicowanej funkcji) w planowaniu przestrzennym,
oraz wprowadzenie zapisów odnośnie standardów akustycznych
dla poszczególnych terenów-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Wyznaczono strefy oddziaływania zespołów elektrowni wiatrowych, wynikające
z prognozowanego poziomu hałasu w środowisku, emitowanego przez pracę
planowanych elektrowni wiatrowych, w granicach izofon 40 dB oraz 45 dB.
W granicach wskazanych stref obowiązuje zakaz lokalizacji terenów wskazanych
w tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska,
zmieniającego rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. (DZ.U. z 2012 poz. 1109), w tym między innymi:
a) w strefie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku, w wysokości powyżej
40dB, obowiązuje zakaz lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej,
b) w strefie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku, w wysokości powyżej
45dB, obowiązuje zakaz lokalizacji terenów zabudowy zagrodowej.
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Okres
realizacji

3

4

6

2013

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gmina, Powiat,
Zarządcy dróg

Ograniczenie uciążliwości akustycznej
dla mieszkańców

1

Przeprowadzenie edukacji ekologicznej oraz promowanie
komunikacji zbiorowej, transportu rowerowego oraz
proekologicznego korzystania z samochodów: Carpooling
(jazda z sąsiadem), Eco-driving (ekologiczny, oszczędny styl jazdy)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Tego typu działania są podejmowane w szkołach

Gmina Dębno

Gmina Dębno wspiera działania podejmowane przez stowarzyszenia na rzecz
zdrowego trybu życia np. Stowarzyszenie Jedźmy Razem, które co roku otrzymuje
dofinansowanie z budżetu gminy na promowanie komunikacji zbiorowej np. rajdy
rowerowe, zakup bezpiecznych kamizelek itp.

Gmina
Myślibórz

Edukacja na ww. temat prowadzona była w placówkach oświatowych. Gmina
wspierała finansowo szkoły poprzez zakup nagród rzeczowych na konkursy
związane z tym tematem.

Gmina
Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział
w Szczecinie

Nie zrealizowano
Nie realizowano
Nie realizowano
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Okres
realizacji

3

4

6

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gmina

Ochrona mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych

1

Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami
elektromagnetycznymi (w tym zasad lokalizacji instalacji
emitujących pola elektromagnetyczne z uwzględnieniem walorów
krajobrazowych)

Cele
ekologiczne

4.6. OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Zadanie zostało ujęte do realizacji

Gmina
Myślibórz

Zadanie jest realizowane poprzez ograniczanie powstawania źródeł pól
elektromagnetycznych na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej na etapie
planowania
przestrzennego
oraz
wprowadzenie
zagadnienia
pól
elektromagnetycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.
W 2013 r. nie opracowano planów miejscowych
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zadanie ciągłe

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

WIOŚ

1

Prowadzenie kontroli przez organy
i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania
obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony
środowiska

Ochrona mieszkańców przed negatywnym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
WIOŚ
w Szczecinie
Opis realizacji zadania
W 2013 r. przeprowadzono trzy automonitorowane kontrole wyników pomiarów pól
elektromagnetycznych (w oparciu o przekazywaną dokumentację). W wyniku
kontroli nie stwierdzono naruszeń.

277

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2018

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, RDOŚ

Ochrona mieszkańców przed negatywnym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

1

Wnikliwe prowadzenie postępowań
w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Prowadzono 8 postępowań i wydano dla nich decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Gmina Dębno

Realizowano

Gmina
Myślibórz

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono postępowań środowiskowych
w tym zakresie.

Gmina
Boleszkowice

Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas prowadzenia postępowania
dotyczącego oceny środowiskowej badanej inwestycji.

Gmina
Nowogródek
Pomorski
Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska

Postępowania środowiskowe są prowadzone wnikliwie.

Brak informacji
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

Gminy, Zarządcy nieruchomości

Ochrona mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych

1

Ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska
poprzez preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł
promieniowania niejonizującego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano

Gmina Dębno

Gmina Dębno podejmuje działania w zakresie bezkonfliktowej lokalizacji źródeł
PEM i umieszcza je poza obrzeżami miasta i zabudową mieszkaniową z uwagi na
protesty mieszkańców i w interesie ich zdrowia.

Gmina Myślibórz

Zadanie jest realizowane w oparciu o zapisy miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Gmina
Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.
Boleszkowice
Gmina Nowogródek Nie realizowano
Pomorski
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
WIOŚ
w Szczecinie

zadanie ciągłe

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

WIOŚ,
Wojewoda
Marszałek, Powiat, Gmina

Ochrona mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych

1

Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu
oddziaływania pól elektromagnetycznych

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano

Gmina Barlinek

Pomiary PEM wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
oraz działań kontrolnych dostarczają informacji o stanie środowiska
i zachodzących zmianach. Dane z pomiarów wraz z oceną udostępniane
są społeczeństwu na wniosek oraz publikowane w formie raportów na stronie
internetowej WIOS w Szczecinie.
Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Edukacja na ww. temat prowadzona była w placówkach oświatowych.

Gmina Boleszkowice Nie zrealizowano
Gmina Nowogródek
Pomorski

Brak informacji
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2

Nazwa podmiotu
WIOŚ
w Szczecinie

2013-2015

Zadania
ekologiczne

Opis realizacji

WIOŚ

Monitoring pól elektromagnetycznych

1

Monitorowanie oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych
emitowanych na terenach zurbanizowanych
i w miejscach przebywania ludzi

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Orange Polska

Opis realizacji zadania
W 2013 r. realizowano monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku
zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015”. Wykonane zostały pomiary natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w środowisku, w przedziale
częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. Na podstawie wyników
pomiarów wykonana została ocena poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, która nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnej (7 V/m),
określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.
1883).
W zakresie emisjo pól elektromagnetycznych przez obiekty spełnione są
wszystkie wymagania prawne dotyczące standardów emisji w miejscach
dostępnych dla ludności i zgłoszeń o emisji.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2

Nazwa podmiotu
WIOŚ
w Szczecinie

2013-2015

Zadania
ekologiczne

Opis realizacji

WIOŚ

Monitoring pól elektromagnetycznych

1

Wykonywanie pomiarów poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami
przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Orange Polska

Opis realizacji zadania
Wg przekazanej informacji pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych
(PEM) prowadzone są w cyklu trzyletnim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.
Nr 221, poz. 1645).
W 2013 r. powtórzone zostały pomiary PEM w tych punktach, w których
wykonywane były pomiary w roku 2010. Na terenie powiatu myśliborskiego
WIOŚ
w
Szczecinie
przeprowadził
pomiary
promieniowania
elektromagnetycznego w jednym punkcie, zlokalizowanym w Barlinku.
Zmierzona wartość (0,23 V/m) jest znacznie poniżej wartości dopuszczalnej
(7,0 V/m).
Pomiary poziomu natężenia pól elektromagnetycznych wykonano przez
akredytowane laboratoria a sprawozdania przekazano do właściwych urzędów.
Zgłoszenia o emisji pól elektromagnetycznych i ich aktualizacje złożono do
właściwych Starostw.
Nie odnotowano skarg/interwencji mieszkańców z tego terenu.
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

4.7. MINIMALIZACJA SKUTKÓW WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH ORAZ OGRANICZENIE RYZYKA ICH

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

WIOŚ

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w
przypadku wystąpienia awarii

1

Prowadzenie kontroli na terenach zakładów przemysłowych, w tym
zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
(Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno
oraz Rozlewnia Gazu LPG Barlinek)

Cele
ekologiczne

WYSTĄPIENIA

Opis realizacji zadania
Prowadzono kontrole na terenach zakładów przemysłowych, w tym zakładów
dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej i innych potencjalnych
sprawców poważnej awarii:
PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze Kopalnia
Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno:
- 30.08-12.09.2013 r. kontrola planowa z wyjazdem w teren, nie stwierdzono
nieprawidłowości,
-14.03.2013 r. kontrola pozaplanowa w oparciu o dokumentację,
nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 27.02.2014 r. kontrola pozaplanowa w oparciu o dokumentację,
nie stwierdzono nieprawidłowości,
GASPOL S.A. Rozlewnia Gazu Płynnego w Barlinku:
- 14-27.05.2013 r. kontrola planowa z wyjazdem w teren, nie stwierdzono
nieprawidłowości,
- 27.02.2014 r. - kontrola pozaplanowa w oparciu o dokumentację,
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Pozostali, potencjalni sprawcy poważnych awarii:
PERN „PRZYJAŹŃ” S.A. - odcinek zachodni dalekosiężnego
rurociągu ropy naftowej na terenie województwa zachodniopomorskiego
wraz
ze stacjami zasuw i przejściem pod korytem rzeki Odry:
17-31.07.2013 r. kontrola planowa z wjazdem w teren, nie stwierdzono
nieprawidłowości.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie cd.

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

WIOŚ

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków
w przypadku wystąpienia awarii

1

Prowadzenie kontroli na terenach zakładów przemysłowych, w tym
zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
(Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno
oraz Rozlewnia Gazu LPG Barlinek)- cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Firma DEC A.B.Z.Dec Sp. J. Dębno-stacja paliw:
- 25.06-04.07.2013 r. kontrola planowa z wyjazdem w teren, w związku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zarządzenie pokontrolne
oraz przekazano ustalenia kontroli Marszałkowi Województwa
Zachodniopomorskiego,
Stacja paliw BP na terenie MOP kat. III Sitno-Zachód:
- 14.07.2013 r. kontrola pozaplanowa w oparciu o dokumentację,
nie stwierdzono nieprawidłowości.
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2013-2015

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

Służby interwencyjne, WIOŚ

1

Wzmocnienie kadr pracowniczych monitoringu środowiska
(straży pożarnej, WIOŚ)

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków
w przypadku wystąpienia awarii

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
WIOŚ w Szczecinie
Opis realizacji zadania
W 2013 r. wzmocniono kadry pracownicze WIOŚ w Szczecinie

285

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6
Nazwa podmiotu
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Myśliborzu

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

JST, Służby interwencyjne,
WIOŚ

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków
w przypadku wystąpienia awarii

1

Wyposażenie służb monitoringu
w profesjonalny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań
ratowniczych dla wszystkich możliwych scenariuszy awarii
i katastrof

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

WIOŚ w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Wg przekazanej informacji w 2013 r. jednostki PSP w Myśliborzu zostały
wyposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczych:
szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (4 szt.),
linka ratownicza alpinistyczna (1 szt.),
blok ratowniczy (1 szt.),
trójnóg ratowniczy (1 szt.),
miernik wielogazowy (1 szt.),
detektor promieniowania jonizującego (1 szt.),
pirometr (2 szt.),
aparat linkowy (1 szt.),
ciężkie ubranie żaroodporne (2 szt).
W 2013 r. WIOŚ w Szczecinie nie zakupił ani nie otrzymał specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku
wystąpienia poważnych awarii.
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Okres
realizacji

Opis realizacji

3

4

6

2

2013-2015

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda

Wspieranie działalności jednostek reagowania kryzysowego

Zapewnienie bezpiecznego transportu
substancji niebezpiecznych

1

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Brak informacji
Brak informacji
Działania wykonywane na bieżąco w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
Nie realizowano
Nie realizowano
Brak informacji
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Marszałek, Wojewoda,
Służby interwencyjne, WIOŚ

Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa
w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii
przemysłowych

1

Opis realizacji

Edukacja w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach
zagrożenia wśród mieszkańców

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Działania jednostki i służb np. medycznych w jednostkach edukacyjnych

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Edukacja w placówkach oświatowych

Gmina
Nie realizowano
Boleszkowice
Gmina
Nie realizowano
Nowogródek
Pomorski
Wojewoda
Nie realizowano
Zachodniopomorski
WIOŚ w Szczecinie Nie prowadzono działań edukacyjnych w zakresie właściwych zachowań
w sytuacjach zagrożenia wśród mieszkańców.
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Starosta MyśliborskiGeolog Powiatowy

zadanie ciągłe

Okręgowy Urząd Górniczy, geolog wojewódzki, Powiat

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach
oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem
przemysłu wydobywczego

1

Opis realizacji

Prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie wydawanych koncesji
oraz eliminacja nielegalnego ich wydobywania

Cele
ekologiczne

4.8. ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
-Geolog Wojewódzki
Okręgowy Urząd
Górniczy

Opis realizacji zadania
W 2013 r. nie prowadzono kontroli wydanych koncesji.
W związku ze zgłoszeniem Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu
o wydobywaniu kopaliny (torfu) prawdopodobnie bez wymaganej koncesji lub
zgłoszenia wydobycia na własne potrzeby, przeprowadzono postępowanie
wyjaśniające. Stwierdzono wykonanie urządzenia wodnego (stawu) zgodnie
z pozwoleniem wodno prawnym i pozwoleniem na budowę. Nie stwierdzono
naruszenia obowiązującego prawa-ustawa Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2014 r. poz. 613).
Brak informacji.

Brak informacji.
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Okres
realizacji

3

4

6

2

zadanie ciągłe

Jednostki
i podmioty
realizujące

Zadania
ekologiczne

Opis realizacji

Gminy

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach
oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem
przemysłu wydobywczego

1

Ochrona obszarów występowania złóż kopalin poprzez sporządzanie
wytycznych do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek

Nie realizowano.

Opis realizacji zadania

Gmina Dębno

Brak informacji.

Gmina Myślibórz

Zadanie w okresie sprawozdawczym zrealizowano.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski

Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.
Zadanie zrealizowane w opracowanym studium.
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zadanie ciągłe

Gminy

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Cele
ekologiczne

Zadania
ekologiczne

1

Uwzględnienie w planach zagospodarowanie przestrzennego
wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania wraz
z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym
zainwestowaniem

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach
oraz ochrona środowiska przed negatywnym
oddziaływaniem przemysłu wydobywczego

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

2
3
4
6

Nazwa podmiotu
Gmina Barlinek
Nie realizowano.

Gmina Dębno
Brak informacji.

Gmina Myślibórz
Zadanie w okresie sprawozdawczym zrealizowano.

Gmina
Boleszkowice
Gmina
Nowogródek
Pomorski
Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.

Opis realizacji zadania

Zadanie realizowane ciągle.
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Okres
realizacji

Jednostki
i podmioty
realizujące
3

Opis realizacji

4

6
Nazwa podmiotu
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
-Geolog Wojewódzki
Starosta MyśliborskiGeolog Powiatowy

2013-2015

2

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin

Minimalizacja strat
w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed
negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego

1

Organy koncesyjne,
Gminy, OUG

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano

Gmina Barlinek

W związku ze zgłoszeniem Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu
o wydobywaniu kopaliny (torfu) prawdopodobnie bez wymaganej koncesji lub
zgłoszenia wydobycia na własne potrzeby, przeprowadzono postępowanie
wyjaśniające. Stwierdzono wykonanie urządzenia wodnego (stawu) zgodnie
z pozwoleniem wodno prawnym i pozwoleniem na budowę. Nie stwierdzono
naruszenia obowiązującego prawa-ustawa Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2014 r. poz. 613).
Nie stwierdzono

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice

Nie realizowano
Nie zrealizowano

Gmina Nowogródek
Pomorski

Nie realizowano
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

2013-2015

Nazwa podmiotu
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
-Geolog Wojewódzki
Starosta Myśliborski
-Geolog Powiatowy
Gminy,
Organy koncesyjne,
OUG

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach
oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem
przemysłu wydobywczego

1

Opis realizacji

Współdziałanie organów administracji publicznej w tworzeniu
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem kopalin i ich ochroną przed
trwałym zainwestowaniem niegórniczym

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek
Gmina Dębno

Opis realizacji zadania
Wydano pięć opinii w sprawie występowania osuwisk mas ziemnych
pod kątem zapisów, dotyczących występowania złóż na danym terenie
oraz zaznaczeniem ich na mapie. Dotyczy również obszarów i terenów
górniczych.
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613)
kompetencje w tym zakresie należą do Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego-Geolog Wojewódzki
Nie realizowano
Brak informacji

Gmina Myślibórz
Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Zadanie zrealizowano
Aspekty brane pod uwagę w sposób ciągły podczas procedur planistycznych.
Przestrzegano przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a tym samym uwzględniono opinie i uwagi organów.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy,
Organy koncesyjne,
OUG

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach
oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem
przemysłu wydobywczego

1

Opis realizacji

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie
planowania przestrzennego

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Gmina Barlinek

Opis realizacji zadania
Wg przesłanej informacji plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego jest na etapie opracowywania.
Nie realizowano

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Zrealizowano, tj.
ujęto
przestrzennego i w studium.

Gmina Boleszkowice

Aspekty brane
planistycznych.

Gmina Nowogródek
Pomorski

Wg przekazanej informacji działanie stanowi proces ciągły

pod

uwagę

miejscowym
w

sposób

planie
ciągły

zagospodarowania
podczas

procedur
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2013-2015

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne

Cele
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

ZODR, Właściciele i dzierżawcy gospodarstw rolnych

1

Ochrona gleb przed zakwaszaniem oraz działania zmierzające do
odkwaszenia gleb.

Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa
i innych rodzajów działalności gospodarczej.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

4.9. OCHRONA GLEB PRZED NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Opis realizacji

3
4
6

Nazwa podmiotu
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna „JEDNOŚĆ”
Opis realizacji zadania
W 2013 roku zwapnowano 400 ha gruntów.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

Zadania
ekologiczne
2

Opis realizacji

3

4

6
Opis realizacji zadania
Decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 27 maja 2013 r. (znak:
WŚR.6122.1.2013.RL) uznano za zrekultywowane nieruchomości, stanowiące
działki nr ew. 223/12, 242/5, 242/10 (część działki) z obrębu Płonno,
gm. Barlinek o łącznej powierzchni 41,95 ha. Ponadto decyzją Starosty
Myśliborskiego z dnia 6 lipca 2012 r. (znak: BOŚ.6122.5.2011) uznane zostały
za zrekultywowane nieruchomości, stanowiące działki nr ew. 237/2 i 242/6,
obręb Płonno, gm. Barlinek o łącznej powierzchni 3,2262 ha.

2013-2015

Nazwa podmiotu
Szczecińskie
Kopalnie Surowców
Mineralnych S.A.
w Szczecinie

Właściciel terenu

Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych
i zdegradowanych

1

Rekultywacja terenów uznanych
za zdegradowane

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

2013-2015

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda,
Organizacje pozarządowe, media

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań dotyczących możliwości wykorzystania
alternatywnych źródeł energii oraz poszanowania energii
(np. kampanii, szkoleń, konferencji itp.)

Cele
ekologiczne

4.10. WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW

Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina
Myślibórz

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Udzielono dotacji trzem podmiotom niepublicznym, tj.:
Fundacja Rozwoju Regionalnego „Bielik” na realizację zadania „Zielony
Myślibórz”,
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie na realizację zadania „Warsztaty
ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Rabce Zdroju”,
Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”
na realizację zadania „W poszukiwaniu źródeł energii odnawialnej”.
Ponadto opracowano i wydano materiały edukacyjne, promujące dbałość
o walory przyrodnicze środowiska naturalnego.
Nie realizowano.
Brak informacji
Promowanie nowych nośników energii (np. systemów solarnych) poprzez
upowszechnianie wśród społeczeństwa informacji na temat ich wykorzystania
(ulotki) oraz współdziałanie w ww. zakresie z różnymi firmami (organizacja
spotkań). Edukacja ekologiczna na temat odnawialnych źródeł energii
prowadzona jest m.in. w placówkach oświatowych.
Zadanie realizowane w sposób ciągły w chwili zaistnienia potrzeby.
Spotkania na temat wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
ZSP Nr 1 im.
Juliusza Słowackiego
w Dębnie

Opis realizacji zadania
Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Energia w obiektywie”
był Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukaszewicza
w Dębnie. Był on częścią projektu o konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
źródłach energii. Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na konkurs dostarczono
aż 134 zdjęcia.

2013-2015

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda,
Organizacje pozarządowe, media

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań dotyczących możliwości wykorzystania
alternatywnych źródeł energii oraz poszanowania energii
(np. kampanii, szkoleń, konferencji itp.)-cd.

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Starosta Myśliborski

2013-2015

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda,
Organizacje pozarządowe, media

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań podnoszących wiedzę z zakresu właściwej
gospodarki odpadami (np. szkolenia, konferencje, kampanie)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina Myślibórz

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Przeprowadzono publiczną kampanię edukacyjną, dotyczącą właściwego
gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami.
Zadanie realizowano wg celu ekologicznego: Budowa systemu gospodarki
odpadami zgodnie z wymogami KPGO 2014, zadanie ekologiczne:
Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie
z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej
w tym zakresie.
Przeprowadzono kampanię edukacyjną.
Brak informacji
Przekazano mieszkańcom gminy ulotki i broszury informacyjne, zamieszczano
plakaty na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w tut. Urzędzie, zamieszczano
informacje na stronie BIP tut. Urzędu, dotyczące postępowania z odpadami
komunalnymi zmieszanymi, bioodpadami, papierem, szkłem, plastikiem
i opakowaniami po nich, zużytymi urządzeniami elektrycznymi
i elektronicznymi, azbestem, gabarytami, oponami, lekami, zużytymi bateriami
i akumulatorami, chemikaliami i opakowaniami po nich, rozpuszczalnikami,
olejami odpadowymi, lampami żarowymi, halogenowymi i świetlówkami.
Zadanie realizowane w sposób ciągły w chwili zaistnienia potrzeby;
Spotkania z mieszkańcami gminy z zakresu wdrożenia selektywnego systemu
gospodarki odpadami przez przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry przy
współudziale EKO-MYŚL Dalsze. Foldery, ulotki informacyjne z zasadami
zbiórki, frakcjami selektywnymi.
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2013-2015

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda,
Organizacje pozarządowe, media

Jednostki
i podmioty
realizujące
Okres
realizacji

Cele
ekologiczne

Zadania
ekologiczne

1
Prowadzenie działań podnoszących wiedzę z zakresu właściwej
gospodarki odpadami (np. szkolenia, konferencje, kampanie)-cd.

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji

2
3
4
6

Nazwa podmiotu
ZSP Nr 1 im.
Juliusza Słowackiego
w Dębnie
Opis realizacji zadania
Pogadanki z okazji Dnia Ziemi przeprowadzone w ramach godziny
wychowawczej. Pogadanki dotyczyły sposobu i celowości segregacji odpadów.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6
Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

2013-2015

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda,
Organizacje pozarządowe, media

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

1

Opis realizacji

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody
przez działania edukacyjno-promocyjne

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Nie realizowano

Gmina Barlinek

Tego typu działania są podejmowane w szkołach.

Gmina Dębno

Brak informacji

Gmina Myślibórz

Wg informacji edukacja ekologiczna prowadzona jest w placówkach
oświatowych.

Gmina Boleszkowice

Zadanie realizowane w sposób ciągły w chwili zaistnienia potrzeby.

Gmina Nowogródek
Pomorski
ZSP Nr 1 im.
Juliusza Słowackiego w
Dębnie

Nie realizowano, działania realizowane w szkołach.
Przeprowadzenie w ramach lekcji biologii „Biotechnologia w ochronie
środowiska” pogadanek na temat biologicznych przydomowych oczyszczalni
ścieków i sposobów ograniczania zużycia wody w gospodarstwach domowych
w klasach pierwszych.
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Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

3

4

6

2013-2015

Zadania
ekologiczne
2

Gminy, Powiat, Marszałek, Wojewoda,
Organizacje pozarządowe, media

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

1

Opis realizacji

Prowadzenie działań mających na
celu podnoszenie świadomości w zakresie wpływu na jakość wód
nieprawidłowej gospodarki ściekowej w domostwach
i gospodarstwach rolnych (np. spotkania, prelekcje, szkolenia)

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Wojewoda
Zachodniopomorski
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego
Gmina Barlinek
Gmina Dębno
Gmina
Myślibórz

Gmina Boleszkowice
Gmina Nowogródek
Pomorski
ZSP Nr 1 im.
Juliusza Słowackiego
w Dębnie

Opis realizacji zadania
Nie realizowano
Brak informacji

Nie realizowano
Brak informacji
Upowszechnianie informacji o prowadzeniu właściwej gospodarki
nieczystościami ciekłymi na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz
uświadamianie mieszkańców o ich obowiązkach z tym związanych podczas
kontroli ich posesji.
Zadanie realizowane w sposób ciągły w chwili zaistnienia potrzeby;
Nie realizowano, działania realizowane w szkołach.
Przeprowadzenie w ramach lekcji biologii „Biotechnologia w ochronie
środowiska” pogadanek na temat biologicznych przydomowych oczyszczalni
ścieków i sposobów ograniczania zużycia wody w gospodarstwach domowych
w klasach pierwszych.

302

Okres
realizacji

3

4

6

Przeprowadzenie działań mających na celu rozwiązanie aktualnych
problemów środowiskowych (np. przez prowadzenie projektów, akcji,
kampanii, szkoleń, itp.)

2013-2015

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

JST, media, organizacje pozarządowe

Zadania
ekologiczne

1

Cele
ekologiczne

Opis realizacji

Tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży, w odniesieniu do pozostałych
komponentów

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
ZSP Nr 1 im.
Juliusza Słowackiego
w Dębnie

Opis realizacji zadania
Przygotowano gazetkę ścienną na temat wypalania traw.

Zespół Szkół
im. Ignacego Solarza
w Smolnicy

1. W miesiącu kutym 2013 r. uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w Powiatowym
konkursie o Parkach Narodowych. Celem olimpiady było m.in.: podniesienie świadomości
ekologicznej, uzmysłowienie wpływu obszarów chronionych na życie człowieka,
kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i etyczną postawę wobec zwierząt,
zapoznanie z walorami przyrodniczymi polskich parków narodowych, uwrażliwienie na
problemy ochrony środowiska i wszystkich jego elementów.
2. W miesiącu kwietniu 2013 r. młodzież przygotowała gazetkę ścienną o treści
ekologicznej. W tym dniu również odbył się apel w którym wykonano przedstawienie na
temat ochrony środowiska, odbył się pokaz mody ekologicznej, przygotowano poczęstunek
ekologiczny (ciasta pieczone z ekologicznych produktów) oraz wyświetlono prezentację
multimedialną.
3. W miesiącu wrześniu 2013 r. odbył się konkurs ekologiczny :Jesteś EKO”, którego celem
było umacnianie w młodzieży proekologicznych postaw oraz nauczenie selektywnej zbiórki
odpadów, a tym samym dbania o środowisko naturalne
4. W miesiącu październiku 2013 r. uczniowie brali udział w akcji „Pomóżmy
kasztanowcom” poprzez grabienie liści.
5. W miesiącu listopadzie 2013 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w konkursie
ornitologicznym. Konkurs ten odbył się w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Celem
konkursu było rozbudzenie zainteresowania młodzieży polskimi ptakami i poszerzenie
wiedzy o ich biologii oraz popularyzowanie wiedzy na temat PN „Ujście Warty”.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

1

2

3

4

6

Przeprowadzenie działań mających na celu rozwiązanie aktualnych
problemów środowiskowych (np. przez prowadzenie projektów,
akcji, kampanii, szkoleń, itp.) – cd.

2013-2015

Nazwa podmiotu
Zespół Szkół
im. Ignacego Solarza
w Smolnicy – cd.
JST, media, organizacje pozarządowe

Cele
ekologiczne

Opis realizacji

Tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży, w odniesieniu do pozostałych
komponentów

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
6.W miesiącu grudniu 2013 r. uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum
brali udział w konkursie pt. :Recyklingowe ozdoby choinkowe”. Celem konkursu
było propagowanie wśród młodzieży postawy proekologicznej, a także
przekształcanie materiałów odpadowych działania artystyczne.
W tym miesiącu odbył się również konkurs matematyczno-przyrodniczy we
współpracy Nadleśnictwa Mieszkowice, pt. „Las w liczbach” o tematyce:
znajomość roślin, drzew, zwierząt żyjących w lesie oraz będących pod ochroną, a
także znajomość ciekawych, ekologicznych miejsc do spędzania wolnego czasu.
Celem w/w konkursu było:
popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej,
rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży światem przyrodniczym, jego
różnorodnością, bogactwem i pięknem,
wykształcenie
umiejętności
obserwacji
najciekawszych
zjawisk
przyrodniczych i ich dokumentowaniem,
zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki
i podmioty
realizujące

Okres
realizacji

2

3

4

6

2013-2015

Nazwa podmiotu
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek, RDOŚ, WIOŚ

Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem

1

Opis realizacji

Utworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania informacjami
o stanie środowiska

Cele
ekologiczne

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

WIOŚ
w Szczecinie

Opis realizacji zadania
Z inicjatywy Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Szczecinie został utworzony system GEOPOMERANIA
w ramach Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń
Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”. Jest to nowoczesne
narzędzie informatyczne wspomagające monitoring oraz ocenę stanu
i zagrożeń środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa
Zachodniopomorskiego ma za zadanie wspomóc zarządzanie planowanymi
i realizowanymi zadaniami statutowymi WIOŚ w Szczecinie.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013.
Zgodnie z art. 28h ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) utworzony
został system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”,
za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane
dane, dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania
i ceny stanu środowiska. Tematyczne systemy zbierania danych Ekoinfonetu
są systematycznie wdrażane.
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1
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Utworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania informacjami
o stanie środowiska-cd.

2013-2015

Nazwa podmiotu
WIOŚ
w Szczecinie-cd.

Marszałek, RDOŚ, WIOŚ

Cele
ekologiczne

Opis realizacji

Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Opis realizacji zadania
W WIOŚ w Szczecinie powstał także Zintegrowany System Oceny Stanu
i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, nazwany
„GEOPOMERANIA”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013. Jest to nowoczesne narzędzie informatyczne wspomagające monitoring
oraz cenę stanu i zagrożeń środowiska na obszarze województwa
zachodniopomorskiego . „GEOPOMERANIA” ma za zadanie wspomagać
zarządzanie planowanymi i realizowanymi zadaniami statutowymi
wojewódzkiego inspektoratu.

306

Okres
realizacji

3
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6

2013-2015

Jednostki
i podmioty
realizujące

2

Marszałek

Zadania
ekologiczne

1

Utworzenie platformy internetowej do prezentowania danych o
stanie środowiska

Cele
ekologiczne

Opis realizacji

Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Wydział Środowiska

Nazwa podmiotu
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Opis realizacji zadania
Utworzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie (www.F7.wzp.pl). Zadanie
współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

WIOŚ w Szczecinie

Dane o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim, w tym
na obszarze powiatu myśliborskiego, publikowane są na stronie internetowej
www.wios.szczecin.pl. Utworzony został także portal mapowy dostępny pod
adresem www.geopomerania.pl/imap wraz z serwisem internetowym
www.geopomerania.pl, w których dostępnych jest pięć aplikacji
dedykowanych dla konkretnej grupy użytkowników: Odpady, Powietrze,
Hałas, PEM (pola elektromagnetyczne) oraz Wody. Na portalu mapowym
prezentowane są oceny wszystkich komponentów środowiska. Informacje
przestrzenne prezentowane w serwisie są łatwo dostępne do dalszych analiz
poprzez serwisy WMS (udostępnianie map w postaci rastrowej za pomocą
interfejsu http).
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5. PODSUMOWANIE
Powiatowy Program Ochrony Środowiska stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia
polityki ekologicznej w powiecie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów
ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest to, by ich
realizacja doprowadziła do poprawy środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania tym
środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko naturalne przed
degradacją a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym
zakresie prawa.
Niniejszy Raport z realizacji dwóch Programów - Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
i Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata
2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 jest sporządzony po raz piąty i obejmuje lata
2012-2013. Bazą do sporządzenia przedmiotowego dokumentu były informacje uzyskane
od organów administracji publicznej i instytucji. Uzyskane dane nie pozwalają na
przedstawienie pełnego obrazu realizacji wszystkich przypisanych celów i zadań oraz
określenia stopnia zaawansowania i finansowania realizacji poszczególnych celów. Wynika
to z braku ciągłego monitoringu realizowanych zadań. Jednakże można uznać, że
poszczególne podmioty, w tym powiat i gminy we własnym zakresie sukcesywnie realizują
zadania, kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację dróg i
remonty chodników a także ochronę powietrza atmosferycznego poprzez termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej, w szczególności obiektów dydaktycznych. Działania te w
połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do
poprawy jakości środowiska na obszarze powiatu myśliborskiego. Należy również wskazać,
że są zadania na realizację których wydatkowano wiele większe środki niż te planowane,
gdyż udało się pozyskać dodatkowe źródła finansowania; są również takie zadanie, których
realizacja jest planowana na lata następne ze względu na niedostateczne środki finansowe, a
także długie i skomplikowane procedury przetargowe. Mimo to poszczególne podmioty,
jednostki i instytucje starają się pozyskiwać dofinansowanie na realizację zadań ze środków
zewnętrznych zarówno krajowych i zagranicznych w celu realizacji tych zadań, gdyż nie ma
możliwości sfinansowania ich wyłącznie ze środków własnych.
Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przy uwzględnieniu wymagań
zawartych w art. 14 cytowanej ustawy, zasady polityki ekologicznej w powiecie zapisane
w „Programie Ochrony Środowiska…”, przyjmuje się na okres 4-letni, z tym, że
przewidziane w niej działania w pespektywie obejmują kolejne cztery lata. Oznacza to, że
w 2016 r. dokonana zostanie kolejna aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska …” w tym
listy przedsięwzięć krótkoterminowych i długoterminowych w perspektywie czteroletniej
oraz rewizja przyjętych celów i kierunków priorytetowych.
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RAPORT Z REALIZACJI
„POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016
DLA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ”
ZA ROK 2012
ORAZ

„POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017 – 2020
DLA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO”
ZA ROK 2013
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