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1. Wprrowadzeniee
1.1. Podstawa opracowan
nia
Podstawąą opracowania „Raportu…
…” jest umowaa zawarta w dniu 16 luteg
go 2015 rokuu między Eko
o – Team
Konsultinng z Bielska Białej, a Pow
wiatem Konińńskim na wyk
konanie pracy
y pt.: „Raportt z realizacji Programu
ochrony środowiska dlla Powiatu Ko
onińskiego za lata 2013-201
14”.
Wykonujjąc ustawowyy obowiązek wynikający
w
z zzapisu art.17 ust. 1 ustawy
y Prawo Ochroony Środowisska z dnia
27 kwiettnia 2001 rokku (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150
0 z późn. zm
m.) Starosta K
Koniński w 2004
2
roku
przygotował dokumennt pn. "Progrram Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiegoo na lata 200
04-2007 z
uwzględnnieniem persppektywy na lata 2008–20122, który zostałł przyjęty Uch
hwałą Rady PPowiatu Koniń
ńskiego nr
XVII/91//04 z dnia 26 maja 2004 roku, następniie w 2009 rok
ku opracowan
no „Aktualizaccję Programu
u Ochrony
Środowisska dla Powiiatu Konińskiego na lata 22008-2012” przyjętą
p
uchw
wałą Rady Poowiatu Koniń
ńskiego nr
XXII/1011/08 z dnia 26
2 września 2008
2
roku. W 2012 roku opracowano
o
drugą
d
aktualizzację dokumentacji pt.:
„Aktualizzacja Program
mu Ochrony Środowiska
Ś
dlla Powiatu Ko
onińskiego na lata 2013 – 22016 z perspeektywą do
roku 2020” dokument ten przyjęto uchwałą
u
Radyy Powiatu Kon
nińskiego nr XXV/200/2013
X
3 z dnia 28 luttego 2013
roku.
W chwilii obecnej jest to obowiązująący Program.
Zgodnie z wymaganiaami ustawowymi w cyklachh dwuletnich powinny
p
być opracowywan
o
ne Raporty z wykonania
w
Programuu (ocena realizzacji planu op
peracyjnego, oocena miernik
ków, efektywn
ności Programu
mu).
Zgodnie z tą zasadą doo chwili obecn
nej opracowanno:
mu Ochrony Śrrodowiska dlaa Powiatu Kon
nińskiego za llata 2004-2006,
 Raport z realiizacji Program
mu Ochrony Śrrodowiska dlaa Powiatu Kon
nińskiego na llata 2007-2008,
 Raport z realiizacji Program
mu Ochrony Śrrodowiska dlaa Powiatu Kon
nińskiego za llata 2009-2010,
 Raport z realiizacji Program
mu Ochrony Śrrodowiska dlaa Powiatu Kon
nińskiego za llata 2011-2012
2.
 Raport z realiizacji Program
Niniejszyy dokument stanowi piaty „Raport z realizacji „Programu Ochrony
O
Śroodowiska dla Powiatu
Konińskiiego" i obejm
muje lata 2013--2014.
Niniejszyy dokument zaawiera:
 analizę realizzacji przedsięw
wzięć planow
wanych w lataach 2013-2014
4 i ujętych naa listach przedsięwzięć
przewidzianyych do realizaccji,
 ocenę stopniaa realizacji cellów ekologiczznych,
ki w nim okreśślone
 analizę efektyywności progrramu w oparciiu o wskaźnik
ń finansowychh ujętych w PO
OŚ na lata 201
13-2014.
 analizę wykonnania założeń
wadzono skrótyy "Program..."" i „Raport…””
W dalszeej części dokumentu wprow
Przy oprracowywaniu niniejszego „Raportu…” wykorzystan
no materiały i informacjee świadczące o stanie
środowisska naturalneggo na terenie powiatu
p
konińńskiego, były to
t głównie:
 dane udostępnnione przez Starostwo Pow
wiatowe,
 dane pochodzzące z Główneego Urzędu Sttatystycznego,
 Nadleśnictwaa Koło,
 Nadleśnictwaa Grodziec,
 Nadleśnictwaa Konin,
 PKP Polskichh Linii Kolejowych S.A.,
getycznej S.A..,
 PGE Polskiej Grupy Energ
 Okręgowego Urzędu Górniiczego w Poznnaniu,
 MZGOK Sp. z o.o. w Koniinie,
 Zakładu Oczyyszczania Terenu „Bakun”,
w Zbierski
 Zakładu Pozyyskiwania Surrowców Wtórnnych Zbigniew
 Zarządu Drógg Powiatowycch w Koninie,
y w Koninie,
 Zarządu Drógg Wojewódzkiich w Poznaniiu, Delegatury
D
Dróg Krajowych i A
Autostrad Odd
działu w Pozn
naniu,
 Generalnej Dyrekcji
niu,
 Regionalnegoo Zarządu Gosspodarki Woddnej w Poznan
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 Wielkopolskiiego Zarządu Melioracji
M
iU
Urządzeń Wod
dnych w Poznaaniu,
Środowiska w Poznaniu,
 Wojewódzkieego Inspektoraatu Ochrony Ś
wa Wielkopolsskiego,
 Urzędu Marszzałkowskiego Województw
 GSW w Golinnie,
 GSW w Rychhwale,
 GSW w Groddźcu,
 GSW w Kleczewie,
 GSW w Rzgoowie,
 GSW w Wilcczynie,
S
Wodnejj w Kazubku
 Obiektowej Spółki
o powiatu konnińskiego.
oraz wszyystkich gmin należących do
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2. Ogóólna charakkterystyka powiatu
p
kon
nińskiego
2.1. Połłożenie
Powiat K
Koniński położżony jest w pó
ółnocno-zachoodniej części województwa
w
wielkopolskiiego.

Rysunek 1 Lokalizacjaa powiatu koniińskiego na tlee Województw
wa Wielkopolsskiego
Źródło: staat.gov.pl

Powiat K
Koniński sąsiaduje:
 w części centtralnej: z miastem Konin – jjest to miasto na prawach powiatu,
 od północy:
o z pow
wiatem mogilleńskim,
o z pow
wiatem inowrrocławskim,
o z pow
wiatem radzieejowskim,
należącym
mi do wojewó
ództwa kujaw
wsko-pomorskiiego,
 od zachodu:
o z pow
wiatem słupecckim,
o z pow
wiatem pleszeewskim,
należącym
mi do wojewó
ództwa wielkoopolskiego,
 od południa:
o z pow
wiatem kalisk
kim należącym
m do wojewód
dztwa wielkop
polskiego,
 od wschodu:
o z pow
wiatem tureck
kim,
o z pow
wiatem kolskiim,
należącym
mi do wojewó
ództwa wielkoopolskiego.
kiego wchodzzi 14 gmin:
W skład terytorium poowiatu konińsk
h: Golina, Kleeczew, Rychw
wał, Sompolno
o, Ślesin,
 5 gmin miejskko – wiejskich
Biskupi, Kram
msk, Krzymów
w, Rzgów, Skuulsk, Stare Miiasto,
 9 gmin wiejskkich: Grodziecc, Kazimierz B
Wierzbinek, Wilczyn.
W
wchodzące w skład pow
wiatu podzieloone są na 296
2
sołectw. Społecznośćć lokalna zam
mieszkuje
Gminy w
488 miejjscowości wieejskich i 5 mieejskich.
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Powiat K
Koniński połoożony jest w pasie
p
nizin w obrębie Niziiny Wielkopo
olskiej. W cenntralnej częścci powiatu
rozpościeera się szeroka dolina Wartty. Północna ccześć powiatu
u leży na obszzarze Pojezierzza Kujawskiego. Część
południowa powiatu położona jest na
n Nizinie Śroodkowopolskieej
Samorząddy konsekweentnie dążą do budowannia wizerunku
u Ziemi Ko
onińskiej jakoo miejsca reekreacji i
wypoczyynku, władze powiatu uwzg
ględniły zagaadnienia dotycczące turystyk
ki w prowadzzeniu polityki rozwoju.
Zapisy o potrzebie wsspierania turystyki w powieecie znalazły się we wszysstkich opracow
wywanych w ostatnich
latach dookumentach strategicznych
s
h, m.in.: w Pllanie Rozwoju
u Lokalnego Powiatu Konnińskiego, czy
y Strategii
Komunikkacji Marketinngowej. O jej coraz większzym znaczeniiu dla gospodarki powiatu świadczy teżż Strategia
rozwoju tturystyki opraacowana w ram
mach projektuu „Aglomeracjja Konińska....”.
Niewątplliwym atutem
m powiatu jest naturalny ciągg jezior polod
dowcowych, które wprost zaachęcają do uprawiania
sportów motorowodnyych oraz do kajakowych
k
i żeglarskich wycieczek.
w
Po
ojezierny chaarakter powiattu sprzyja
także wędkowaniu.
Powiat K
Koniński, to jeednak nie tylk
ko malowniczze akweny. Różnorodność
R
występującycch tu zasobów
w leśnych
gwarantuuje przygodę ze wspaniałąą przyrodą. N
Na miłośnikó
ów fauny i flory
f
czekają 4 obszary krajobrazu
k
chronionnego, 6 rezerw
watów, 2 park
ki krajobrazow
we, będące osstoją dla unikaatowych gatun
unków ptaków
w, ssaków,
płazów i roślin.

2.2 Otooczenie społłeczno gospodarcze
Powierzcchnia powiatuu wynosi 1.578,7 km2 i jestt to czwarty pod
p względem
m wielkości poowiat w wojeewództwie
wielkopoolskim i jednyym z większycch w kraju.
Na powiierzchni 1.5788,7 km2 miesszka 128 tys. ludności, daj
aje to średnią 82 osoby naa 1 km. Do obszaru
o
o
najwyższzej koncentraccji ludności należą
n
gminy Ślesin, Kazim
mierz Biskupii oraz Golinaa, najsłabiej zaludnione
gminy too Grodziec i Wilczyn.
W
Zestaawienie liczbyy ludności zam
mieszkującej gminy i miastta należące do
o powiatu
konińskieego zestawionno w tabeli poniżej.
Tabela 1 Liczna mieszzkańców zameldowanych naa pobyt stały na
n terenie pow
wiatu konińskie
iego w 2013 i 2014
roku
Gmina

Liczba mieeszkańców według
g danych na
koniec 2013 roku
u

Liczba mieszkkańców według danych
d
na
kooniec 2014 roku
11900

Golina

11764

Grodziec

5266

5250

Kazimierz Biskkupi

11317

11387

Kleczew

9940

9938

Kramsk

10825

10912

Krzymów

7674

7728

Rychwał

8433

8431

Rzgów

7130

7120

Skulsk

6302

6272

Sompolno

10611

10550

Stare Miastoo

11448

11613

Ślesin

13953

13936

Wierzbinekk

7597

7596

Wilczyn

6373

6298

SUMA

128633

128931

Źródło: Ew
widencja Ludnoścci Urzędów Miast i Gmin powiatu kkonińskiego, 2015

Ludność w wieku proodukcyjnym w 2013 roku sstanowiła oko
oło 64,3% całłej populacji m
mieszkańców
w powiatu,
ludność w wieku prrzedprodukcyjnym stanowii około 20,7
7%, a w wieeku poprodukkcyjnym około 15,0%
mieszkańńców.
Na tereniie powiatu koonińskiego w 2013
2
roku uroodziło się 133
37 dzieci (oko
oło 1% mniej niż dwa lata wcześniej
w 2011 roku). 1145 mieszkańców
m
zmarło w 20013 roku (tylee samo w 201
11 roku). W 22013 roku zanotowano
dodatni pprzyrost naturralny, który wyniósł
w
192. Dwa lata wcześniej przyro
ost naturalny wynosił 208. W 2013
roku zaw
warto 626 zwiąązków małżeń
ńskich (około 10% mniej niż dwa lata wccześniej).
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Liczba zzameldowań na
n terenie po
owiatu w ciąggu ostatnich dwóch lat zm
mniejszyła siię o około 3%, liczba
wymeldoowani wzrosłaa w ciągu anaalogicznych laat o około 14%
%. Saldo migrracji zmniejszzyło się z 256
6 (w 2011
roku) do 186 w 2013 roku.
r
Działalność gospodarrcza i przedsiiębiorczość
Na obszaarze powiatu w 2013 roku
u zarejestrowaanych w systeemie REGON
N było 9132 ppodmiotów gospodarki
narodoweej. Ilość podm
miotów w skali ostatnich dw
wóch lat wzrossła o około 8,2
2%.
Dominującą formę właasności stanow
wi sektor pryw
watny - 8835 działalności,
d
w tym:
owadzące dziaałalność gospo
odarczą,
 7698 to osobyy fizyczne pro
 300 to spółki handlowe,
 33 spółdzielnnie,
 8 fundacje,
nizacje społeczzne
 298 stowarzyyszenia i organ
wana większoość firm działających na terrenie powiatu
u funkcjonuje w sektorze prrywatnym (ok
k. 96,7%).
Zdecydow
Głównie są to osoby fizyczne pro
owadzące dziaałalność gospodarczą, stan
nowią one ponnad 87,1% ogółu firm
sektora pprywatnego. Sektor
S
prywatn
ny to główniee małe jednoo
osobowe podm
mioty gospodaarcze, lub zatrrudniające
od kilku do kilkunastuu osób, oraz tzw. „firmy roddzinne”.
Dominującą rolę odgrrywa rolnictw
wo, które daje zatrudnienie wraz z leśnicctwem i rybołłówstwem ok
koło 40 %
osób praccujących.
Nie mnieej ważne są takkie gałęzie go
ospodarki jak:
 produkcja zw
wierzęca,
 sadownictwo,
 ogrodnictwo,
 produkcja rollno-spożywczaa.
odarki powiattu dominują podmioty
p
zajmujące się dz
działalnością handlową,
h
W sektorrach pozarolnniczych gospo
transporttową, budowlaaną, obsługą nieruchomości
n
i i firm, oraz pośrednictwem
p
m finansowym
m.
Małe i śrrednie przedssiębiorstwa sąą głównym "ddawcą" miejscc pracy. Znacczną część przzedsiębiorstw stanowią
zakłady m
małe, nieznaczzną część zakłady z grupy śśrednich.
Przeważaają podmioty gospodarcze świadczące szeroko rozum
miane usługi oraz podmiooty działające w sferze
handloweej. Najwięcej osób fizycznych według ddanych na kon
niec 2013 rok
ku prowadziłoo działalność na
n terenie
gminy Sttare Miasto (1008) oraz Śllesin (983), a najmniej na terenie gmin
n Grodziec (2776), Skulsk (281) oraz
Wierzbinnek (221). Dużżo miejsc praccy tworzonychh jest sezonow
wo w branży rolniczej i sadoowniczej.
Bezrobocie
W Powiaatowym Urzęddzie Pracy w Koninie
K
zarejeestrowanych na
n koniec 2014 roku było 122.222 bezrobo
otnych,
w tym:
wiły kobiety (556,1%),
 6864 bezrobootnych stanow
 7316 to osobyy długotrwale bezrobotne (559,8%).
m na poszczeggólne gminy zestawiono
z
w tabeli poniżejj.
Ilość osóób bezrobotnycch z podziałem
arejestrowanyych w PUP w Koninie
Tabela 2 Ilość osób beezrobotnych za
Gmina

Liczba bezrobootnych na koniec 2013 roku

Liczba bezrobootnych na koniec 2014 roku

Golina

944

825

Grodziec

286

269

K
Kazimierz Biskuppi

739

602

Kleczew

629

602

Kramsk

873

798

Krzymów

528

450

Rychwał

455

385

Rzgów

429

368
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Skulsk

451

431

Sompolno

764

697

Stare Miasto

595

555

Ślesin

920

851

Wierzbinek

540

508

Wilczyn

514

475

Ogółem

8.667

7.816

Źródło: httpp://www.pup.konnin.pl

Według „Monitoringuu Zawodów Deficytowychh i Nadwyżk
kowych w Po
owiecie Koniińskim w 20
013 roku”
opracowaanego przez Powiatowy
P
Urząd Pracy w K
Koninie najwiiększą liczbę zarejestrowany
z
nych osób bezrrobotnych
stanowilii:
 sprzedawcyy – 11,3% ogółu bezrobotnyych,
k
zaawodu – 10,6%
obotnych,
 osoby bez konkretnego
% ogółu bezro
4
ogółu beezrobotnych.
 pracownicy budowlani w tym murarzee i ślusarze – 4,6%
mi zawodami cczęsto mają problem
p
z po
odjęciem zatruudnienia i pozostają w
Osoby kkończące edukkację z takim
miesięcy.
rejestrachh bezrobotnycch znacznie dłłużej niż 12 m
Niepokojjącym jest jeddnak fakt, iż do rejestru beezrobotnych trafiają
t
także osoby z wyżższym wykszttałceniem,
dotyczy tto w szczegóólności absolw
wentów szkół wyższych ko
ończących kieerunki pedagoogiczne i ekon
nomiczne.
Grono oosób bezrobootnych powiększają także osoby końcczące kształcenie bez wyyuczonego zaawodu tj.
absolwennci liceów oggólnokształcących i profillowanych. Sttopę bezroboccia w Powieecie Konińskiim na tle
Wojewóddztwa Wielkoopolskiego i krraju zestawionno w tabeli po
oniżej.
Tabela 3 Stopa bezrobbocia w powiecie konińskim
m, województw
wie wielkopolskkim i kraju w latach 2013-2
2014
L.p.

Rok

Polska

Województwo Wielkopolskie
W

Powiat Koniński
K

1

2013

10.1

9,6

19,,1

2

2014

8,3

10,1
1

20,,0

Źródło: staat.gov.pl, 2015

w
rejeestrowane w ppowiecie są zd
decydowanie wyższe niż kkrajowe i wojeewódzkie.
W latachh 2013-1014 wskaźniki
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3. Cel nadrzędnyy i priorytetyy ekologiczzne określon
ne Program
mem Ochroony Środow
wiska dla
Pow
wiatu Koniń
ńskiego na lata
l
2013 – 2016 z perrspektywą do
d 2020 rokuu
Nadrzędnnym celem "P
Programu ochrrony środowisska dla Powiaatu Konińskiego na lata 20113-2016 z perrspektywą
do 20200 roku" jest: „Ochrona środowiska
a jako niezzbędny elem
ment zrównooważonego rozwóju

społeczn
no – gospodaarczego Pow
wiatu Konińsk
skiego“.
Cel ten ppozostaje w korelacji
k
z missją Strategii roozwoju i prom
mocji powiatu
u konińskiegoo w której wsk
kazano na
potrzebę zapewnieniaa kompleksow
wego i zrów
wnoważonego rozwoju i przez
p
to stw
worzenie mieszkańcom
warunków
w do życia w dostatku i mo
ożliwości rozw
woju intelektu
ualnego i duch
howego.
Przy zasttosowaniu wiielu kryteriów
w środowiskow
wych, społeczznych i gospo
odarczych w czasie opraco
owywania
aktualizaacji „Programuu Ochrony Śro
odowiska na llata 2013-2016 z perspektyw
wą do 2020 rooku” dokonan
no wyboru
priorytetoowych przedssięwzięć ekolo
ogicznych, w zakresie poszzczególnych komponentów środowiskow
wych, są to
głównie:
mosferyczne,
 Powietrze atm
 Hałas,
 Promieniowaanie elektromaagnetyczne,
odziemne,
 Wody Powierrzchniowe i po
y,
 Powierzchniaa ziemi i gleby
 Przyroda,
wialna,
 Energia odnaw
nia naturalne,
 Poważne awaarie i zagrożen
o
 Gospodarka odpadami,
 Edukacja ekoologiczna.
owano konkrretne zadania,, które pokazzano w dalszzej części oprracowania
W zakreesie każdego celu sprecyzo
(rozdziałł 4). W poniższych zestawieeniach zobrazoowano jak przzebiegała realiizacja zadań w okresie 2013-2014.
W Prograamie Ochronyy Środowiska na szczeblu ppowiatu w harrmonogramach realizacji zaadań wyszczególnia się
trzy gruppy zadań:
 Zadania włassne – realizo
owane bezpośśrednio przezz Powiat Kon
niński, ich reealizacja jest związana
bezpośrednio z wkładem fiinansowym Poowiatu,
wiatu, nie mn
niej jednak prrzez jednostkii takie jak
 Zadania koorrdynowane – realizowane nna terenie pow
WIOŚ, RDOŚ
Ś, WZD, GDD
DKiA, ARIM
MR, RZGW, a także przedsięębiorców czy mieszkańców
w, (Powiat
nie odpowiadda za realizacjęę tych zadań),,
z
za któórych realizaccję są bezpośrrednio odpow
wiedzialne właadze gmin
 Wytyczne dlaa gmin – to zadania,
powiatu konińńskiego i w zw
wiązku z tym Powiat Koniń
ński także nie na wpływu naa ich realizacjję.
Biorąc pood uwagę fakkt, iż w Prograamie Ochronyy Środowiska pojawiają się zadania należżące do każdeej z trzech
wymienioonych wyżej grup dane do opracowaania niniejszeego Raportu pochodzą niie tylko ze Starostwa
Powiatow
wego i jego jednostek, alle także z gm
min oraz insstytucji wymiienionych na listach przedsięwzięć
przewidzzianych do reaalizacji, jako jeednostki odpoowiedzialne zaa ich wykonan
nie.
W tym ccelu autorzy niniejszego
n
„R
Raportu…” w
wyspecyfikowaali prośby o udzielenie
u
infformacji do wszystkich
w
jednostekk mających wpływ
w
na realizację poszczzególnych zad
dań, a uzyskan
ne informacjee zostały wyk
korzystane
w Raporrcie z realizaccji zadań zapiisanych w Proogramie Ochrrony Środowiska w częściaach dotyczący
ych zadań
koordynoowanych jak i zaleceń dla gmin
g
powiatu kkonińskiego.
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4. Celee i kierunkii działań i stopień
s
ich rrealizacji w latach 201
13-2014
Jak zapissano w poprzeednim „Raporrcie z realizaccji Programu Ochrony Środowiska za laata 2011 - 2012” część
zadań przzewidzianychh do realizacji w ramach PO
OŚ zostało wy
ykonane w inn
nym terminie nniż zakładano
o na etapie
przygotowania Program
mu, część nie zrealizowanoo w cale lub nie
n zakończono
o jeszcze ich rrealizacji. Częęść zadań,
które nie były realizow
wane w latach 2011 – 2012 została przesu
unięta na lata następne.
Zakres innwestycji, jakkie zostały zreealizowane w latach 2011-2
2012 lub rozp
poczęte w owyym czasie wsskazuje na
to, iż sąą one prowaadzone w sp
posób system
matyczny i przemyślany
p
zgodnie z pposiadanymi środkami
finansow
wymi.
W poniżższych zestaw
wieniach w forrmie tabelaryycznej zaprezeentowano, w jakim
j
zakresiie w latach 2013-2014
2
realizowaane były celle długotermiinowe, krótkooterminowe, kierunki dziaałań i zadannia, które wy
yznaczono
w aktuallizacji „Prograamu Ochrony
y Środowiska dla Powiatu Konińskiego
K
na
n lata 2013-22016 z perspeektywą do
2020 rokku” - na rok 20013 i 2014.
Wszystkiie zadania w „Programie…
…” zostały ppodzielone naa zadania właasne, czyli zaadania realizo
owane ze
środków powiatu i przzy największym
m zaangażow
waniu Powiatu Konińskiego, zadania koorrdynowane, czyli takie,
które są rrealizowane na
n terenie pow
wiatu konińskiiego, ale nie ze
z środków po
owiatowych. D
Do takich zad
dań należy
np. remoonty dróg wojewódzkich.
w
Zadania te znalazły sięę w niniejszy
ych zestawienniach, a dan
ne do ich
opracowaania zostały przekazane bezzpośrednio z iinstytucji zajm
mujących się realizacją tychh zadań.

4.1 Poowietrze atmoosferyczne
W zakressie powietrza atmosferyczn
nego w „Proggramie Ochro
ony Środowisk
ka dla Powiattu Konińskieg
go na lata
2013-20116 z perspekttywą do 2020
0 roku” wysppecyfikowano cel ogólny: PA.1
P
Popraw
wa stanu pow
wietrza na
obszarze powiatu koniińskiego.
W zakressie tego celu wyspecyfikow
w
wano kierunki działań z term
minem realizaccji do 2020 rooku:
 PA.1.1. Zmnieejszenie emisjji niskiej
 PA.1.2. Zmnieejszenie emisjji związanej z komunikacją
ą gospodarcząą
 PA.1.3. Zmnieejszenie emisjji związanej z pprzemysłem i działalnością
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostały
W zakresie realizacji tych kierunk
zapisane 24 zadania, z czego 8 włassnych, 6 koorddynowanych i 10 wytycznych dla gmin.
ono stan reaalizacji kierun
nków działań
ń i zadań w zakresie powietrza
W poniżższych tabelaach zestawio
własnych, (tabela nr 4)
atmosferyycznego na teerenie powiatu
u konińskiegoo w latach 201
13-2014 w zakresie zadań w
koordynoowanych (tabeela nr 5) i wyttycznych dla ggmin (tabela nr
n 6).
Tabela 4 Stan realizaacji ZADAŃ WŁASNYCH
W
w zakresie occhrony powiettrza na tereniie powiatu ko
onińskiego
w latachh 2013-2014
L.p.

1

Zadania plannowane do
realizaacji

Stan realizacji zadań na dzień 31.12.20114

T
Termomodernizacja budynków
p
użyteczności publicznej

W 2013 roku reealizowano zadan
nie pn.: Adaptacja budynku przy B
Benesza 1 w Kon
ninie na cele
administracyjne " – koszt realizaccji 956.321,86 zł.
W wieloletnim pplanie przedsięwzzięć w Powiecie Konińskim
K
występpuje zadanie pn.: „Adaptacja
budynku przy ul.. Benesza 1 w Ko
oninie na cele adm
ministracyjne".
Okres realizacji w latach 2012-2014.
Powyższe zadannie realizowane na podstawie po
orozumienia zaw
wartego pomiędzyy Powiatem
Konińskim, a M
Miastem Konin w dniu 20 sierpniia 2012 r. oraz aaneksu nr 1AA/1
1/2013-2770
z dnia 6 luteggo 2013 r. i aneeksu Nr 2/WI/20
013-41806 z dniia 28 listopada 2013 r. do
powyższego poroozumienia. Zadan
nie dotyczy rozbu
udowy i przebudoowy budynku poło
ożonego przy
ul. Benesza 1 w Koninie na siedzzibę ośrodków do
okumentacji geoddezyjnej i kartogrraficznej dla
Miasta Konina i Powiatu Konińskiego.
W roku 2013 w
wydatkowano kw
wotę 713.939,77 zł. Pozostała kkwota 242.382,09
9 zł została
przeniesiona doo realizacji w roku 2014 uch
hwałą Nr XXXV
VI/281/2013 Rad
dy Powiatu
Konińskiego z ddnia 27 grudnia
a 2013 r. w sprrawie ustalenia wydatków budżeetu Powiatu
Konińskiego, któóre niewygasającce upływem roku budżetowego
b
20113.
W 2014 roku nna realizację tego
o zadania wydatkowano 623.9633,68 złotych orazz 243.051,45
złotych na zakuup mebli, regałó
ów jezdnych i wy
yposażenia pom
mieszczeń PODGiiK w nowej
siedzibie przy ullicy Benesza 1 w Koninie.
K
W ramach dotaccji celowych Pow
wiat Koniński w 2013 roku udzieliłł dofinansowania
a na zadania
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L.p.

Zadania plannowane do
realizaacji

Stan realizacji zadań na dzień 31.12.20114
w zakresie termoomodernizacji dla
a:
 Gminy Golinna kwotę 10.000,00 zł z przeznaczzeniem na:
Termomodeernizację remizy poprzez
p
wymianę drzwi garażowycch" dla OSP w Węglewie
W
p
wymianę drzwi garażowycch" dla OSP w Myśliborzu
M
Termomodeernizację remizy poprzez
00,00 zł z przezna
aczeniem na:
 Gminy Groddziec kwotę 10.00
Termomodeernizację budynku
u strażnicy" dla OSP
O w Biskupicacch,
 Gminy Kazim
imierz Biskupi kw
wotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem
m na
Termomodeernizację budynku
u poprzez wymian
nę bramy garażoowej dla OSP w Kazimierzu
Biskupim,
0,00 zł z przeznac
czeniem na:
 Gminy Kleczzew kwotę 10.000
Termomodeernizację budynkku strażnicy pop
oprzez montaż iinstalacji do mechanicznej
m
a OSP w Jabłonce
e,
wentylacji ppomieszczeń" dla
 Gminy Kram
msk kwotę 9.978,3
36 zt z przeznacze
eniem na:
Termomodeernizację budynku
u strażnicy poprze
ez wymianę stolarrki okiennej i drzzwiowej oraz
wymianę braamy garażowej" dla OSP w Pąchowie,
 Gminy Krzyymów kwotę 10.00
00,00 zł z przezna
aczeniem na:
Termomodeernizację budynkku jednostki pop
przez ociepleniee ścian budynku
u dla OSP
wie
w Krzymow
Termomodeernizację budynkku strażnicy pop
przez wymianę bbram garażowycch dla OSP
w Paprotni
czeniem na:
 Gminy Rychhwał kwotę 10.000,00 zł z przeznac
Termomodeernizację strażnicyy dla OSP w Rych
hwale
broszynie
Termomodeernizację strażnicyy dla OSP w Dąb
Termomodeernizację strażnicyy dla OSP w Roza
alinie
 Gminy Rzgóów kwotę 9.998,74
4 zł z przeznaczen
niem na:
Termomodeernizację remizy i garażu poprze
ez ocieplenie ściaan i fundamentó
ów dla OSP
w Brannie
p
ocieplenie sufitu dla OSP w Kurowie
Termomodeernizację remizy poprzez
Termomodeernizację remizy poprzez
p
wymianę drzwi wejściow
wych i ociepleniie sufitu dla
OSP w Świąątnikach
 Gminy Skulssk kwotę 10.000,0
00 zł z przeznacze
eniem na:
Termomodeernizację budynku
u remizy OSP poprzez
p
ocieplennie ścian budynkku dla OSP
w Gawronaach
Termomodeernizację budynku
u poprzez wymian
nę stolarki drzwio
iowej zewnętrznejj dla OSP w
Skulsku
000,00 zł z przeznaczeniem na:
 Gminy Somppolno kwotę 10.0
Termomodeernizację garażu jednostki
j
poprze
ez m,in. usprawniienie systemu weentylacji dla
OSP w Lubsstowie
Termomodeernizację budynku
u strażnicy poprzzez docieplenie śścian zewnętrznyych budynku
P w Sompolnie
od strony zaachodniej dla OSP
 Gminy Staree Miasto kwotę 10
0.000,00 zł z prze
eznaczeniem na:
Termomodeernizację dachu sttrażnicy
Termomodeernizację garażżu jednostki poprzez wymiianą stolarki drzwiowej
iczej Straży Pożarrnej w Wilczej Kłodzie
dla Ochotnic
Termomodeernizację budynku
u strażnicy poprrzez wykonanie ccentralnego ogrzzewania dla
Ochotniczejj Straży Pożarnej w Boguszycach
Jednostki dlla Ochotniczej Strraży Pożarnej w Starym
S
Mieście
Termomodeernizację budynku
u strażnicy poprzez wymianę stolaarki okiennej i drrzwiowej dla
OSP w Barcczygłowie
Termomodeernizację poprzezz Zakup i monta
aż drzwi roletow
wych dla jednosttki dla OSP
w Zychliniee Termomodeernizację strażniicy Poprzez instalacjęcentralneego ogrzewania
a dla OSP
w Modle Krrólewskiej Termomodeernizację budynkku strażnicy pop
przez modernizaację ogrzewania
a dla OSP
w Główiewiie,
 Gminy Ślesiin kwotę 10.000,0
00 zł z przeznacze
eniem na:
Termomodeernizację budynku
u jednostki OSP poprzez
p
ociepleniie ścian budynku oraz stropu,
d
dla OS
SP w Kijowcu
wymianę stoolarki okiennej i drzwiowej
 Gminy Wierrzbinek kwotę 10.000,00 zł z przezn
naczeniem na:
Termomodeernizację garażu jednostki poprzez wymianę sttolarki drzwioweej dla OSP
Kłodzie
w Wilczej K
Termomodeernizację budynku
u strażnicy poprrzez wykonanie ccentralnego ogrzzewania dla
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OSP w Boguuszycach
Gminy Wilczzyn kwotę 10.000
0,00 zł z przeznac
czeniem na:
Termomodeernizację budynkku remizy poprze
ez wymianę stollarki okiennej i drzwiowej,
nie budynku dla OSP
O w Wilczynie.
e.
wymianę daachu oraz ocieplen

wiat Koniński w 2014 roku udzieliłł dofinansowania
a na zadania
W ramach dotaccji celowych Pow
w zakresie termoomodernizacji dla
a:
 Gminy Groddziec kwotę 10.00
00,00 zł z przezna
aczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Wielołęce,
 Gminy Kazim
imierz Biskupi w kwocie
k
10.000 zło
otych z przeznaczzeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Dobrosłow
wie,
 Gminy Kleczzew w kwocie 10.000 złotych z przzeznaczeniem na::
Termomodeernizację remizy OSP
O w Budzisław
wiu Kościelnym,
 Gminy Kram
msk w kwocie 10.000 złotych z przeznaczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Wysokiem,
Termomodeernizację Remizy w Helenowie Dru
ugim,
0.000 złotych z przzeznaczeniem na::
 Gminy Rychhwał w kwocie 10
Termomodeernizację remizy OSP
O w Kucharach
h Kościelnych,
Termomodeernizację Remizy w Dąbroszynie,
m na:
 Gminy Staree Miasto w kwociie 10.000 złotych z przeznaczeniem
Termomodeernizację remizy OSP
O w Ruminie,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Janowicac
ch,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Liścu Wiellkim,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Żdżarach,
 Gminy Ślesiin w kwocie 10.00
00 złotych z przezznaczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Licheniu Starym,
S
Termomodeernizację remizy OSP
O w Ostrowążu
u,
 Gminy Wierrzbinek w kwocie 10.000 złotych z przeznaczeniem nna:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Boguszyca
ach,
O w Wierzbink
ku,
Termomodeernizację remizy OSP
 Gminy Wilczzyn w kwocie 10.000 złotych z przzeznaczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Dębówcu,
 Gminy Golinna w kwocie 10.0
000 złotych z prze
eznaczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Przyjmie,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Kawnicach
h,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Golinie,
 Gminy Krzyymów w kwocie 10
0.000 złotych z prrzeznaczeniem naa:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Głodnie,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Kałku,
 Gminy Rzgóów w kwocie 15.0
000 złotych z przezznaczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Osieczy Piierwszej,
 Gminy Skulssk w kwocie 10.000 złotych z przezznaczeniem na:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Lisewie,
Termomodeernizację remizy OSP
O w Łuszczewie,
 Gminy Somppolno w kwocie 10.000
1
złotych z przeznaczeniem
p
naa:
Termomodeernizację remizy OSP
O w Sompolnie
e.
W 2014 roku w budynku Domu Pomocy
P
Społeczne
ej w Ślesinie wykkonano:
 prace termoomodernizacyjne w budynku B i C (koszt 448.296,75
75 złotych),
 prace konseerwacyjne w kotło
owni (koszt 15.63
37,90 złotych),
 dokonano zaakupu pompy grzzewczej w kotłown
ni (koszt 6.400 złootych).
atowych dokonano:
W 2013 roku w budynkach oświa
Rychwale serwisu
u kotłownie i wen
ntylacji 5.798,48 zzłotych),
 w SOSW w R
 w ZSE-U w Żychlinie remontt dachu (24.717,5
59 złotych),
4.555,80 złotych),,
 w ZSP Kleczzew dozór technicczny kotłowni (14
 w ZSE-U w Żychlinie serwis techniczny kotłow
wni (3.800,56 złootych).
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W 2014 roku w budynkach oświa
atowych dokonano:
wy dachu (3.000 złotych),
z
 w ZSE-U w Żychlinie napraw
Rychwale serwisu
u kotłowni i wenty
ylacji (6.192,36 zzłotych),
 w SOSW w R
 w ZSE-U w Żychlinie opraccowano dokumen
ntację projektową
wą termomodernizzacji pałacu
przy szkole ((15.914 złotych).

2

Projekty w zakreesie ochrony
powietrza i enerrgetyki w tym
energetyki oddnawialnej

„Aglomeracja Konińska – współpraca JS
ST kluczem doo nowoczesneg
go rozwoju
gospodarczego”
”, który realizow
wany jest przez Powiat Koniński
ki, Miasto Konin
n i 14 gmin
powiatu konińskkiego. Projekt trw
wa od września 2013 r. i będzie reealizowany do ma
arca 2015 r.
Jego łączna waartość wynosi 77
72 066,60 zł, w tym 707 375,40 zł stanowi dofi
finansowanie
z Ministerstwa IInfrastruktury i Rozwoju.
R
W 2013 roku pponiesiono koszzt 25.132,29 zł, w tym 12.442,668 złotych budżżet Powiatu,
12.781,28 złotycch UE.
W 2014 roku pooniesiono koszt 522.271,53
5
zł, w tym 125.481,16 złotych budżet powiatu
p
oraz
397.234,14 złotyych UE.
Zgodnie z głównnym założeniami, projekt służyć ma identyfikacji wsspólnych celów rozwojowych
r
Obszaru Funkcjjonalnego, wzmo
ocnieniu istniejącej współpracy paartnerów samorzządowych, a
także określeniiu kierunków ro
ozwoju oraz stw
worzeniu strateggii rozwoju i programów
sektorowych.
W ramach prrojektu została opracowana diagnoza i baadania społeczn
ne Obszaru
Funkcjonalnegoo Aglomeracji Kon
nińskiej. Następnie powstało 6 dokkumentów strateg
gicznych:
 Strategia roz
ozwoju OFAK,
 Studium rozzwoju gospodarcczego wraz z prrogramem promoocji terenów inw
westycyjnych
OFAK,
nego obszaru ffunkcjonalnego Aglomeracji
A
 Studium Roozwoju transporrtu zrównoważon
Konińskiej,
tycząca możliwośści tworzenia klastrów i innych ppowiązań przedsiiębiorstw na
 Analiza doty
terenie OFA
AK,
 Strategia roz
ozwoju turystyki wraz
w
z programem
m rozwoju komunnikacji rowerowejj,
 Plan zrównooważonego gospo
odarowania energ
gią.
Natomiast Studdium rozwoju transportu zrów
wnoważonego je
jest w trakcie konsultacji
społecznych.
W wyniku ujętycch w Planie zrównoważonego go
ospodarowania eenergią działań dla
d Obszaru
Funkcjonalnegoo Aglomeracji Konińskiej
K
możliw
we będzie ogran
aniczenie emisji z Obszaru.
umaryczna emisjaa w roku bazowyym wyniosła
W wyniku inweentaryzacji emisjii określono, że su
732 294 Mg CO
O2 .
Określone w haarmonogramie rzzeczowo-finansow
wym działania ppozwalają na zao
oszczędzenie
835 873 MWh eenergii i 572 59
95 emisji CO2 – redukcja emisji o 78% w stosun
nku do roku
bazowego.
Działania OFAK
K mają istotne znaczenie, dla osiągnięcia
o
zamiierzonych rezulta
atów planu.
Szczególnie istottne są działania, które będą prom
mowały i pokazyw
wały wiodącą rolęę samorządu
w dziedzinie efeektywności energeetycznej i ochron
ny klimatu na pozziomie lokalnym – samorząd
powinien dać oddpowiedni przykła
ad mieszkańcom i przedsiębiorcom
m.

3

B
Budowa nowego odcinka drogi
DP31678 relaccji Kaliska Budzisław

W 2013 roku naa realizację tego
o zadania wydatk
kowano środki w wysokości 5.61
14.510,62 zł.
Zadanie zostało
ło zakończone. W 2014 roku nie ponoszonoo dodatkowych nadkładów
finansowych na ten cel.

4

Budowa i moderrnizacja dróg
powiatow
wych

W 2013 roku wyydatki inwestycyjn
ne wyniosły 10.972.246,40 zł
W 2013 roku wyykonano prace rem
montowe na drog
gach powiatowychh:

remont droggi nr 3216P Milin
n- Borki - 213.814
4,96 zł,

utwardzeniee tłuczniem drogi nr 3213P Grąbliin - Trzy Borki 399.101,70 zł,

remont droggi w m. Zarzew 12
2.874,24 zł,

naprawa przzepustu w ciągu drogi
d
Wierzbie - Ośno
O
Górne 6.5006,70 zł,

remont choddnika przy ul. Sta
aromiejskiej 60.06
63,36 zł,

naprawa kannalizacji w m. Do
obrosołowo w Żychlinie 38,409,055 zł,

remont droggi nr 3197P Wturrek - Siedlinowo 235.437,39
2
zł,

remont droggi powiatowej nr 3194P relacji Tomisławice – Witkkowice 119.912,9
91 zł,

remont droggi powiatowej nr 3190P relacji Mo
orzyczyn - Koszew
wo 137.678,95 zł,,

naprawy dróóg masą na gorącco - 689.919,28 zł.
z
W 2013 roku w ramach wydatków
w inwestycyjnych
h wykonano zadannia pn.:
 przebudowaa ul. Poniatowskieego w Golinle 290.318,63 zł,
 przebudowaa drogi Nr 3224P
P Przytuki - Miłaczzew 242.694,84 zzł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej Nr 3221P Brzeźno - Smólnikk na odcinku 0+
+000 do km
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2+475 2.03 7.783,20 zł,
przebudowaa drogi Nr3210P Wola Podłężna - Różopolewm. Liccheń 297.816,77 zł,
przebudowaa ul. Włocławskiiej w Skulsku w ciągu drogi poowiatowej Nr 3189P-etap II
169.943,67 zzł,
 przebudowaa drogi Nr 3236P
P na odcinku Kowalewek – Sławsk 88.957,57 zł,
 przebudowaa drogi Nr 3240P
P na odcinku Kuc
chary Kościelne - Rozalin - etap l 279.376,17
zł,
 przebudowaa drogi Nr 3205P
P Mostki - Przystro
onie - Lipiny - Kooło - etap l 509.403,83 zł,
 przebudowaa drogi Nr 3185P
P Rożnowa - Ostro
owąż w m. Biskuppie 217.324,51 zł,,
 przebudowaa drogi powiatowej Nr 4320P Grodziec-Liprce 2488.257,42 zł,
 przebudowaa drogi powiatowej Nr 3252P Lisie
ec Wielki-Zdżary 253.026,78 zł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej Nr 3217P - oświetlenie
o
przepprawy promowej przez rzekę
Wartę 38.1000,00 zł,
 przebudowaa przepustu w ciągu
c
rzeki Lisew
wka pod drogą powiatową w miejscowości
m
Koszewo 533.669,83 zł,
 przebudowaa drogi w m. Gaw
wrony w ciągu dro
ogi powiatowej N
Nr 3188P 90.417,0
08 zł,
 dokumentacj
cja na przebudow
wę dalszych odcink
ków dróg 51.300,,00 zł,
remonty na zasaadzie porozumień:
 remont droggi w m. Zarzew (p
pomoc finansowa z Gminy Rzgów)) 17.000,00 zł,
 remont droggi powiatowej Nr
N 3194P relacji Tomistawice - W
Witkowice (pomoc finansowa
z Gminy Wi
Wierzbinek) 100.00
00,00 zł,
 remont droggi powiatowej Nr
N 3190P relacji Noc – Koszewo (pomoc finansow
wa z Gminy
Wierzbinek)) 100.000,00 zł,
 przebudowaa ul. Poniatowskieego w Golinie 200.000,00 zł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej Nr 3221P Brzeźno - Smólnikk na odcinku 0+
+000 do km
2+475 - 33 6.578,00 zł,
 przebudowaa drogi nr 321OP
P Wola Podłężna - Różopole w m. LLicheń 100.000,0
00 zł,
 przebudowaa drogi Nr 3236P
P na odcinku Kowalewek – Sławsk 83.000,00 zł,
 przebudowaa drogi nr 3240P na odcinku Kuch
hary Kościelne - R
Rozalin -etap I 65
5.000,00 zł,
 przebudowaa drogi nr 3205P Mostki - Przystro
onie - Lipiny - Kooło - etap I 60.000
0,00 zł,
 przebudowaa drogi nr 3185P Rożnowa - Ostro
owąż w m. Biskuppie 50.000,00 zł,
 budowa choodnika Morzyczyn
n - Ruszkowo 49.3
370,70 zł,
 budowa choodnika przy drodzze powiatowej nr P3197 w Mąkoszzynie 73.848,03 zł,
z
 przebudowaa drogi powiatowej nr 4320P Grod
dziec – Lipice 1000.000,00 zł,
 przebudowaa drogi w m. Gaw
wrony w ciągu dro
ogi powiatowej nrr 3188P 50.000,00 zł.



Powiat Koniński przekazał w ram
mach dotacji cellowych środki finansowe na
W 2013 roku P
realizację zadańń w zakresie zadania „Drogi publiczne powiatowe”” dla:
Gminy Skulsk nna realizację zada
ania pn. „Budow
wa chodnika w m
miejscowości Mieelnica Duża,
gm. Skulsk na kw
wotę 20.000,00 złłotych
Gminy Skulsk naa realizację zada
ania pn. „Budow
wa chodnika przyy ul. Mniszki w miejscowości
m
Skulsk na kwotę 20.000,00 złotycch
Gminy Wilczyn na realizację za
adania pn. „Bud
dowa chodnika pprzy drodze powiiatowej przy
kiej w Wilczynie i w miejscowości Kopydłówek”
K
na kwotę 20.000,00 złotych
ulicy Cegieliński
Gminy Kramsk nna realizację zadania pn. „Budow
wa chodnika przy drodze powiatow
wej nr 3214P
Kramsk-Strumykk na odcinku ul. Kościelnej
K
w Kram
msku” kwotę 20.0000,00 złotych
W 2014 roku wyydatki inwestycyjn
ne wyniosły 10.375.274,86 złotychh.
W ramach prac rremontowych na drogach powiato
owych wykonano::
 remont droggi nr 3205P Mosttki-Lipiny-Koło - 86.581,67 zł,
 remont droggi 3238P w miejsccowości Zarzew - 5.597,15 zł,
 remont droggi 2999P Sporne--Bożatki – 195.88
89,40 zł,
 remont droggi 4313_ Biskupicce-Czarnybród – 108.104,70 zł,
 remont droggi 3231P Brzeźnia
ak-Głodowo-Kaw
wnice – 128.479,665 zł,
 remont droggi 3232P w miejsccowości Rosocha
a – 53.386,74 zł,
 remont droggi 3213P w Grąbllin-Trzy Borki-Krramsk Pole – 21.9938,28 zł,
 remont droggi 3210P Izabelin
n-Grąblin – 64.40
02,80 zł,
 remont droggi 3216P Milin-O
Ochle w miejscowo
ości Borki – 311. 202,72 zł,
 remont droggi 3207P Licheń-H
Helenów – 441.029,42 zł,
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remont droggi 3217P Krzymów-Biechowy – 41
1.730,54 zł,
remont droggi 3217P Krzymów-Paprotnia – 77
72.68 zł,
naprawy dróóg masą na gorącco – 639.016,91 zł.
z

W 2014 roku w ramach wydatków
w inwestycyjnych
h wykonano zadannia pn.:
 przebudowaa ul. Poniatowskieego w Golinie – etap
e II – koszt 5811.921,27 zł,
 przebudowaa drogi nr 3205P
P Mostki-Przystro
onie-Lipiny-Koło – etap II – kosztt 777.704,92
zł,
85P Różnowa-Osstrowąż w miejs
jscowości Biskup
pie – koszt
 przebudowaa drogi nr 318
194.743,44 zzł,
 przebudowaa ulicy Wiejskiej w Grodźcu- etap I – koszt 144.2522,77 zł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej nr 3240P na odcinku Rozalin--Trójka – koszt 2.757.333,95
2
zł,
owej nr 3210P na odcinku Liccheń Stary-Grąb
blin – koszt
 przebudowaa drogi powiato
1.587.965,5 1 zł,
dcinku Kopydłowa
wa-Kaliska – kosztt 910.325,09
 przebudowaa drogi powiatowej nr 3180Pna od
zł,
 przebudowaa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki-Miłaczew – kkoszt 282.352,65
5 zł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej nr 3176P na odcinku
o
Zygmunto
towo-Świętne – ettap I – koszt
241.915,93 zzł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej nr 3217P Krzy
ymów-Paprotniaa w miejscowości Krzymów –
koszt 465.0222,53 zł,
 przebudowaa drogi nr 3250P w Starymi Mieście – etap I – koszzt 636.946,31 zł,
 przebudowaa drogi nr 3227P Nieświastów-Warznia – koszt 3199.881,99 zł,
 przebudowaa drogi powiatowej nr 3283P Skulsska Wieś-Buszkow
wo – koszt 355.59
91,77 zł,
 przebudowaa drogi nr 3197P Zaryń-Mąkoszyn – koszt 241.613,,81 zł,
 przebudowaa drogi nr 3194P Tomisławice-Wittkowice – koszt 1999.470,95 zł,
 przebudowaa ulicy Sportowej w Rychwale – ko
oszt 280.207,34 złł,
 przebudowaa ulicy Gimnazjallnej w Sompolnie – koszt 181.936,668 zł,
 budowa sygn
gnalizacji świetlneej w miejscowości Sławska – kosztt 60.093,06 zł,
 przebudowaa skrzyżowania ullicy Konińskiej i Okólnej
O
w Sławskku – koszt 104.984,89 zł,
 dokumentacj
cje techniczne na dalsze prace – ko
oszt 51.010,00 zł.
remonty na zasaadzie porozumień:
 remont droggi nr 3238P w miiejscowości Zakrzzew (pomoc finannsowa Gminy Rzg
gów) – koszt
40.000 zł,
ne-Bożatki (pomo
oc finansowa Gm
miny Rzgów)- koszzt 40.000 zł,
 remont droggi nr 2900P Sporn
 remont droggi nr 3217P Krzy
zymów-Paprotnia(pomoc finansow
wa Gminy Krzym
mów) – koszt
50.000 zł,
nie-Lipiny-Koło – etap II 200.000 zł,
 przebudowaa drogi nr 3205P Mostki-Przystron
 przebudowaa drogi powiatowej nr 3240P na od
dcinku Rozalin-TTrójka – koszt 450
0.000 zł,
 przebudowaa drogi powiatow
wej nr 3210P na odcinku
o
Licheń Sttary-Grąblin – ko
oszt 150.000
zł,
arymi Mieście – eetap I – koszt 40.000 zł,
 przebudowaa drogi nr 3250P ul. Lisiecka w Sta
 przebudowaa drogi nr 3227P Nieświastów-Warznia – koszt 1400.000 zł.
W 2014 roku P
Powiat Koniński przekazał w ram
mach dotacji cellowych środki fin
nansowe na
realizację zadańń w zakresie zadania „Drogi publiczne powiatowe”” dla:
 Gminy Ślesiin w kwocie 20.000
2
zł na re
ealizację zadaniia pn. „Budow
wa chodnika
w miejscowoości Półwiosek Sttary realizowaneg
go w ramach przeebudowy drogi”,
 Gminy Skuls
lsk w kwocie 100.000 zł na realizację
r
zadaniia pn. „Przebud
dowa drogi
powiatowej nnr 3187P Skulsk-Ł
Łuszczewo-Ostró
ówek”,
 Giny Skulsk w kwocie 20.000
0 zł na realizacje zadania pn.: „ Przebudowa ch
hodnika przy
wiatowych w miejsscowościach Buszkowo Parcele, G
Galiszewo, i Łuszzczewo”,
drogach pow
 Gminy Rychw
wał w kwocie 20.000 zł na realizację zadania ppn.: „ Przebudow
wa chodnika
przy drodzee powiatowej w miejscowościa
ach Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice
Grodzkie”,
mów w kwocie 20.000 zł na realiizacje zadania pnn.: „ Budowa ch
hodnika przy
 Gminy Krzym
drodze powiaatowej w miejscowości Krzymów”
”,
 Gminy Kram
msk na realizację zadania pn.: „Budowa
„
chodniika przy drodze powiatowej
w miejscowoości Milin”,
 Gminy Krzym
mów w kwocie 30
0.000 zł na realiza
ację zadania pn.:: „Przebudowa skkrzyżowania
drogi powiattowej ul. Konińskka z droga gminna
a w miejscowościi Krzymów”,
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 Gminy Wilczzyn w kwocie 20
0.000 zł na realiizację zadania pn
pn.: „Budowa chodnika przy
drogach pow
wiatowych w miejsscowościach Wiśniewa, Dębówiecc i Wturek”,
 Gminy Kleczzew w kwocie 20
0.000 zł na realiizację zadania ppn.: „Budowa ch
hodnika przy
ulicy Konińskkiej w Kleczewie”,
 Gminy Golinna w kwocie 20.000 zł na realizzację zadania pnn.: „Budowa chodnika przy
drodze powiaatowej nr 3234P Węglew-Sławska
a w miejscowości Węglew”,
 Gminy Golinna w kwocie 17.2
220 zł na realizac
cję zadania pn.: „„Opracowanie dokumentacji
d
projektowej nna budowę oświeetlenia ulicznego drogi
d
powiatowej
ej nr 3229P”.
 Gminy Rzgóów w kwocie 20.000 zł na realizzację zadanie pnn.: „ Budowa chodnika przy
h Modła i Babia””.
drodze powiaatowej nr 3096 w miejscowościach
Powiat w 2014 rroku udzielił dotacji celowej w ra
amach dróg publlicznych gminnycch dla gminy
Kleczew na reallizację zadania pn
n.: „Przebudowa układu komunika
kacyjnego obejmujjącego ulicę
Konwaliową i B
Białogrodzką w Kleczewie
K
w rama
ach NPPDL – etaap II. Koszt poniesiony przez
Powiat Konińskii to 144.391,31 złłotych.
W sumie w latacch 2013-2014 Zarrząd Dróg Powia
atowych zmodernnizował lub wyrem
montował 46
odcinków dróg powiatowych o łącznej długośc
ci 37 km za łączzną kwotę 20.21
15.433 złote
w tym:
go,
 15.028.651 zzłotych budżet Powiatu Konińskieg
 2.691.985 złootych NPPDL,
 2.494.797 złootych pomoc fina
ansowa Gmin
W latach 2013-22014 wybudowan
no także 3 km drogi
d
powiatowejj za kwotę 5.614..510 złotych
finansowanie z P
PAK KWB w Kon
ninie.1

Wsparcie przeedsięwzięć
związanych z budową sieci
gazowej na tereenie powiatu

Powiat Koniński
kie w okresie rapo
ortowanymi wcze
eśniejszych latachh nie realizował tego
t
rodzaju
zadań. Aktualniie także nie plan
nuje w żaden sp
posób wspierać pprzedsięwzięć zw
wiązanych z
budową i rozbuddową sieci gazow
wej na swoim obszzarze.

P
Promowanie proeekologicznych
środków traansportu

W zakresie zbioorowego transpo
ortu pasażerów Powiat
P
Koniński obsługuje Przed
dsiębiorstwo
Komunikacji SSamochodowej w Koninie, któ
óre powstało w wyniku kom
mercjalizacji
Przedsiębiorstwaa Państwowej Ko
omunikacji Samochodowej w Konninie i rozpoczęło
o działalność
od 01.12.2005 rooku.
Przedsiębiorstwoo zatrudnia 320
0 pracowników i dysponuje 180 nowoczesnymi, autokarami,
obsługiwanymi pprzez doświadczzonych kierowców
w. W chwili obeccnej MZK posiad
da tabor na
bardzo wysokim
m poziomie. W 201
11 roku zakupiono 15 nowoczesnyych autobusów marki Solaris.
wości finansowych
h tabor autobusow
wy jest powiększaany o nowe środkki transportu
W miarę możliw
spełniające norm
my EURO.
W ramach zachęęcenia mieszkańcców powiatu i inn
nych pasażerów ddo korzystania z publicznych
środków transpportu organizowane są okresow
wo promocyjne warunki cenowee sprzedaży
biletów.

7

Promowanie buudownictwa
stosującego materiały
m
energooszzczędne

Przy wyłonieniuu wykonawcy rob
bót budowlanych lub remontowychh w SIWZ zapisyywanych jest
kilka zasad dottyczących ochrony środowiska i zastosowanychh materiałów. Są
ą to między
innymi:
ma obowiązek zna
ać i stosować w czasie prowadzeenia robot wszellkie przepisy
„Wykonawca m
aturalnego”.
dotyczące ochroony środowiska na
oratoryjne itp. poowinny być grom
madzone na
„Wszystkie atessty, świadectwa, dokumenty labo
bieżąco w miarrę̨ postępu pracc i być zawsze dostępne do w
wglądu dla Zam
mawiającego.
Zamawiający mooże dopuścić do użycia
u
materiały posiadające:
p
• Certyfikat Zggodności na zna
ak bezpieczeństw
wa B wykazującyy, że zapewnion
no zgodność́
z kryteriami tecchnicznymi okreśślonymi na podsttawie Polskich N
Norm, Aprobat Technicznych
T
oraz właściwychh przepisów i dokkumentów techniicznych, Deklaraccje Zgodności lu
ub Certyfikat
Zgodności:
 z Polską Norrmą,
 z Aprobatą Techniczną, w przypadku
p
wyrobów, dla których
ch nie ustanowio
ono Polskiej
Normy.
 oznaczenie zznakiem CE.
W przypadku m
materiałów, dla których
k
w/w doku
umenty są wymaggane przez ST, każda
k
partia
enty, określającee w sposób jedno
oznaczny jej
dostarczona do prac będzie possiadać te dokume
cechy. Produktyy przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie ppotrzeby wynikam
mi wykonanych przez
p
niego badańń”.

8

Mokre czyszczzenie dróg
powiatow
wych

Zarząd Dróg Po
Powiatowych nie prowadził w okrresie raportowym
m mokrego czyszzczenia ulic.
Corocznie w okrresie wiosennym prowadzono
p
zamiatanie na sucho..

5

6

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015
1

Pismo ZD
DP nr ZDP-D.Idz.551/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 rr.
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Tabela 5 Stan realizaacji ZADAŃ KOORDYNO
K
OWANYCH w zakresie ochrony powietrz
rza na tereniee powiatu
konińskieego w latach 2013-2014
2
L.p.

Zadania planoowane do
realizaacji

Stan rea
alizacji zadań na
a dzień 31.12.22014

1

W ramach dziiałalności
górniczej wyykonanie
przebudowy na kolizyjnym
odcinku drogi wojewódzkiej
SSompolno-Piotrkóów Kujawski
oraz kilku odcinnków dróg
powiatow
wych

Wielkopolski Zarrząd Dróg Wojew
wódzkich w Pozn
naniu Rejon Dróóg Wojewódzkich
h w Koninie
oraz
o
Wielkopolsk
ski Zarząd Dróg
g Wojewódzkich w Poznaniu w okresie raporto
owanym nie
wykonał
w
zadaniaa mającego na celu przebudow
wę drogi wojew
wódzkiej Sompoln
no-Piotrków
Kujawski.
K
Pozostałe
P
działannia realizowane w raportowanym okresie zestawionno w pkt 2 niniejsszej tabeli.

B
Budowa i modernnizacja dróg
wojewódzkich na terenie
powiattu

Wielkopolski Zarrząd Dróg Wojew
wódzkich w Pozna
aniu Rejon Drógg Wojewódzkich w Koninie w
okresie
o
2013-20114 nie wybudow
wał żadnych now
wych dróg. W baadanym okresie prowadzono
p
remonty
r
i modernnizacje dróg i mo
ostów:
 Odnowa naw
wierzchni drogi wojewódzkiej
w
nr 263
2 na odcinku Sa
Sarnowa-Ślesin w km 32+390
– 33+720 naa długości 1,33 km
k oraz remont chodnika w miejsccowości Ślesin na odcinku w
km 34+000 – 34+235 za kwo
otę 1.092.972,31 złotych. Koszt w całości został pokryty przez
środki własn e WZD,
 Budowa choddnika na ulicy Klleczewskiej w Śle
esinie w km 33+8860 – 34+000 o długości
d
140
mb, koszt całłkowity wyniósł 112.686,75
1
złotyc
ch w tym WZD 255.686,75 złotych oraz Gmina
Ślesin 87.0000 złotych,
 Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec w km 42+096 – 443+076 na długo
ości 980 mb.
Koszt całkow
D 482.602,78 złotych oraz
wity wyniósł 2..763.964,92 złotte, w tym WZD
dofinansowaanie UE 2.281.362
2,14 złotych.
Wielkopolski Zarrząd Dróg Wojew
wódzkich w Pozna
aniu w okresie 20013-2014 wykonał remonty i
modernizacje
m
dróóg i mostów:
 Rozbudowa drogi wojewódzkkiej nr 443 w miejscowości
m
Groodziec o długoścci 950 mb –
zadanie byłoo współfinansowane ze środków WRPO, koszt ccałkowity wynióssł 2.944.082
złotych,
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na od
dcinku Kopydłow
wo-Ślesin o długo
ości 1,56 km
w
koszt rrealizacji wynióssł 1.092.972
zadanie zosttało zrealizowane ze środków własnych,
złotych,
 Remont naw
wierzchni drogi wojewódzkiej
w
nr 266 na odcinku Pąchów-Bilczew
w o długości
1,29 km zaddanie zostało zrrealizowane ze środków
ś
własnycch, koszt realiza
acji 662.487
złotych,
 Remont nawiierzchni drogi wo
ojewódzkiej nr 26
66w miejscowościi Lubstów o długo
ości 1,46 km
zadanie finannsowane ze środkków własnych, koszt 449.110 złotyc
ych.

3

B
Budowa i modernnizacja dróg
kkrajowych na tereenie powiatu

Zgodnie
Z
z inform
macją przekazaną przez GDDKiA Oddział
O
w Poznanniu na drodze kra
ajowej nr 92
(dawniej
(
nr 2) orraz na drodze kraj
ajowej nr 25 w lattach 2013-2014 nnie prowadzono remontów.
r
W 2014 roku GD
DDKiA na obszarzze Powiatu konińsskiego zrealizowaała zadania:
 Przebudowa skrzyżowania drrogi krajowej nr 72 z drogą gminnną w miejscowo
ości Krągola
nia pn. „Rozbudo
owa drogi krajow
wej nr 72 na odccinku Koninrealizowane w ramach zadan
w KFD, koszt
Tuliszków-Tuurek na długości 360 mb”. Zadaniie realizowane zoostało ze środków
inwestycji to 3,1 mln złotych,
 Budowa ciąggu pieszo-rowero
owego przy drod
dze krajowej nr 25 na odcinku LubomyśleMikorzyn o długości 380 mb
m zadanie finan
nsowane ze środdków KFD, koszzt realizacji
tych.
443 tys. złoty
Na
N sieci dróg kraajowych zgodnie z obowiązującym
mi przepisami wyykonywany jest w okresach 5
letnich
l
Generalnny Pomiar Ruch
hu. Ostatni wyko
onano w 2010 rroku. Obecnie trrwają prace
przygotowawcze
p
do pomiarów rucchu w 2015 roku.

4

Promocja kom
munikacji
zbiorow
wej

Marszałek
M
Wojew
wództwa Wielopo
olskiego prowadzzi corocznie dziaałania obejmującce promocje
publicznego
p
transsportu zbioroweg
go w odniesieniu do całego wojewó
wództwa.

5

Mokre czyszczzenie dróg

GDDKiA
G
ogłaszza kilkuletnie przzetargi na utrzy
ymanie dróg kraj
ajowych wg obowiązujących
standardów
s
w pposzczególnych kategoriach
k
dróg
g. W skład zadaań firmy, która zajmuje się
utrzymaniem
u
dróóg wchodzi takżże wiosenne, letn
nie i jesienne uttrzymanie dróg w należytej
czystości.
c
W zwiąązku z tym w raziee potrzeby wykony
ywane jest zamiaatanie dróg na sucho.
Wg informacji GD
GDDKiA mokre czzyszczenie dróg nie
n jest stosowanee gdyż wymagało
oby wymiany
separatorów
s
stuudzienkach gdziee spływa woda z czyszczenia dr
dróg oraz zmiana pozwoleń
wodnoprawnych.
w
Wielkopolski Zarrząd Dróg Wojew
wódzkich w Pozn
naniu Rejon Dróóg Wojewódzkich
h w Koninie
corocznie
c
raz w roku na wiosn
nę wykonuje zam
miatanie na suchho dróg wojewó
ódzkich przy
krawężnikach.
k

6

B
Badanie jakości powietrza
p
na
terenie Powiatu konińskiego

Badaniem
B
jakośści powietrza za
ajmuje się Wojjewódzki Inspekktorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu. W roku 2013 jakość powietrza na terenie powiatuu konińskiego mo
onitorowano
w jednym punkkcie w miejscow
wości Jaroszewic
ce Rychwalskie, metodą pasywną (metoda
wskaźnikowa)
w
poolegającą na miiesięcznej ekspozzycji specjalnie pprzygotowanych próbników,

2
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realizaacji

Stan rea
alizacji zadań na
a dzień 31.12.22014
zawieszonych
z
naa wysokości około 1,5 metra i oznaczaniu zaniieczyszczeń raz w miesiącu.
Metodą
M
tą prow
wadzono badania stężeń dwutlenk
ku siarki i tlenkóów azotu w przeeliczeniu na
dwutlenek
d
azotu. Badania są kontyynuowane w roku
u 2014.
Z badań przeproowadzonych w ro
oku 2013 wynika
a, że uzyskana w
wartość średnia dla
d roku dla
dwutlenku
d
siarki wyniosła 3,4 μg//m3, a dwutlenku azotu - 8,3 μg/m33.
mane w roku 201
13 w odniesieniu
u do poziomów dopuszczalnych i poziomów
Wartości otrzym
docelowych
d
pozw
woliły na zakwalif
ifikowanie strefy, a więc i powiatuu konińskiego, do
o poniższych
klas:
k
do
d klasy A - dla dwutlenku siarkii, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu PM2,5
oraz
o
metali oznacczanych w pyle PM10.
P
do
d klasy C - dla ppyłu PM10 i benzzo(a)pirenu oznac
czanego w pyle PM
PM10.
W przypadku pyyłu PM10 podkreeślić należy, że generalnie odnootowywane są prrzekroczenia
dopuszczalnego
d
ppoziomu dla 24-g
godzin, jednak w roku
r
2013 stwierd
rdzono przekroczeenie stężenia
średniego
ś
dla rokku na stanowisku w Nowym Tomyśślu.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 6 Stan realizacj
cji ZADAŃ RE
EALIZOWANY
YCH PRZEZ GMINY
G
w zakrresie ochronyy powietrza na
a terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013--2014
L.p.

1

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Terrmomodernizacjaa budynków
użyteczności pubblicznej

Gmina
G
Kleczew w 2013 roku wykkonano termomo
odernizację budynnku strażnicy OS
SP Jabłonka w
skkład zadania wchhodził montaż mechanicznej
m
insta
alacji wentylacjii pomieszczeń – koszt realizacji
wyniósł
w
10.000 złootych finansowanyy ze środków Pow
wiatu konińskiegoo.
W 2014 roku wykkonano termomod
dernizację budynk
ku strażnicy OSP
P Budzisław Kośścielny w skład
za
adania wchodził montaż mechaniccznej instalacji wentylacji
w
pomiesszczeń – koszt rea
alizacji wyniósł
10.000 złotych finaansowany ze środ
dków Powiatu kon
nińskiego.
Gmina
G
Skulsk w 2014 roku wyko
onała termomode
ernizację Szatni SSportowej w Mniiszkach – koszt
44
4.900 złotych (śrrodki własne) orraz termomoderniizację budynku U
Urzędu Gminy w Skulsku koszt
in
nwestycji 50.000 zzłotych (środki własne).
w
Gmina
G
Sompolno wykonała termom
modernizację:
 budynku komuunalnego – koszt 131.000 zł,
 budynku mieszzkalnego – koszt 35.000 zł,
jskiej w miejscow
wości Ryn – koszzt 57.000 zł (w ttym dofinansowa
ane ze środków
 świetlicy wiejs
EFRR 63%),
S
- koszzt 22.000 zł,
 oficyny Ratuszza Miejskiego w Sompolnie
ty dofinansowannie powiatu 20.00
00 zł).
 Remizy OSP w Sompolnie – koszt 42.000 zł (w tym
Gmina
G
Ślesin w 22014 roku wykon
nała termomodern
nizację garażu O
OSP w Kijowcu oraz
o
rozpoczęto
teermomodernizacjję Ośrodka Zdrow
wia w Ślesinie. W związku z tymi dwoma zadaniam
mi w 2014 roku
po
oniesiono koszty 208.300 złotych, ze środków własnych Gminy Ślesiin.
Gmina
G
Wierzbinek
ek
w 2013 roku w ramach zadania
a pn.: „Zagospo
odarowanie centtrum miejscowośści Ziemięcin”
wykonała
w
modernnizację budynku OSP polegającą
ą na wymianie stolarki okiennej
ej i drzwiowej,
do
ociepleniu ścian,, wymiany dachu
u i ogólnych pracach budowlanyc
ych oraz wykonałła rewitalizację
syynagogi poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwi. Koszt projektu wyniósł 1.254.78
84,50 złotych w
tyym dofinansowannie PROW 55%.
W ramach zadaniaa pn.: „Zagospod
darowanie centru
um miejscowości Broniszewo” wyykonano remont
bu
udynku remizy O
OSP polegającej na
n wymianie stola
arki okiennej i drzzwi, dociepleniu ścian,
ś
wymiany
da
achu i ogólnychh pracach budow
wlanych. Projekt obejmował takżże inne zadania takie jak plac
za
abaw, parkingi ooraz kanalizacja deszczowa. Kosszt projektu wynniósł 746.167,05 złotych w tym
do
ofinansowanie 755% z PROW.
W ramach „Przzebudowy i rozzbudowy budynk
ku OSP wraz z infrastrukturą towarzysząca
w Morzyczynie” w
wykonano wymia
anę stolarki okien
nnej i drzwi, dociieplenie ścian, wyymiany dachu i
og
gólne prace budo
dowlane. Projekt obejmował także
e parkingi, installacje oraz wypossażenie obiektu.
Koszt
K
realizacji zaadania wyniósł 96
68.868,84 złote, w tym dofinansow
wanie 75% ze środ
dków PROW.
w 2014 roku w ramach zadaniia pn.: „Zagosp
podarowanie cenntrum miejscowo
ości Racięcin”
wykonano
w
modernnizację budynku remizy OSP - wykonano wymiianę stolarki okiiennej i drzwi,
do
ocieplenie ścian,, wymiany dachu
u i ogólne prace budowlane. Proj
ojekt obejmował także parkingi,
in
nstalacje, wyposaażenie obiektu oraz
o
plac zabaw. Koszt realizacj
cji zadania wyniósł 645.875,26
złłotych, w tym dofi
finansowanie 55%
% ze środków PRO
OW.
Gminy
G
Golina, G
Grodziec, Stare Miasto,
M
Kramsk, Wilczyn, Rychw
wał, Rzgów, Kaziimierz Biskupi,
Krzymów
K
nie wykoonały w badanym
m okresie żadnych
h działań termom
modernizacyjnych
h na budynkach
ad
dministrowanychh przez gminę, wyjątkiem
w
są prrace termomoderrnizacyjne w bu
udynkach OSP
finansowane przezz Powiatu Konińsski (opisane w tab
beli nr 4 pkt 1).

20

Raportt z realizacji Prog
gramu Ochrony ŚŚrodowiska dla Powiatu
P
Konińskie
ego za lata 2013--2014

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Buudowa ścieżek roowerowych

Gmina
G
Kleczew w latach 2013
3-2014 zrealizow
wała zadanie poolegające na bu
udowie ścieżki
ro
owerowej w miejjscowości Kleczew
w wzdłuż ulicy Łąkowej, Konwaliiowej od oczyszczzalni do Fermy
Drobiu
D
o długościi 1552 mb. Koszt inwestycji wynióssł 339.540,51 złootych w tym 127.5
561,04 złotych z
Narodowego
N
Proogramu Przebud
dowy Dróg Loka
alnych oraz resszta środki własne w kwocie
211.979,47 złotychh.
Gmina
G
Kramsk wyykonała drogę dlla rowerów wzdłu
uż ulicy Chopina w Kramsku o dłu
ugości 0,522 km
- koszt
k
187.689,999 zł
Sompolno
S
wykonaała dokumentacjje projektowo-ko
osztorysowa na bbudowę ścieżek rowerowych o
dłługości 1920 mb..
Gmina
G
Ślesin w 22014 roku przygo
otowywała dokum
mentację geodezyyjną na potrzebyy budowy ciągu
pieszo-jezdnego w miejscowości Lu
ubomyśle, koszt dokumentacji wynniósł 5.000 złotych
h.
Gmina
G
Wierzbineek w 2014 roku
u zrealizowała I etap budowy śccieżki rowerowejj wzdłuż drogi
wojewódzkiej
w
nr 266 Konin-Ciech
hocinek, relacji Wierzbinek-Chleebowo o długoścci 1346 mb za
kw
wotę 606.833,75 złotych. Źródłem
m finansowania by
yły środki własnee Gminy Wierzbinek.
Gminy
G
Grodziec, Stare Miasto, Golina,
G
Wilczyn, Skulsk, Rychwałł, Rzgów, Krzym
mów, Kazimierz
Biskupi
B
nie budow
wały, nie remon
ntowały ani nie modernizowały
m
śścieżek rowerowyych w okresie
ra
aportowanym 20113-2014.

Modernizacja urrządzeń
grzewczycch

Modernizacja
M
urzządzeń grzewczyych realizowana była w ramachh prac termomo
odernizacyjnych
bu
udynków komunaalnych.
Działania
D
te zostaały opisane w pkkt 1 niniejszej tab
beli oraz pkt 1 ta
tabeli nr 4 (działłania dotyczące
do
otacji celowych udzielonych przeez Powiat Koniń
ński dla gmin naa modernizacja budynków
b
OSP
wraz
w
z modernizaccją urządzeń grzeewczych).

4

Prrojekty w zakresiie ochrony
poowietrza i energeetyki w tym
energetyki odnaawialnej

Gminy
G
Kramsk, So
Sompolno, Golina
a, Stare Miasto, Grodziec, Skulskk, Rychwał, Kleczzew, Kazimierz
Biskupi, Ślesin, W
Wilczyn, Krzymów
w nie posiadają obszarowych Pro
rogramów Ogran
niczenia Niskiej
Emisji ani Program
mów Gospodarkii Niskoemisyjnej ani
a innych dokum
mentacji w zakresie energetyki.
W 2014 roku zzostał opracowany „Plan zrów
wnoważonej gosppodarki energią
ą dla powiatu
ko
onińskiego, obszzaru funkcjonalnego aglomeracjii konińskiej”, w którym uczestn
niczą wszystkie
Gminy
G
należące ddo Powiatu Koniińskiego. Główny
ymi elementami P
Planu są założeenia w zakresie
dzziałań na rzecz occhrony powietrza
a i energetyki odn
nawialnej.
Finansowanie
F
tegoo opracowania jeest w gestii Powia
atu.

5

P
Przebudowa i rozzbudowa
budynku socjalneego przy
oczyszczalni ściieków w
Kazimierzu Bisskupim

Gmina
G
Kazimierz Biskupi w okressie 2013-2014 zre
ealizowała to zaddanie. W zakresiie zadania była
modernizacja
m
staarego budynku socjalnego orazz remont szatnni. W ramach zadania także
do
obudowano now
wą cześć funkcj
cjonującą także jako pomieszczzenia socjalne przy budynku
occzyszczalni ściekóów.
Koszt
K
realizacji zzadania wyniósłł 731.373 złotyc
ch finansowany ze środków włłasnych Gminy
Kazimierz
K
Biskupii.

6

Addaptacja – remonnt świetlicy
wiej
ejskiej w Woli Spłławeckiej na
ccele społeczno-kuulturalne

Gmina
G
Kleczew w okresie rapo
ortowanym zrealizowała zadaniee dotyczące rem
montu świetlicy
wiejskiej
w
w Woli Sp
Spławeckiej na cele społeczno-kulturalne.
Całkowity
C
koszt 1 398 165,23zł, w tym
t 496 346,00złł PROW działaniee Odnowa Wsi.

Buudowa i modernizzacja dróg
gminnychh

Gmina
G
Golina prrzebudowała 5 odcinków
o
dróg gm
minnych o długoości 1,79 km za kwotę 703.774
złłotych, w tym 4566.000 ze środków Urzędu Marszałk
kowskiego.
Gmina
G
Grodziec w raportowanym
m okresie zbudow
wała 130 mb dro
rogi asfaltowej – koszt zadania
84
4.990,54 złote orraz 450 mb drogi z kruszywa – koszt zadania 41.1133,98 złotych.
Kazimierz
K
Biskupii
 w 2013 rokuu Gmina przebu
udowała 4 odcin
nki dróg gminnyych – wartość zadań
z
wyniosła
779.783,54 złł w tym 63.131,00
0 złotych ze środk
ków Województwaa Wielkopolskiego.
budowie dwa od
dcinki dróg gminnnych – koszt reealizacji zadań
 w 2014 rokuu poddano przeb
wyniósł 226,9986,06 zł.
Gmina
G
Kleczew w okresie raporrtowanym wybud
dowała 5 odcinkó
ków dróg gminnyych o długości
su
umarycznej 4.3722 mb, koszt realizzacji wyniósł 3.37
76.133,21 złotych w tym:
 152.000,00 złootych FOGR,
P
w Kon
ninie,
 144.391,31 złootych Starostwo Powiatowe
 584.528,96 złootych NPPDL,
 2.495.212,94 zzłotych środki włłasne.
Gmina
G
Kleczew taakże w okresie ra
aportowym przebudowała dwa oddcinki dróg gminn
nych o długości
1..078 mb, koszt reealizacji wyniósł 1.947.469.78
1
złoty
tych (środki własnne).
Gmina
G
Kramsk w 2013 roku wykkonała nowe dro
ogi o długości 0,,886 km – koszt 661.124,95 zł,
reemonty dróg gminnnych na długoścci 4 km koszt 94.5
507,96 zł, natomiaast w 2014 roku
wykonała
w
nowe drrogi o długości 3,892 km – koszt 1.422.565 zł
Remonty
R
dróg gmiinnych na długości 10,350 km koszzt 238.001 zł
Gmina
G
Krzymów
 w 2013 roku pprzeprowadzono remonty i moderrnizacje 20 odcinnków dróg gminn
nych, koszt tych
zadań wyniósłł 1.164.836,19 zło
otych.

L.p.

2

3

7
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w 2014 roku pprzeprowadzono remonty i moderrnizacje 16 odcinnków dróg gminn
nych, koszt tych
prac wyniósł 11.170.341,82 złotte.
Gmina
G
Rychwał w latach 2013--2014 poddała modernizacji
m
i pprzebudowie 7 odcinków
o
dróg
gm
minnych o łącznnej długości 3.6
618 mb, koszt tych działań wyniiósł 919.733.55 złotych w tym
do
ofinansowanie z Województwa Wiielkopolskiego w kwocie 316.500 zzłotych.
Gmina
G
Rzgów
 w 2013 rokuu prowadziła pra
ace remontowe dróg gminnych na długości 2.800 mb, koszt
realizacji zaddania wyniósł 55
54.000 złotych w tym 125.000 zło
łotych dofinasowanie z Urzędu
Marszałkowskkiego.
onty na 9.400 mb dróg gminnych, kkoszt realizacji wyniósł
w
719.000
 w 2014 roku pprowadzono remo
złotych w tym 129.000 złotych dofinasowanie z Urzędu Marszałkkowskiego.
Gmina
G
Skulsk
 w 2013 roku przebudowała 4 odcinki dróg gminnych
g
o długo
gości 3.000 mb koszt
k
inwestycji
wyniósł 689.2 64,72 złote,
minnych o długośści 2651 mb, kosszt tych działań
 w 2014 roku pprzebudowano 4 odcinki dróg gm
wyniósł 761.6649,88 złotych. Źródła
Ź
finansow
wania tych działaań to 30% FOG
GR, a 70% ze
środków własnnych.
Gmina
G
Sompolnoo przebudowała 3.770
3
mb dróg gminnych
g
– kosztt 1.297.000 zł w tym 264.000 zł
do
ofinansowanie z E
EOGR.
Gmina
G
Stare Miassto
 w 2013 roku w
wykonała zadania
a pn.:
Budowa 5 oddcinków dróg gm
minnych o nawie
erzchni asfaltoweej o długości 18
892 mb - koszt
580.621,18 złootych,
Budowa 4 oddcinków dróg gm
minnych o nawie
erzchni tłuczniow
wej o długości 640
6 mb - koszt
57.134,63 złottych,
Budowa 2 oddcinków dróg gm
minnych w nawiierzchni brukowe
wej o długości 243 mb - koszt
182.260,37 złootych
wykonała zadania
a pn.:
 w 2014 roku w
Budowa 2 oddcinków dróg gm
minnych o nawie
erzchni asfaltow
wej o długości 420
4 mb - koszt
146.118,23 złootych,
Budowa 10 oodcinków dróg gm
minnych o nawie
erzchni tłuczniow
wej o długości 13
380 mb - koszt
155.524,60 złootych,
Budowa 1 oddcinka drogi gm
minnej w nawierzzchni brukowej o długości ok. 50 mb - koszt
14.760,40 złottych.
Gmina
G
Ślesin
 w 2013 roku w
wydatkowała na remonty, modern
nizację i budowę dróg gminnych 247.476
2
złotych
w tym remont dróg gminnych nieutwardzonych
n
m 15.998,61 złotyych.
o długości 4,8 km
 w 2014 roku wybudowano, prrzebudowano lub zmodernizowanoo 5 odcinków drróg gminnych o
łącznej długoości 1.490 mb. Koszt wykonania zadań wynióssł 780.000 złotyych. Inwestycje
realizowane bbyły głównie ze środków
ś
własnyc
ch, dwa odcinki dróg dofinansow
wane zostały ze
środków Urzęędu Marszałkowskkiego w kwocie 82
2.000 złotych.
Gmina
G
Wierzbinek
ek
 w 2013 roku przebudowano 9 odcinków dróg
g gminnych o łąącznej długości 3555
3
mb, koszt
ym 800.000 złotyych środki własn
ne oraz 85.000
realizacji zaddań wyniósł 885.000 złotych w ty
złotych dofinaansowanie z FOG
GR.
a 3 odcinki dróg
g gminnych o łąącznej długości 2238
2
mb, koszt
 w 2014 roku zmodernizowała
5 złotych w tym 316.211,96 złottych z PAK KW
WB Konin S.A.,
realizacji wynniósł 724.291,15
171.000,00 złootych z FOGR, orraz 237.079,54 złłotych środki włassne Gminy Wierzzbinek.
Gmina
G
Wilczyn
 w 2013 roku przebudowała 6 odcinków dróg gminnych o długgości 3,415 km koszt
k
realizacji
wyniósł 993.02
026,95 złotych w tym
ty dofinansowan
nie Województwaa Wielkopolskiego
o.
g
o długgości 3,587 km, koszt
k
realizacji
 w 2014 roku przebudowano 4 odcinki dróg gminnych
ojewództwa Wielkkopolskiego.
1.063.070,77 zzłotych w tym doffinansowanie Woj
8

9

Prreferowanie nowoczesnych
m
materiałów budow
wlanych,
dociepleniow
wych

Gminy
G
powiatu kkonińskiego, którre przeprowadza
ają w budynkachh komunalnych i oświatowych
dzziałania modernnizacyjne, remontowe, termomodernizacyjne w trrakcie procedur konkursowych
wyłaniających
w
wyykonawcę robótt preferują wyk
korzystanie enerrgooszczędnych, nowoczesnych
materiałów
m
budow
wlanych i dociepleeniowych.

Mokre czyszczennie dróg
gminnychh

Gmina
G
Sompolnoo na terenie miastta wykonuje mok
kre czyszczenie ullic dwa razy w ro
oku na wiosnę i
na
a jesień.
Na
N terenie Gminy Kleczew stosowa
ane jest mokre czy
yszczenie ulic na terenie miasta.
Na
N terenie Gminyy Stare Miasto wykonywane
w
było w latach 2013-22014 mokre czysszczenie ulic na
drrogach powiatow
wych.
Gminy
G
Golina, Grrodziec, Kramsk,, Wilczyn, Skulsk
k, Rychwał, Ślesiin Krzymów, Kazzimierz Biskupi
nie wykonywały m
mokrego czyszczen
nia ulic.
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Edukacja ekoloogiczna
mieszkańców naa temat
zannieczyszczeń z nisskiej emisji i
szkoodliwości spalania odpadów
mowych
w piecach dom

Na
N terenie Gminyy Kazimierz Bisk
kupi prowadzono akcje edukacyjnne w postaci ulottek dotyczących
pa
alenia odpadów.
Na
N terenie Gminyy Stare Miasto rozpoczęto
r
ankiettyzację mieszkańcców, natomiast w latach 20132014 rozdawano uulotki i foldery.
Na
N terenie Gminyy Krzymów wśród mieszkańców rozdysponowano
r
ulotki informacyyjne promujące
og
graniczanie niskiiej emisji.
Na
N terenie Gminyy Wilczyn drukow
wano plakaty i rozwieszano
r
je w placówkach ośw
wiatowych oraz
drrukowano ulotki ppromujące ogran
niczanie niskiej em
misji i rozdawanoo je w szkołach i przedszkolach.
Na
N terenie Gminyy Skulsk prowadzzono akcje edukac
cyjne w postaci sp
spotkań z mieszka
ańcami, ulotek i
plakatów.
Gmina
G
Wierzbineek realizowała za
adania w zakresiie ograniczenia nniskiej emisji w postaci kurend
orraz plakatów tem
matycznych.
Gminy
G
Golina, Grrodziec, Kramsk, Sompolno, Rychw
wał, Ślesin nie reealizowały działań
ń edukacyjnych
w zakresie ogranicczenia niskiej emisji.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
W zakressie ochrony poowietrza kluczzowymi działaaniami realizo
owanych zarówno przez Gm
miny jak i przez Powiat
Konińskii są działania termomoderni
t
izacyjne oraz inwestycje drrogowe.
W latachh 2013-2014 Powiat Kon
niński wydatk
tkował środkii finansowe na działania termomoderrnizacyjne
52 budynnków (w tym
m budynek przy
y ul Benesza ooraz budynki OSP) , a takżże realizowanoo prace w 4 budynkach
b
oświatow
wych polegające na usprawn
nieniu gospoddarki ciepłem i energią.
Część G
Gmin realizow
wała działaniia termomodeernizacyjne na
n swoich budynkach
b
użżyteczności publicznej
p
oświatow
wych lub komuunalnych.
W okresie raportowannym poddano
o remontom, modernizacjo
om 46 odcink
ków dróg pow
wiatowych naa długości
prawie 400 km.
W analoggicznym czasiie gminy na swoim terenie przeprowadziły remonty, modernizacje
m
lub wybudow
wały nowe
odcinki ddróg gminnychh w ponad 140
0 lokalizacjacch.

4.2 Haałas
W zakreesie hałasu w „Programiee Ochrony Ś
Środowiska dla
d Powiatu Konińskiego
K
na lata 2013-2016 z
perspektyywą do 2020 roku” wyspeccyfikowano c el ogólny: H.1 Poprawa klimatu
k
akustyycznego na obszarach,
szczególn
nie obciążonyych hałasem oraz zapobieeganie pogarsszaniu się klimatu akustyycznego na obszarach,
gdzie niee występują prrzekroczenia dopuszczalnyc
d
ch poziomów hałasu.
W zakressie tego celu wyspecyfikow
w
wano kierunki działań, z term
minem realizaacji do 2020 rooku:
 PA.1.1. Realiz
izacja inwestycji zwiększająących płynność ruchu
wierzchni drógg
 PA.1.2. Popraawa stanu naw
izacja działań ograniczający
cych oddziaływ
wanie hałasu
 PA.1.3. Realiz
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
W zakresie realizacji tych kierunk
ynowanych i 8 wytycznych dla
d gmin.
zapisanycch 16 zadań, z czego 2 włassne, 6 koordyn
W poniżższych tabelacch zestawiono
o stan realizaacji kierunków
w działań i zadań
z
w zakrresie hałasu na
n terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013
3-2014 w zakrresie zadań własnych,
w
(tabeela nr 7) koorrdynowanych (tabela nr
8) i wytyycznych dla gm
min (tabela nr 9).
Tabela 7 Stan realizacj
cji ZADAŃ WŁ
ŁASNYCH w zzakresie hałassu na terenie powiatu
p
konińńskiego w lata
ach 20132014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

1

O
Opracowanie i wdrożenie
w
systemu informoowania
spoołeczeństwa o staanie klimatu
akustyczneggo

Powiat
P
Koniński na bieżąco zam
mieszcza na stronie internetowejj dane i informacje dotyczące
akktualnych stanów
w środowiska w za
akładce „Ekologiiczny Powiat”.
Jeednocześnie w B
Biuletynie Inform
macji Publicznej zamieszczone ssą Publicznie do
ostępne wykazy
da
anych o dokumenntach zawierająccych informacje o środowisku i jeggo ochronie (rów
wnież dotyczące
ha
ałasu i ochronie pprzed nim) na Ekkoportalu.
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Kreowanie warrunków
wysokiego kom
mfortu
akustycznego na teerenach o
walorach turysty
tyczno –
krajoznawczych poprzez
w prawa
tworzenie aktów
miejscoweggo

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
Powiat
P
koniński zajmuje zróżniccowany krajobra
azowo obszar. D
Dysponuje interresującą gamą
walorów
w
turystyccznych, przyrod
dniczych i histtorycznych, którre stanowią jeego wizytówkę
i jednocześnie praawdziwy skarb.
W celu promocji tturystycznej Powiiatu, informowan
nia o jego waloraach i stworzeniu jak
j najlepszych
warunków
w
zamieszzkania i wypoczyynku dla turystów
w opracowano i prrzyjęto do realiza
acji akty prawa
miejscowego
m
takiee jak:
 Strategia rozw
woju i promocji powiatu
p
konińskie
ego
munikacji Markettingowej Powiatu
u Konińskiego
 Strategia Kom
 Plan Rozwojuu Lokalnego


3

Buudowa i modernizzacja dróg
powiatowyych

Strategia Rozzwoju Sieci dróg powiatowych
p
na terenie Powiatu K
Konińskiego.

Działania
D
te zostałły opisane w rozd
dziale dotyczącym
m ochrony powiettrza w tabeli nr 4 pkt. 4.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 8 Stan realizacj
cji ZADAŃ KO
OORDYNOWA
ANYCH w zakkresie hałasu na
n terenie pow
wiatu konińskiego w
latach 20013-2014
L.p.

Z
Zadania planow
wane do
realizacjji

1

Buudowa ekranu akuustycznego
dla odcinka drogi krrajowej nr 2
k 287+100
od kkm 286+100 do km
(ekrran o długości 10000 metrów)

2

Buudowa ekranu akuustycznego
dlaa odcinka drogi krajowej
k
nr
225 od km 252+4550 do km
2522+850 (ekran o długości
d
600
metrów)

3

Buudowa ekranu akuustycznego
dlaa odcinka drogi krajowej
k
nr
225 od km 252+8550 do km
2533+200 (ekran o długości
d
350
metrów)

4

5

6

Stan rea
alizacji zadań na
n dzień 31.12.22014

Generalna
G
Dyrekccja Dróg Krajow
wych i Autostrad Oddział w Pozn
znaniu w okresie 2013-2014 nie
bu
udowała ekranów
w akustycznych.

Iddentyfikacja i spoorządzenie
wyykazu terenów wookół dróg i
linii kolejowyych z
przekroczeniiami
ddopuszczalnych poziomów
p
hałasu w środoowisku

In
nformacja publicczna dotycząca kllimatu akustycznego w sąsiedztw
wie dróg krajowycch A2 i DK 92
ud
dostępniona jeest na oficjallnej stronie Generalnej
G
Dyrrekcji Ochronyy Środowiska
(g
geoserwis.gdos.go
gov.pl).
PKP
P
Polskie Liniee Kolejowe S.A. w okresie 2013-20
014 w celu minim
malizacji oddziałyywania torowisk
na
a środowisko wykkonało:
W 2013 roku na liinii nr 3 Warszaw
wa – Kunowice szlifowanie
s
szyn w torze nr 1 na odcinku
o
KoninKoło
K
oraz na torzee nr 2 na odcinku
u Kramsk-Koło.
W 2014 roku wykoonano szlifowaniee szyn na torach nr
n 1 i nr 2 na odccinku Konin-Cien
nin.
Na
N linii nr 131 C
Chorzów Batory-Tczew w okresiie raportowanych
ch nie wykonano
o żadnych prac
mających
m
wpływ nna poprawę oddziiaływania linii kolejowej na środow
owisko.

Budowa i moderrnizacja
ekr
kranów akustycznyych wzdłuż
dróg powiatow
wych,
wojewódzkiich

W okresie raportoowanym 2013-201
14:
Zarząd
Z
Dróg Pow
wiatowych w Ko
oninie nie budow
wał żadnych ekrranów akustycznyych na terenie
po
owiatu konińskieg
ego.
Wielkopolski
W
Zarzząd Dróg w Pozznaniu nie budow
wał żadnych ekrranów akustycznyych na terenie
po
owiatu konińskieg
ego.
Wielkopolski
W
Zarzząd Dróg w Pozn
naniu Rejon Dróg
g Wojewódzkich w Koninie nie bu
udował żadnych
ekkranów akustycznnych na terenie powiatu konińskiego.

M
Monitoring hałasu na terenie
powiatu konińsskiego

W roku 2013 WIO
OŚ nie prowadził pomiarów
p
poziom
mów hałasu komuunikacyjnego dla rejonu dróg nr
2 i 25 na terenie ppowiatu konińskieego.
Pomiary
P
poziomuu hałasu przez zarządzającymi drogami prowaddzone są co 5 lat – ostatnie
wykonano
w
w 20110 roku. Na ich podstawie w 2012
2
roku wykonnane zostały ma
apy akustyczne
ob
bszarów położony
nych w otoczeniu odcinków dróg na których stwierddzono negatywnee oddziaływanie
akkustyczne.
W 2014 roku WIIOŚ przeprowadzził pomiary poziiomu hałasu kom
munikacyjnego w miejscowości
Ślesin, w dwóch puunktach przy uliccy Kleczewskiej 17 (droga wojewóódzka nr 263) i prrzy ulicy Żwirki
i Wigury 82a. Wynniki będą dostępn
ne w drugiej połow
wie 2015 roku.
Zarząd
Z
Dróg P
Powiatowych w analizowanym okresie nie pr
prowadził monitoringu hałasu
ko
omunikacyjnego.
Wielkopolski
W
zarzząd Dróg Wojew
wódzkich w Pozn
naniu Rejon Dróóg Wojewódzkich
h w Koninie w
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Z
Zadania planow
wane do
realizacjji

Stan rea
alizacji zadań na
n dzień 31.12.22014
an
nalizowanym okrresie nie prowadzził monitoringu ha
ałasu komunikacyyjnego.
Wielkopolski
W
zarzząd Dróg Wojew
wódzkich w Pozn
naniu w analizoowanym okresie nie prowadził
monitoringu
m
hałassu komunikacyjneego.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 9 Stan realizaacji ZADAŃ REALIZOWAN
R
NYCH PRZEZ
Z GMINY w zakresie hałaasu na tereniee powiatu
konińskieego w latach 2013-2014
2
L.p.

Z
Zadania planowaane do realizacji

Stan
S
realizacji zad
dań na dzień 31.112.2014

1

Budowa ciągu pieszego
p
wraz z
oodwodnieniem ull. Grabowskiej –
Grabowa

Gmina Ryychwał w 2013 roku
r
zrealizowała
a zadanie pn.: „„Budowa ciągu pieszego
p
wraz z
odwodnienniem ul. Grabowsska – Grabowa” koszt
k
realizacji w
wyniósł 627.032,7
77 zł

2

Proopagowanie wproowadzanie zapisó
ów
doo MPZP zasad ochhrony środowiska
a
przed haałasem
Proowadzenie odpow
wiedniej polityki w
zaakresie planowaniia przestrzennego
o

o powiatu konińsk
kiego aktualizow
wała lub wprowad
dzała zmiany do
Część Gmiin należących do
miejscowyych Planów Zagosspodarowania Prrzestrzennego.
ości Planów zamieeszone są zapisy:
W większoś
„Na tereniie Gminy [....] ob
bowiązują dopuszzczalne normy haałasu w środowissku dla terenów
przeznaczoonych pod zabudo
owę mieszkaniow
wą“.
„W przypaadku wystąpienia hałasu ponadnorrmatywnego na te
terenach podlegajjących ochronie
akustycznej
ej, należy zasto
osować środki techniczne, techhnologiczne lub organizacyjne
ograniczajjące emisję hałasu co najmniej do poziomów dopusszczalnych.“

3

Upprzywilejowanie w ruchu drogowym
m
pprzyjaznej komunikacji miejskiej i
„cichego transportu”

Na tereniee Gmin Powiatu konińskiego w okresie
o
raportowa
wanym 2013-2014
4 nie stosowano
preferencjii uprzywilejowan
nia przyjaznej kom
munikacji miejskie
iej i „cichego tran
nsportu”.

4

K
Kreowanie warunnków wysokiego
kom
mfortu akustycznego na terenach o
waloorach turystycznoo – krajoznawczyych
poprzez tworzeniie aktów prawa
miejscoowego

W planachh Zagospodarow
wania Przestrzenn
nego stosowane ssą zapisy dotyczzące ograniczeń
inwestycyjn
jnych na terenach
h o szczególnie ce
ennych walorach pprzyrodniczo-kra
ajoznawczych.
Każda Gm
mina ma swoje zap
pisy takie jak na przykład:
p
Sompolno:: na terenach o walorach turystyczno – kkrajoznawczych „Zabrania się
lokalizowaania zabudowy produkcyjnej,
p
sk
kładowej, magazy
zynowej oraz dyystrybucji paliw
i materiiałów niebezpieecznych, budow
wy budynków mieszkalnych, gospodarczych,
i garażowy
wych”.
Rzgów: nna terenach o walorach
w
turysty
yczno – krajoznnawczych „zaka
az prowadzenia
ących określone
działalnoścci pogarszającej jakość środowisska przyrodniczeggo - przekraczają
przepisamii odrębnymi standardy, lecz nie ujjętych w wykazie przedsięwzięć mogących
m
zawsze
znacząco ooraz potencjalniee znacząco oddzia
aływać na środow
wisko”.
Krzymów: „Na obszarze w granicach pla
anu, znajdującym
m się w Obszarzze Chronionego
Krajobrazuu, obowiązują prz
rzepisy ustawy o Ochronie
O
Przyroddy.“

5

Buddowa i modernizaacja dróg gminnycch

Działania w tym zakresie op
pisano w części dotyczącej
d
ochroony powietrza w ta
abeli nr 6 pkt. 7

6

Budowa ścieżekk rowerowych

Działania w tym zakresie op
pisano w części dotyczącej
d
ochroony powietrza w ta
abeli nr 6 pkt. 2

7

Plaanowanie nowychh odcinków dróg w
takii sposób aby w miiarę możliwości nie
n
były zlokalizowaane na terenach
poodlegających ochronie akustycznejj

8

Oggraniczenie możlliwości lokalizacji
nnowych obszarów
w podlegającym
ochronie w sąssiedztwie dróg

az lokalizacji noowych inwestycjji, które mogą
Planowaniie nowych odciinków dróg ora
oddziaływaana na klimat akustyczny
a
przed wydaniem decyyzji środowiskow
wej zawsze jest
poprzedzonne przeprowadzeeniem szerokiej procedury
p
ocenyy oddziaływania na środowisko
w raz z opracowaniem raportu
r
o oddziaływaniu inwesty
tycji na środowiisko. Do takich
wnie wiatrowe. IInwestycje te zaw
wsze musza być
inwestycji nalezą nowe drrogi oraz elektrow
arunkowaniami oraz miejscowyym Planem Zag
gospodarowania
zgodne z lokalnymi uwa
Przestrzennnego.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
W zakresie ochrony przed
p
hałasem
m kluczowe ddziałania skup
piają się na remontach
r
m
modernizacjacch dróg –
działaniaa te opisane są w części do
otyczącej pow
wietrza, ale w największym
m stopniu wpłływają na ogrraniczenia
hałasu.
Kolejnym
m ważnym elementem stwarzania
s
koomfortu aku
ustycznego dlla mieszkańcców Powiatu
u w tym
poszczeggólnych Gmin jest właściwee lokowanie pprzedsiębiorstw
w i inwestycjii mogących w
wpływać na po
ogorszenie
się komffortu mieszkaańców, działaania w tym zakresie poleegają na wyd
dawaniu decyyzji administracyjnych
udzielająących zgody na realizacjęę przedsięwzzięć zgodnie z Planami Zagospodarow
wania Przesttrzennego,
zasadamii wydawania ocen
o
oddziały
ywania na środdowisko, ochrrony przyrody oraz zdrowym
m rozsądkiem
m.
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Kolejnym
m ważnym eleementem zwiąązanym z ochrroną przed haałasem jest kon
ntroling, WIO
OŚ okresowo kontroluje
k
poziom hhałasu zarównno przy drogaach jak i w prrzedsiębiorstw
wach, co daje obraz zmieniiających się warunków
w
akustycznnych.

4.3

Prromieniowan
nie elektroma
agnetyczne

W zakressie Promieniow
wania elektromagnetyczneggo w „Program
mie Ochrony Środowiska ddla Powiatu
Konińskiiego na lata 20013-2016 z peerspektywą doo 2020 roku” wyspecyfikow
w
wano cel ogólnny: PE.1
Minimallizacja oddziałływania oraz bieżąca kontrrola źródeł em
misji promieniiowania elektr
tromagnetyczn
nego.
W zakressie tego celu wyspecyfikow
w
wano kierunki działań, z term
minem realizaacji do 2020 rooku:
 PE.1.1. Praw
widłowa lokalizzacja urządzeeń emitujących
h promieniowa
anie elektromaagnetyczne
omiarowymi w trakcie inwentaryzacjji źródeł
 PE.1.2. Wsppółpraca z instytucjami kontrolno-po
ppromieniowannia elektroma
agnetycznego
W zakresie realizacji tych kierunk
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
zapisanycch 7 zadań, z czego 3 własn
ne, 1 koordyno
nowane i 3 wyttyczne dla gm
min.
W poniżższych tabelacch zestawion
no stan realizzacji kierunkó
ów działań i zadań w zakkresie promieeniowania
elektrom
magnetycznegoo na terenie po
owiatu konińsskiego w latacch 2013-2014 w zakresie zzadań własnycch, (tabela
nr 10) kooordynowanycch (tabela nr 11) i wytycznyych dla gmin (tabela
(
nr 12).
ia elektromaggnetycznego na
Tabela 110 Stan realizzacji ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie promieniowan
p
n terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013--2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

1

opagowanie uwzgględniania w
Prop
planach zagospoddarowania
pprzestrzennego zaagadnień
dotyczących znaczącego
odddziaływania na śrrodowisko i
człowieka pól
p
elektromagnetyycznych

Powiat
P
Koniński nie ma obowiązku propagowania uwzględnianiaa w planach zago
ospodarowania
prrzestrzennego zaagadnień dotyczą
ących znaczącego
o oddziaływania na środowisko i człowieka pól
ellektromagnetycznnych – wynika to
o z innych przep
pisów prawnych w tym ustawy Prawo
P
ochrony
śrrodowiska.
W gminnych miejsscowych PZP um
mieszczane są zap
pisy dotyczące lookalizacji urządzeń emitujących
prromieniowanie eelektromagnetyczzne w tym linii WN, SN oraz ic
ich lokalizacji i odległości od
za
abudowań oraz icch korelacji z tereenami przyrodnic
czymi.

P
Przestrzeganie prrocedury
odddziaływania na środowisko
ś
na etapie udzielannia decyzji
środowiskow
wej

Aktualnie instalacj
cje emitujące pro
omieniowanie ele
ektromagnetycznee podlegają zgod
dnie z art. 152
usstawy Prawo ochhrony środowiska
a tylko zgłoszeniu..
Zgłoszenie
Zg
instalaccji emitujących pola
p
elektromagne
etyczne powinno spełniać wymaga
ania:
arrt. 152 ust. 2 staw
wy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
ny środowiska (Dzz. U. z 2013 r.
po
oz. 1232, z późn. zm.) i powinno zawierać:
z
 oznaczenie pro
rowadzącego insta
alację, jego adress zamieszkania luub siedziby;
u, na którego teren
nie prowadzona jest
j eksploatacja instalacji;
 adres zakładu,
es prowadzonej działalności,
dz
w tym
m wielkość produukcji lub wielkośćć świadczonych
 rodzaj i zakres
usług;
g
 czas funkcjonoowania instalacjii ( dni tygodnia i godziny);
dzaj emisji;
 wielkość i rodz
nych metod ogran
niczenia wielkościi emisji;
 opis stosowany
graniczania wie
elkości emisji jeest zgodny z obowiązującymi
o
 informację , czy stopień og
przepisami.
W okresie raporttowanym do Sta
arostwa Powiatow
wego w Koniniee dokonano zgło
oszeń instalacji
zllokalizowanych nna obszarze Gmin
n:
 Golina - 7 zgło
łoszeń,
 Grodziec - 3 zzgłoszenia
 Kazimierz Bisskupi - 11 zgłoszeń,
 Kleczew - 10 zzgłoszeń,
 Kramsk - 4 zggłoszenia,
 Krzymów - 5 zzgłoszeń,
 Rychwał - 6 zggłoszeń,
 Rzgów - 7 zgłooszeń,
 Skulsk - 1 zgłooszenie,
 Sompolno - 4 zzgłoszenia,
 Stare Miasto - 19 zgłoszeń,
 Ślesin - 21 zgłłoszeń,

2
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Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014



3

Współpraca ze służbami
s
kontrolno-pomiaarowymi
oobiektów emitująccych pola
elektromagnettyczne

Wierzbinek - 2 zgłoszenia,
Wilczyn - 3 zggłoszenia.

W okresie rapoortowanym 201
13-2014 obiekty
y
ellektromagnetycznnie nie były kontrrolowane.

i

konkretnee

instalacje

em
mitujące

pola

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 11 Stan realizaacji ZADAŃ KOORDYNOW
K
WANYCH w za
akresie promieniowania eleektromagnetyccznego na
terenie poowiatu konińsskiego w latacch 2013-2014
L.p.

1

Z
Zadania planow
wane do
realizacjji

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Współpraca ze służbami
s
kontrolno-pomiaarowymi
oobiektów emitująccych pola
elektromagnettyczne

Na
N terenie powia tu konińskiego w ramach Państw
wowego Monitorringu Środowiska
a w roku 2013
WIOŚ
W
prowadził ppomiary poziomów
w PEM w dwóch punktach:

w Golinie prrzy ulicy Kusociń
ńskiego 21,

w Grodźcu pprzy ulicy Zwierzzynieckiej.
Zmierzone
Z
poziom
my składowej elekktrycznej pola wyniosły odpowiednnio 0,30 V/m i 0,15 V/m - zatem
nie występowało pprzekroczenie pozziomu dopuszczalnego wynosząceggo 7 V/m.
W 2014 roku na terenie powiatu konińskiego nie prowadzono baddań, najbliżej po
owiatu badania
wykonano
w
w mieśccie na prawach powiatu
p
Koninie. Badania przeproowadzono na ulicy
cy Karłowicza 7
orraz przy ulicy G
Grunwaldzkiej. Wyniki
Wy
badan wyn
niosły odpowiednnio 0,18 V/m ora
az 0,57 V/m. W
zw
wiązku z tym moożna stwierdzić iż
i w żadnym z punktów
p
pomiaroowych nie zostałyy przekroczone
wartości
w
dopuszczzalne.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 12 Stan reaalizacji ZAD
DAŃ REALIZ
ZOWANYCH PRZEZ GM
MINY w zakr
kresie promieeniowania
elektromaagnetycznego na terenie po
owiatu konińskkiego w latach
h 2013-2014
Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

1

opagowanie uwzgględniania w
Prop
planach zagospoddarowania
pprzestrzennego zaagadnień
dotyczących znaczącego
odddziaływania na śrrodowisko i
człowieka pól
p
elektromagnetyycznych

W gminnych Plannach Zagospoda
arowania Przestrrzennego poszczeególnych gmin umieszczane
u
są
za
apisy dotyczące zzapobiegania neg
gatywnemu oddzia
aływaniu promienniowania elektromagnetycznego
na
a ludzi i środowissko. Przykładowee zapisy z PZP to::
 „dopuszcza ssię budowę, rozzbudowę i przebudowę sieci innfrastruktury tecchnicznej wraz
z urządzeniaami towarzyszącyymi takie jak sie
eci wodociągowee, melioracyjne, kanalizacyjne,
gazociągi, ka
kablowe i napow
wietrzne linie elektroenergetycz
e
zne, stacje tran
nsformatorowe,
przepompownnie ścieków, sieci i urządzenia z za
akresu łączności ppublicznej i inne“
“,
nych linii elektroe
energetycznych usstala się pasy technologiczne:
 „Dla istniejąccych napowietrzn
o
0,4kV w
wynosi 3m od rzu
utu poziomego skrrajnego przewoduu linii,
o
15kV w
wynosi 5m od rzzutu poziomego skrajnego
s
przewo
wodu linii, w granicach których
zamykaa się ponadno
ormatywne odd
działywanie liniii w zakresie emisji pola
elektro magnetycznego i hałasu“.

2

P
Przestrzeganie prrocedury
odddziaływania na środowisko
ś
na etapie udzielannia decyzji
środowiskow
wej

Aktualnie instalacj
cje emitujące pro
omieniowanie ele
ektromagnetycznee podlegają zgod
dnie z art. 152
usstawy Prawo ochhrony środowiska
a tylko zgłoszeniu..

3

Współpraca ze służbami
s
kontrolno-pomiaarowymi
oobiektów emitująccych pola
elektromagnettyczne

W okresie raportoowanym nie było potrzeby
p
współprracy gmin ze służbbami kontrolno-p
pomiarowymi w
za
akresie badań poola elektromagn
netycznego. W ba
adanym okresie 2013-2014 wyko
onano pomiary
prromieniowania w Golinie i w Grodźcu. W żadnym punkciie nie notowan
no przekroczeń
do
opuszczalnych pooziomów promien
niowania.

L.p.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
Realizacjja zadań zwiiązanych z occhrona ludzi i środowiskaa przed prom
mieniowaniem elektromagn
netycznym
związanee jest przeede wszystkiim z właścciwą lokalizzacja urządzzeń emitująccych promieeniowanie
elektrom
magnetyczne orraz z monitorringiem istniejjącego już pro
omieniowania.
Obydwa zadania są na
n bieżąco reealizowane, a wyniki pomiarów wykon
nywanych w ookresie 2013--2014 nie
wykazałyy w żadnym z pomiarów przekroczeń doppuszczalnych norm promieniowania elekktromagnetyczznego.
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4.4

Wo
Wody powierzcchniowe i po
odziemne

W zakreesie wód poowierzchniowy
ych i podzieemnych w „Programie
„
Ochrony
O
Śroodowiska dla Powiatu
Konińskiiego na lata 20013-2016 z peerspektywą doo 2020 roku” wyspecyfikow
w
wano cel ogólnny: WPP.1 Ossiągnięcie
i utrzymanie dobregoo stanu ekolo
ogicznego i ch
hemicznego wód;
w
racjona
alne wykorzysstywanie zaso
obów wód
powierzcchniowych i podziemnych
p
oraz ich ochrrona.
W zakressie tego celu wyspecyfikow
w
wano kierunki działań, z term
minem realizaacji do 2020 rooku, główne z nich to:
 WPP.1.1. Rozzbudowa i modernizacja sieeci wodno - ka
analizacyjnej
mowych oczyszzczalni ściekó
ów
 WPP.1.2. Buddowa przydom
gatywnego wppływu rolnictw
wa na środowisko
 WPP.1.3. Ogrraniczanie neg
n terenie pow
wiatu konińskiiego
 WPP.1.4. Ochhrona jezior na
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
W zakresie realizacji tych kierunk
ynowanych i 11 wytycznych
h dla gmin.
zapisanycch 17 zadań, z czego 1 włassne, 5 koordyn
W poniżsszych tabelachh zestawiono stan realizacjii kierunków działań
d
i zadań
ń w zakresie w
wód powierzchniowych
i podziem
mnych na tereenie powiatu konińskiego w latach 2013
3-2014 w zakrresie zadań w
własnych, (tabela nr 13)
koordynoowanych (tabeela nr 14) i wy
ytycznych dlaa gmin (tabela nr 15).
Tabela 113 Stan realizzacji ZADAŃ WŁASNYCH
H w zakresie wód
w powierzchniowych i po
podziemnych na
n terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013--2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

1

Promowaniee pro
środowiskowych zassad uprawy,
chowu i proddukcji

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
Zadanie
Z
to zostałoo opisane szczegó
ółowo w części do
otyczącej Powierzzchni ziemi i gleb w tabeli 16
pkkt 3.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015
W 2013 i 20014 roku w ramaach prac remontow
wych Powiat Konniński realizował także zadania po
olegające na remoontach kanalizacjji
deszczowejj lub naprawie prz
rzepustów drogow
wych w ciągu drógg powiatowych. Koszt
K
realizacji ta
akich działań wynniósł:
 w 20133 roku 66.570,06 złotych,
 w 20144 roku 154.035,911 złotych.
W 2013 rooku 6 spółek woddnych złożyło do
o Starostwa w K
Koninie wnioski o dofinansowanie
e zadań, w związzku z tym, udzielono dotacji
celowej:
p „Odmulanie mechaniczne
m
kopparko-odmularką rowu Cz-85

kwottę 10.000.00 zł dlla Gminnej Spółkki Wodnej w Groddźcu na zadanie pn.
o głęębokości 1,5 m, szer.0,6 m, wyryywanie mechanicczne pni, oczyszcczanie namułu prrzepustu ruroweggo o średnicy 0,8 m, ręczne
wyciinanie ze skarp krzewów i drzew
w w Grądach No
Nowych i odmulanie ręczne rowu Cz-73b o głębookości 1,5 m szeer. 0,6 m w
Króllikowie IV",

kwottę 10.000.00 zł dlla Gminnej Spółkki Wodnej w Rychhwale na zadaniee pn. „Odmulenie
e i wykoszenie 19900 mb rowu mellioracyjnego
nr Cz
Cz-1 w miejscowośści Siąszyce Ill-Ryybie. Oczyszczennie z namułu przep
pustów mostowyc
ch i wylotów drennarskich na ww ro
owie",

kwottę 10.000.00 zł dlla Gminnej Spółkki Wodnej w Golinnie na zadanie pn
n. „Konserwacja rowów K2-1662m
mb Myślibórz, ró
ów W-765mb
Sługgocinek, rów R6-3375 mb m. Sługocinek. tj. odmulaanie dna cieku prrzy szer. 0.6 m, gł
g do 1,5 m warsstwą 0.30 m. kopa
arką „CAT"
orazz wycięcie krzewóów z ww. rowów i czyszczenie przep
epustów,
d Gminnej Spółłki Wodnej w Wi
Wilczynie na zadan
nie pn. „Odmula
anie rowów meliooracyjnych oraz udrożnienie

kwottę 10.000.00 zł dla
przeppustów we wsi Maślaki
M
i Wiśniewa
a",

kwottę 10.000.00 zł zł dla Gminnej Spó
ółki Wodnej w Kleeczewie na zadan
nie pn. „Konserwacja rowów melio
ioracyjnych długo
ość 2,0 km w
m. Słławoszewek, Trębby, Nieborzyn",

kwottę 6.500,00 zł dlaa Obiektowej Spółki Wodnej w K
Kazubku na zada
anie pn. „Zakup pokryw
p
betonowy
wych na studnie oraz
o
kręgów
betonnowych. Wykaszaanie i odmulanie rowów oraz naprrawa mostu na ro
owie melioracyjny
ym.
wiązku z ty, udzieelono dotacji
W 2014 rooku także 6 spółeek wodnych złożyyło do Starostwa w Koninie wniosski o dofinansowanie zadań, w zw
celowej:
p „Odmulanie ręczne
r
rowu B-4 w Lądku o głębo
okości 1,5 m,

kwottę 10.000.00 zł dlla Gminnej Spółkki Wodnej w Groddźcu na zadanie pn.
szerookości 0,6 m, zam
mul. 0,25 m o dług
gości 600 m, wyccinanie krzewów i wykaszanie skarrp. Odmulanie ręcczne i mechaniczzne rowu Cz30 o głębokości 1,5 m, szerokości 0,5
5m zamuleniu 0, 25m w Biskupica
ach wycinanie krrzewów, wykaszaanie skarp rowu, czyszczenie
przeppustów”,

kwottę 10.000.00 zł dla Gminnej Sp
półki Wodnej w Golinie na zada
anie pn. „Konse
erwacja rowu K w miejscowoścci Bobrowo,
Sługgocinek, Radolinaa. Odmulanie dna
a cieku przy szerookości 0,6m, głębokości do 1,5 m, warstwą 0,3m kooparką „CAT” orraz wycięcie
krzew
wów z ww roku i czyszczenie przep
pustów”,
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kwottę 10.000.00 zł dla
d Gminnej Spó
ółki Wodnej w W
Wilczynie na zad
danie pn. „Odmulanie rowów m
melioracyjnych: rów
r
RB-1 w
miejsscowości Kownatty i rów R-4 w miiejscowości Góry/
y/Wiśniewa”,
kwottę 10.000.00 zł dla Gminnej Sp
półki Wodnej w Rychwale na za
adanie pn. „Odm
mulenie i wykasz
szanie następująccych rowów
meliooracyjnych: rów P-5 925 mb w Woli
W Rychwalskiej oraz rów P-4 1000 mb w Złotkow
wicach",
kwottę 10.000.00 zł zł dla Gminnej Spó
ółki Wodnej w Kleeczewie na zadan
nie pn. „Konserwacja rowów melio
ioracyjnych długo
ość 2,0 km w
m. Słławoszewek i Złootków”,
kwottę 10.000.00 zł złł dla Gminnej Spó
ółki Wodnej w Rzzgowie na zadanie pn. „Konserwa
acja rowu Bożatkki-Witnica-Bobro
owo-Błotnice
kopaarko-odmularką o długości 600 mb
b.

Tabela 14 Stan reealizacji kierrunków dziaałań i ZADA
DAŃ KOORD
DYNOWANYC
CH w zakreesie wód
powierzcchniowych i podziemnych
p
na
n terenie pow
wiatu konińskiego w latach 2013-2014
2
L.p.

1

2

3

2

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Moonitoring gospodaarki wodno
– ściekowej i wód
powierzchniowych

Badania
B
stanu wóód w 2013 roku wykonywano w ramach
r
Państwow
owego Monitoring
gu Środowiska,
woparciu
w
o Progrram Państwowego
o Monitoringu Śrrodowiska wojew
wództwa wielkopo
olskiego na lata
2013–2015
W 2013 r. badaniaa prowadzono dw
wa razy w roku – wiosną
w
i jesienią.. Jakość wód w dwóch
d
punktach
mieściła
m
się w grranicach IV klassy (wody niezadowalającej jakośści), a w jednym
m punkcie – w
grranicach klasy V (wody złej jakoścci).

Mo
Monitoring wód poodziemnych

Monitoring
M
wód podziemnych na terenie Powia
atu Konińskiegoo prowadzony jest w ramach
Państwowego
P
Monnitoringu Środow
wiska - ocena jako
ości wód podziem
mnych w punktach
h pomiarowych
w ramach monitorringu operacyjneego stanu chemiicznego wód poddziemnych w 201
13 roku została
wykonana
w
wg bada
dań Państwowego
o Instytutu Geolog
gicznego.
Badania
B
przeprow
wadzono w 3 punkktach:
 na terenie Gm
miny Skulsk w mieejscowości Łuszczzewo – klasa IV,
miny Wierzbinek w miejscowości Julianowa
J
– klasaa IV,
 na terenie Gm
miny Kramsk w miejscowości
m
Wola
a Podłężna - klasa
sa V.
 na terenie Gm
WIOŚ
W
prowadził także Monitoring
g wód podziemn
nych na obszaracch szczególnie narażonych
n
na
za
anieczyszczenie zzwiązkami azotu ze
z źródeł rolniczy
ych w 2013 roku I w 2014 roku, niemniej
n
jednak
na
a terenie powiatuu konińskiego niee pobierano próbe
ek w żadnym z dw
wóch lat.

Biieżąca konserwaccja rowów
melioracyjnyych

Działania
D
te są reealizowane przezz Spółki Wodne i samych rolników
w (o działaniach rolników brak
jeest informacji) P
Poniżej zamieszczzono działania ja
akie zostały zreaalizowane w okreesie 2013-2014
prrzez Zarządy Spóółek wodnych dzia
ałających na obszzarze Powiatu.
Na
N terenie Powiattu konińskiego działają:
1.. GSW w Golinie,, ul. Nowa 1, 62-5
590 Golina,
2.. GSW w Rychwaale, ul. Plac Woln
ności 21, 62-570 Rychwał
R
3.. GSW w Grodźcuu, ul. Główna 17,, 62-580 Grodziec
4.. GSW w Kleczew
wie, Plac Kościusszki 5, 62-540 Kle
eczew
5.. GSW w Rzgowiee, ul. Konińska 8,, 62-586 Rzgów
6.. GSW w Wilczynnie, ul. Konińska 4,
4 62-550 Wilczyn
n
7.. Obiektowa Spółłka Wodna w Kazzubku, gm. Wierzb
binek
Poszczególne
P
Spółłki realizowały w okresie raportow
wanym 2013-20144 działania poleg
gające na:
1.. GSW w Golinie
ów L3, K3m K3c, W2, W2(a-i), K22, W, R6, R, L2,
w 2013 roku kkonserwacja rowó
w 2014 roku kkonserwacja rowó
ów K, K1, H, W1, W1a, Wm L1.
2.. GSW w Rychwaale
w 2013 roku kkonserwacja 13.7
703 mb rowów me
elioracyjnych,
w 2014 roku kkonserwacja 9.53
30 mb rowów mellioracyjnych,
orraz konserwacja drenarki na powierzchni 1.477 ha
a,
3.. GSW w Grodźcuu
w 2013 roku 222.200 mb
w 2014 roku 229.260 mb
orraz naprawa 1200 awarii na powieerzchni 215 ha, na
aprawa 2 zastaweek i 10 wylotów drenarskich
d
4.. GSW w Kleczew
wie,
w 2013 roku 114.000 mb oraz naprawy i udrożniianie przepustów,,
w 2014 roku 113.000 mb oraz naprawy i udrożniianie przepustów..2
5.. GSW w Rzgowiee:
w 2013 roku 44.000 mb,
w 2014 roku 77.333mb oraz usu
unięcie awarii w miejscowości
m
Rzggów
6.. GSW w Wilczynnie,
w 2013 roku 88.800 mb,

informacjje na podstawie roozmowy telefoniccznej z Panem Kaarolem Licheniakiiem
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r
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w 2014 roku 99.998 mb,
orraz oczyszczono w 2013 roku 43 przepusty, a w 2014
2
roku oczyszzczono 103 mb przepustów
p
i 14
sttudzienek
7.. Obiektowa Spółłka Wodna w Kazzubku
w 2013 roku wykonała pracee polegające na wykaszaniu row
wów, zakupie i montażu
m
kręgów
wych,
betonowych i przykryć betonow
adne działania niie były realizowanne.3
w 2014 roku z powodu suszy ża

4

Biieżące utrzymaniee urządzeń
melioracji woddnych
szcczegółowych orazz urządzeń
wodnychh

W latach 2013-20014 Wielkopolski Zarząd Melioracj
cji i Urządzeń Woodnych w Poznan
niu4 zrealizował
na
a terenie powiatuu konińskiego działania inwestycyjjne:
 Remont zbiornnika Stare Miasto
o w gminie Stare Miasto
M
– koszt 1.2200.000 zł,
h wałów rzeki Warty na odcink
nku Konin – Ko
oło w gminach
 Modernizacja prawostronnych
Krzymów i Krramsk – koszt 9.03
38.304,27 zł,
2
w gminie
e Stare Miasto – kkoszt 3.188.299,9
91 zł,
 Rzeka Powa w km 14+550 do 20+550
minie Sompolno – Koszt 574.054
 Likwidacja skkutków napełnieniia zbiornika Lubsstowskiego w Gm
zł, (koszty ponniesiono także w 2012
2
roku – łączn
nie 1 mln złotych)),
na w Gminie Kram
msk – koszt 7.5644.727,48 zł.
 Przepompownnia Wola Podłężn
Rolnicy
R
oraz mieszzkańcy terenów położonych
p
poniżżej Jeziorska od kkilku lat zwracalii uwagę na zbyt
niski poziom wodyy.
Problem
P
zbyt niskkiego poziomu wó
ód w ciągu jeziorr Kanału Ślesińskkiego powraca co
o kilka lat. Tak
sttało się również we wrześniu 20
014 roku. Po od
debraniu pierwszzych sygnałów o niepokojącej
syytuacji na Kanalee wystąpiono z pismem
p
do Dyrektora Regionalneggo Zarządu Gosp
podarki Wodnej
w Poznaniu z prośśbą o wznowieniie działań mający
ych na celu przyw
wrócenie optyma
alnego poziomu
wody
w
na stanowissku szczytowym Kanału
K
Ślesińskie
ego. W odpowieddzi na apel samo
orządu powiatu
RZGW
R
podjęło deccyzję o zasileniu jeziora
j
wodami.”
”
Troska
T
o utrzymaanie proekologiccznego charakterru Ziemi Konińsskiej i zachowan
nie jej cennych
walorów
w
przyrodnniczo-krajobrazow
wych zajmuje priiorytetowe miejscce w strategii rozzwoju powiatu.
Rozwijający
R
się tuurystycznie powia
at koniński stawia
a na ekologię, zdr
drowe powietrze i czyste jeziora.
Aby zachować w
walory krajobra
azowo- przyrodn
nicze Ziemi Konnińskiej samorzząd powiatowy
ko
onsekwentnie reaalizuje zadania z zakresu
z
ochrony środowiska.
W związku z tym nna 2014 roku Po
owiat Koniński za
aplanował dotacjję w wysokości 300.000
3
złotych
dla Zarządu Wojeewództwa Wielko
opolskiego w ram
mach partycypacj
cji w kosztach za
asilania Jeziora
Budzisławskiego
B
i jeziora Wilczyńsskiego wodami ko
opalnianymi na reealizację zadania
a pn.: „Przerzut
wód
w kopalnianychh z odkrywki Jóźw
win IIB do jeziora
a Budzisławskiegoo i Wilczyńskiego
o”. Działanie to
nie zostało zrealizoowane ze względ
du na brak zakońc
czenia kompletow
wania dokumentaccji.
Regionalny
R
zarząąd Gospodarki Wodnej
W
w Pozna
aniu w okresie 22013-2014 realiizował zadania
in
nwestycyjne w zakkresie gospodarkki wodnej na teren
nie powiatu:
 Remont zabezp
zpieczenia skarpy brzegowej przy awanporcie
a
górnyym śluzy Pątnów – etap II i etap
III,
Kanału Ślesińskieego od km 24+4
400 – 24+520 w miejscowości Koszewo przy
 Odmulenie K
współfinansow
waniu zadania z PAK Kopalnią Węgla Brunatnnego Konin S.A. na podstawie
zawartego poorozumienia – PA
AK KWB Konin 95% kosztów oddmulenia i RZGW w Poznaniu
5%kosztów oddmulenia,
 Modernizacja Kanału Ślesińsskiego w km 0,0
00 – 32,00 poprrzez remont śluzz w Koszewie,
Pątnowie i Morzyysławiu oraz robo
oty pogłębiająco--udrożnieniowe.
Gawronach,. P

5

Promowaniee pro
środowiskowych zassad uprawy,
chowu i proddukcji

Zadanie
Z
to zostałoo opisane szczegó
ółowo w części dotyczącej
d
Powier
erzchni ziemi i glleb w tabeli 16
pkkt 3.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 115 Stan realiz
izacji ZADAŃ
Ń REALIZOW
WANYCH PRZ
ZEZ GMINY w zakresie w
wód powierzcchniowych
i podziem
mnych na tereenie powiatu konińskiego
k
w latach 2013-2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

1

Buudowa gminnej occzyszczalni
ściieków o przepustoowości 300
m3 na dobę w miejjscowości
Grodziecc

Gmina
G
Grodziec w okresie 2013-2
2014 budowała oczyszczalnię
o
ścieeków, planowanyy realny termin
od
ddania oczyszczaalni do użytkowan
nia to sierpień 20
015 roku. Koszt bbudowy oczyszcza
alni poniesiony
w 2014 roku to 8002.736,46 złotych sfinansowany ze środków własnycch oraz pożyczki z WFOSiGW w
Poznaniu.
P

2

Buudowa kanalizacjii sanitarnej
częęści zachodniej Aglomeracji
A
Krzymów
w

Na
N obszarze Gminny Krzymów aktu
ualna długość sieci kanalizacji sannitarnej wynosi 33,5
3
km stopień
skkanalizowania wyynosi 20%.
Aktualna długośćć sieci kanaliizacji sanitarnej
ej zachodniej cczęści Aglomera
acji Krzymów

3
4

informacjje na podstawie roozmowy telefoniccznej z Panem Włładysławem Deręęgowskim
Pismo WZ
ZMIUW nr PL-03320/34/15 z dnia 26
2 lutego 2015 r.
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wybudowanej
w
do końca 2013 rokku wyniosła 33,5 km. Koszty ponniesione w 2013 roku wyniosły
2..425.200 złotychh w tym 1.021.80
00 złotych stanowiło dofinansow
wanie ze środków
w ZPORR oraz
1..403,400 złotych to środki własnee samorządów gm
min oraz środki pprzedsiębiorców wodociągowoka
analizacyjnych.

3

4

Up
Uporządkowanie gospodarki
g
w
wodno – kanalizaacyjnej na
terenie gminy Rychwał
R

Aktualna długość sieci kanalizacjji sanitarnej wyn
nosi 18,707 km stopień skanalizowania wynosi
22
2%.
W okresie 2013-22014 wybudowan
no 407 mb sieci kanalizacji sanittarnej, koszt inw
westycji wyniósł
79
9.501,96 złotych w tym dofinansow
wanie z PROW 48.476,81 złotych..
Aktualna długość ssieci wodociągow
wej wynosi 184,45
54 km stopień zw
wodociągowania wynosi
w
99%.
W okresie raporttowanym wybud
dowano 374 mb sieci wodociągoowej, koszt inwestycji wyniósł
67.294,03 złote w tym dofinansowa
anie ze środków PROW
P
w wysokośści 41.032,94 złotte.

Buddowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociąggowej

Gmina
G
Golina akttualna długość siieci kanalizacyjne
ej 21,34 km, stopiień skanalizowan
nia 35,32 %. W
okkresie raportowaanym nie budowan
no sieci kanalizac
cyjnej, ani oczyszzczalni ścieków.
Aktualna długość sieci wodociągow
wej wynosi 165,7
78 km, stopień zw
wodociągowania wynosi 99,5%.
W latach 2013-20014 wybudowano
o 4,28 km sieci wodociągowej zaa kwotę 91.900 złotych były to
śrrodki własne Gmiiny Golina.
Gmina
G
Grodziec aaktualna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4,2 km
m
W okresie 2013-20014 Gmina wybudowała 4,2 km siieci kanalizacji saanitarnej, której koszty
k
wyniosły
2..423.726,13 złotyych. Źródło finanssowania to koszty
y własne.
Aktualna długość sieci wodociągow
wej wynosi 127,3
36 km, stopień zw
wodociągowania wynosi 99,7%.
W 2014 roku w
wybudowano 410 mb wodociąg
gu, koszt inwesstycji 25.369,94 złote, źródło
finansowania środdki własne.
Gmina
G
Kazimierz Biskupi aktualna
a długość sieci ka
analizacji sanitarrnej wynosi 96,43
3 km.
Stopień skanalizow
wania gminy wyn
nosi 95%.
W 2013 roku wybuudowano 850 mb sieci kanalizacji sanitarnej w mieejscowości Kamieenica i Jóźwin,
ko
oszt 557.000 złootych w tym 420..000 złotych bud
dżet Gminy Kazim
mierz Biskupi, 137.000
1
złotych
po
ożyczka z WFOSiiGW.
W 2014 roku wyybudowano 1.36
60 mb sieci kanalizacji sanitarnnej miejscowościiach Anielewo,
Wieruszew
W
i Posaada. Koszt zadaniia wyniósł 525.90
00 złotych w tym
m 304.600 złotych
h środki własne
orraz 221.300 złotyych pożyczka z WFOSiGW.
WF
Aktualna długość ssieci wodociągow
wej wynosi 197,59
9, stopień zwodocciągowania gmin
ny to 99%.
W 2013 roku wybbudowano 3.210 mb
m sieci wodocią
ągowej, koszt reaalizacji wyniósł 165.600
1
złotych
finansowany ze śroodków własnych gminy.
W 2014 roku wybbudowano 1.360 mb
m sieci wodocią
ągowej, koszt reaalizacji wyniósł 193.400
1
złotych
finansowany ze śroodków własnych.
Gmina
G
Kleczew aktualna długo
ość sieci kanallizacji sanitarnej
ej wynosi 40,22
2 km, stopień
skkanalizowania gm
miny wynosi 63%
%. W 2013 roku zrealizowano zaadanie pn.: „Bud
dowa kolektora
tłłocznego Kleczew
wsk-Sławoszewek o długości 2.030 mb. Koszt reallizacji zadania wyniósł
w
413.100
złłotych w tym 2055.000 złotych to środki
ś
WFOSiGW
W, 208.100 złotycch środki własnee. W 2014 roku
zrrealizowano zadaanie pn.: „Budow
wa kanalizacji w miejscowości Trę
ręby” o długości 780 mb. Koszt
reealizacji zadaniaa wyniósł 1.200.800 złotych, w tym 478.800 złłotych środki WFOSiGW
W
oraz
72
22.000 złotych śrrodki własne.
Aktualna długość ssieci wodociągow
wej o długości 18
88,17 km (wieś 1772,77 km, miasto
o 15,4 km) wraz
z 2080 podłączenniami do budynkó
ów (wieś 1330, miasto 750). Stoopień zwodociągowania wynosi
ała dwa zadaniaa polegające na budowie sieci
100%. W 2013 rroku Gmina Kleeczew zrealizowa
wodociągowej
w
wm
miejscowościach Kleczew i Budzissław Kościelny o łącznej długości 302 mb, koszt
reealizacji wyniósł 90.800,57 złotycch (środki własne
e). W 2014 roku wybudowano dw
wa odcinki sieci
wodociągowej
w
w miejscowościach
h Kleczew i Sław
woszewek o łączznej długości 1381,5 mb, koszt
reealizacji zadania wyniósł 630.788
8,89 złotych (środki własne).
Gmina
G
Kramsk aktualna długo
ość sieci kanalizacji sanitarneej wynosi 8,38
8 km, stopień
skkanalizowania w
wynosi 12%, w 2014
2
roku wybud
dowano 1,3 km sieci kanalizacjji sanitarnej ze
śrrodków gminnychh, koszt realizacjii wyniósł 508.100
0 złotych.
Aktualna długość sieci wodociągow
wej wynosi 172,0
09 km, stopień zw
wodociągowania wynosi
w
99%. W
2014 roku wybudoowano 540 mb sieeci wodociągowejj za kwotę 48.0000 złotych (środki własne).
w
Gmina
G
Krzymów
w aktualna dług
gość sieci kana
alizacji sanitarnnej wynosi 33,5 km stopień
skkanalizowania wyynosi 20%. Inwesstycje kanalizacyjjne wyszczególnioono w pkt. 2 ninieejszej tabeli.
Długość
D
sieci woddociągowej na teerenie Gminy wyn
nosi 108,6 km, sttopień zwodociąg
gowania Gminy
wynosi
w
98,5%. W okresie raporto
owanym nie realizowano żadnychh działań w zakrresie budowy i
modernizacji
m
siecii wodociągowej.
Gmina
G
Rzgów akttualna długość sieeci kanalizacji sa
anitarnej wynosi 221,8 km, stopień skanalizowania
s
wynosi
w
33%. W 22014 roku wybu
udowano 1.300 mb
m sieci kanalizaacji sanitarnej, koszt
k
realizacji
wyniósł
w
296.573 złłotych w tym 75%
% dofinansowanie
e z PROW.
Aktualna długość sieci wodociągow
wej wynosi 124,5
58 km, stopień zw
wodociągowania gminy to 99%.
W 2014 roku wybuudowano 6.380 mb
m sieci wodociąg
gowej, wartość roobót wyniosła 372
2.381 złotych w
tyym 75% dofinansoowania z PROW.
Gmina
G
Skulsk aktualna długo
ość sieci kanallizacji sanitarnej
ej wynosi 17,9
9 km, stopień
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skkanalizowania wyynosi 36%. W okrresie 2013-2014 nie
n budowano sieeci kanalizacji.
Aktualna długość ssieci wodociągow
wej wynosi około 122 km, stopień zwodociągowania wynosi 95%.
W okresie 2013-20014 nie budowano sieci wodociągowej.
Gmina
G
Sompolnoo aktualna długo
ość sieci kanalizzacji wynosi 31,119 km, stopień skanalizowania
s
wynosi
w
40%. W 20014 roku wybudo
owała 380 m siec
ci kanalizacji sannitarnej za kwotęę 324.000,00 zł
(śśrodki własne) Koontunuowano takkże rozpoczętą w poprzednim
p
okressie raportowanym
m modernizację
i rozbudowę oczysszczalni ścieków przy ulicy Błank
kowej w Sompollnie z terminem zakończenia
z
30
maja
m
2015 roku.
W 2014 roku także
że zlikwidowano oczyszczalnię
o
ścieków przy ulicy ŚŚw. Barbary i prrzebudowano ją
na
a przepompownięę ścieków.
Aktualna długośćć sieci wodociiągowej wynosi 172 km, stop
opień zwodociąg
gowania 99%.
W 2014 roku zbuddowano 0,54 km sieci
s
wodociągow
wej – koszt 48.8000,00 zł.
Gmina
G
Stare Miassto aktualna dług
gość sieci kanalizzacji sanitarnej w
wynosi 43,2 km w tym 31,9 km to
siiec grawitacyjna,, stopień skanaliizowania wynosi 40,52 %. W 20013 roku wybudo
owano kolektor
tłłoczny o długościi 3,2 km przepinajjącego przepływ ścieków z miejsccowości Żychlin do
d oczyszczalni
śccieków w miejscoowości Modła Kró
ólewska. Nakłady
y poniesione na teen cel wyniosły 694.200
6
złotych,
w 2014 roku zreaalizowano zadaniie pn.: Budowa sieci
s
kanalizacji w miejscowości Stare Miasto”,
wybudowano
w
2,822 km sieci kanalizzacji, koszt poniessiony na ten cel w
wyniósł 1.412.000
0 złotych w tym
85
5%dofinansowannia ze środków WFOSiGW.
W
Aktualna długość sieci wodociągowej wynosi 158,6
6 km, stopień zwo
wodociągowania wynosi
w
95%. W
2014 roku wybudoowano 1000 mb sieci wodociągowej za kwotę 56.3004,82 złote.
Gmina
G
Ślesin aktuualna długość sieeci kanalizacji sa
anitarnej wynosi 1126 km, stopień skanalizowania
s
gm
miny wynosi 60%
%. W latach 2013-2014 Gmina Ślesin wybudow
wała 2.370 mb siieci kanalizacji
sa
anitarnej , koszt zzadania wyniósł 1.088.000 złotych (środki własne,
e, aktualnie gmina
a jest w trakcie
sttarań o dofinansoowanie ze środków POIŚ).
Aktualna długość sieci wodociągo
owej wynosi 192,44 km, stopień zzwodociągowania
a gminy wynosi
99
9%. W 2014 rokuu wybudowano 40
00 mb sieci wodociągowej, koszt rrealizacji wyniósłł 50.000 złotych
(śśrodki własne Gm
miny Ślesin).
Gmina
G
Wierzbin
nek aktualna dłługość sieci kan
nalizacji sanitarrnej wynosi 2,5
5 km, stopień
skkanalizowania gm
miny wynosi 5%. W 2014 roku w miejscowości Wi
Wierzbinek wybudo
owano 1316,51
mb
m sieci kanalizaacji sanitarnej orraz 344,19 mb przykanalików. Ko
Koszt realizacji za
adania wyniósł
69
98.341,54 złote, w tym finansowan
ne w 75% z PROW.
Aktualna długość sieci wodociągo
owej wynosi 221,85 km, stopień zzwodociągowania
a gminy wynosi
96%. W 2014 rokku wybudowano 1.500
1
mb sieci wodociągowej, kosszt realizacji inw
westycji wyniósł
309.000 złotych w tym 283.000 złottych z PAK KWB Konin S.A.
Gmina
G
Wilczyn aktualna długość sieci kanalizacji sanitarneej wynosi 39,5
5 km, stopień
skkanalizowania w
wynosi 64%. W 2014 roku wyk
konano zadanie ppn.: Budowa siieci kanalizacji
sa
anitarnej w miejsscowości Wilczog
góra – kierunek gorzelnia” w ram
mach którego zb
budowano 1478
mb
m sieci kanalizacj
cji. Wartość zadan
nia wyniosła 564.000,01 złotych fifinansowane w 75
5% z PROW.
Aktualna długość sieci wodociągowej wynosi 127,6
6 km, stopień zwo
wodociągowania wynosi
w
99%. W
ba
adanym okresie nnie rozbudowywa
ano sieci wodocią
ągowej.

5

Budowa przydom
mowych
oczyszczalni ściieków w
miejscach gdzie budowa
kaanalizacji jest nieeopłacalna

Gmina
G
Golina w okresie 2013
3-2014 mieszkań
ńcy (bez zaangaażowania Gminyy) wybudowali
3 przydomowe oczzyszczalnie ściekków
Gmina
G
Rychwał w okresie 2013-20
014 wybudowała 80 sztuk przydom
mowych oczyszcza
alni ścieków na
po
osesjach mieszkaańców, koszt dzia
ałań wyniósł 558
8.962,04 złotych. W 2013 roku wybudowano
w
49
szztuk, koszt został dofinansowany ze
z środków WFOSiGW w Poznaniiu w kwocie 191..000 złotych. W
2014 roku wybudoowano 31 sztuk, koszty
k
zostały dofi
finansowane ze śrrodków PROG w 75%.
Gmina
G
Sompolnoo dofinansowała mieszkańcom
m
koszzty budowy 20 szztuk przydomowych oczyszczalni
śccieków – koszt reaalizacji 71.000 złł
Gmina
G
Ślesin w laatach 2013-2014
4 udzieliła dofinansowania dla mie
ieszkańców na bu
udowę 20 sztuk
prrzydomowych oczzyszczalni ścieków. Kwota dofinan
nsowania wyniosłła 71.311,98 złotyych.
Gmina
G
Wierzbin
nek w 2013 ro
oku dofinansowa
ała mieszkańcom
m budowę 14 przydomowych
occzyszczalni przyydomowych w kwocie
k
48.570 złotych.
z
W 201 4 roku gmina dofinansowała
mieszkańcom
m
koszzty budowy 14 przzydomowych oczy
yszczalni ścieków
w sumą 46.716,62 złote.
Gminy
G
Grodziec, Stare Miasto, Krramsk, Wilczyn, Skulsk, Kleczew, Wilczyn, Krzym
mów, Rzgów nie
wybudowały
w
żadnyych przydomowycch oczyszczalni śc
cieków
Gminy
G
Golina, G
Grodziec, Stare Miasto, Kramsk
k, Wilczyn, Skuls
lsk, Kleczew, Wilczyn,
W
Rzgów,
Kazimierz
K
Biskupii, Krzymów nie udzielały
u
w bada
anym czasie dofinnasowania dla mieszkańców
m
na
bu
udowę przydomoowych oczyszczaln
ni ścieków

6

B
Budowa stacji uzddatniania
wody w Zaryyniu
Rozbudowa ujęccia wód
podziemnych naa stacji
woodociągowej w Wielkopolu
W
Modernizacja Stacji

Na
N terenie Gminy Wierzbinek w listopadzie 2014 ro
oku rozpoczęto rea
ealizację tego zad
dania. Aktualnie
za
adanie to jest w trakcie realizacjji. Zakładana data zakończenia zzadania to czerw
wiec 2015 roku.
Planowany
P
koszt zadania wyniesie 1.499.999,18 złotych
z
finansowaany ze środków PAK Kopalnia
Węgla
W
Brunatnegoo „Konin” w Klecczewie S.A. w ram
mach szkód górniiczych.
Na
N stancji uzdatnniania wody w Wielkopolu odw
wiercono studnięę nr 3 o głębokkości 100 m i
wydajności
w
60 m 3/h w ramach zatwierdzonych
z
zasobów. Koszt realizacji wynió
ósł 169.980,51
złłotych. Źródło finnansowania środkki własne Gminy Kleczew.
K
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Uzdatniania Wodyy w Sławku

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
W okresie raporrtowanym na terenie
t
Gminy Rzgów przeprow
wadzono Moderrnizację Stacji
Uzdatniania
U
wodyy w Sławku, kosztt zadania wyniósłł 2.407.762 złotycch w tym 70% dof
ofinansowania z
PROW.
P
Na
N terenie Gminny Kazimierz Biskupi
B
w miejsscowości Bochleewo w 2014 ro
oku wykonano
modernizację
m
stacjji uzdatniania wo
ody.
Koszt
K
realizacji zzadania wyniósł 771.523,79 złoty
ych. Koszty poniiesione pochodziły ze środków
własnych
w
i pożyczkki z WFOSiGW w Poznaniu.

7

Prowadzenie biieżącej
rejestracji i koontroli
odpprowadzanie ścieeków, w tym
bieżąca identyffikacja
właścicieli nieleggalnych
poodłączeń i wydaw
wanie oraz
eggzekwowanie odppowiednich
ddecyzji administrracyjnych

Gmina
G
Kramsk w okresie 2013-20
014 prowadziła wy
yrywkowe kontroole nielegalnego odprowadzania
o
śccieków, skontroloowano 10 gospod
darstw, nie zanoto
owano nielegalnyych działań.
Gmina
G
Krzymów
w w okresie 20
013-2014 przeprrowadziła kilkaddziesiąt kontroli nielegalnego
od
dprowadzania śccieków, w trzech przypadkach
p
nało
ożono mandaty kaarne.
Gmina
G
Stare Miaasto na bieżąco prowadziła kon
ntrole nieruchom
mości w zakresiee podłączeń do
isstniejącej sieci kanalizacji saniitarnej oraz possiadania umów i rachunków na
n opróżnianie
zb
biorników bezodppływowych. Kontroli dokonywała Straż Gminna wrraz z przedstawiccielami Zakładu
Usług
U
Wodnych zzajmujących się eksploatacją siec
ci kanalizacyjnejj i oczyszczalni. Skontrolowano
wszystkie
w
miejscoowości na terenie Gminy. Przy wykrytych niepprawidłowościach
h w pierwszej
ko
olejności pouczaano, określano teermin na wywiązzanie się z obow
wiązków, a czasami nakładano
mandaty
m
karne.
Gmina
G
Ślesin w ookresie 2013-201
14 przeprowadziła
a jedną kontrole podczas której nie
n stwierdzono
nielegalnego odprrowadzania ściekó
ów.
Na
N terenie Gmin Golina, Sompoln
no, Grodziec, Wilczyn, Rychwał, K
Kazimierz Biskup
pi, Wierzbinek,
Skkulsk, Sompolno, Kleczew Rzgów nie prowadzono kontroli.

8

Bieżżąca konserwacjaa istniejącej
siieci wodociągoweej i ujęcia
w
wód podziemnychh (bieżące
naprawy))

Gminy
G
Golina, K
Krzymów Kramssk, Grodziec, Wierzbinek,
W
Staree Miasto, Wilczy
zyn, Sompolno,
Kazimierz
K
Biskupii, Skulsk, Rychw
wał, Kleczew, Ślesin, Stare Miasto
to nie realizowałły tego rodzaju
in
nwestycji.

9

Monitoring skłaadowisk
odpadów, które zostały
zaamknięte lub rekultywowane

10

Monitoring składdowiska

11

M
Monitoring składoowiska w
Zieloncee

Działania
D
te zostaały szczegółowo opisane
o
w części niniejszego opraacowanie dotyczą
ącej gospodarki
od
dpadami (rozdziaał 4.9 tabela nr 30 pkt 19, 20, 21, 22,
2 23).

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
W zakreesie wód pow
wierzchniowy
ych i podziem
mnych Powiiat Koniński udzielił w ookresie raporrtowanym
dofinansoowania dla Sppółek Wodnych działającycch na obszarzze Powiatu. Śrrodki zostały wykorzystanee głównie
na remoonty i konserwacje zanieedbanych przzez lata urząądzeń melioraacyjnych. W efekcie odm
mulono i
oczyszczzono mechanicznie ponad 28
2 km rowów
w melioracyjn
nych, wykoszono ok. 9 km
m porostów tw
wardych i
miękkichh na rowach,, oczyszczono
o wyloty dreenarskie, a także zamontowano lub w
wymieniono drenaże i
przepustyy.
zanieczyszczzenia wód
Niemniejj jednak klucczowymi inw
westycjami, kttóre przyczyn
niają się do zmniejszenia
z
powierzcchniowych i podziemnych,
p
także zmniejjszą zrzut surrowych ściekó
ów do rowów
w i potoków oraz
o
gleby
przez nieeszczelne zbiorniki bezodp
pływowe jest rozbudowa sieci
s
kanalizaacji sanitarnejj wraz z infraastrukturą
towarzysszącą.
Dzięki czzemu aktualnaa długość siecci kanalizacji ssanitarnej na terenie
t
poszczzególnych gmi
min wynosi 537
7 km sieci
w tym w okresie raportowanym wy
ybudowano 566,8 km.
Niektóre Gminy udzieelały dofinansowania dla m
mieszkańców do
d budowy przydomowychh oczyszczalnii ścieków,
dzięki cczemu na terrenach należąących do m
mieszkańców wybudowano w ciągu ddwóch lat po
onad 150
przydom
mowych oczyszzczalni ściekó
ów.
Na terennie poszczegóólnych gmin ważne miej
ejsce zajęły także
t
inwesty
ycje mające na celu zap
pewnienie
mieszkańńcom dobrej jakości wod
dy do picia poprzez rozzbudowę sieci wodociągow
wych oraz budowę
b
i
modernizzację stacji woodociągowych
h.
Dzięki reealizacji tychh działań na terenie powiaatu aktualna długość siecii wynosi 22662 km w tym
m długość
wybudow
wana w latachh 2013-2014 to
o 21,2 km.
Taka skaala inwestycji nie byłaby możliwa
m
bez zzewnętrznego wsparcia finaansowego jakkie pozyskały gminy ze
środków Wojewódzkieego Funduszu
u w Poznaniu ooraz środków PROW i PIO
OŚ.
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Poowierzchnia ziemi i glebyy

W zakresie powierzchhni ziemi i glleby w „Proggramie Ochron
ny Środowisk
ka dla Powiattu Konińskieg
go na lata
2013-20116 z perspektyywą do 2020 roku”
r
wyspecyyfikowano dw
wa cele ogólnee:
PZG.1 O
Ochrona i właściwe
w
wyk
korzystanie isstniejących za
asobów glebo
owych oraz rewitalizacja
a terenów
zdegradoowanych ekoloogicznie
PZG.2 Ef
Efektywne wyk
korzystanie ek
ksploatowanyc
ych złóż̇ zgodn
nie z wymagan
niami ochronyy środowiska,, ochrona
zasobów złóż nieeksplo
loatowanych oraz
o
terenów pprzewidzianycch pod przyszzłą eksploatacj
cję.
W zakressie tych celów
w wyspecyfiko
owano kierunnki działań, z terminem reaalizacji do 20220 roku, głów
wne z nich
to:
 PZG.1.1. Ogrraniczenie przzeznaczenia grruntów na celle nierolnicze lub nieleśne
ocesom degraadacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnnych
 PZG.1.2. Zappobieganie pro
ś
niezbbędnych do occhrony zasobó
ów złóż
 PZG.2.1. Przeedsięwzięcie środków
ultywacji tereenów poeksplo
oatacyjnych
 PZG.2.2. Proowadzenie reku
wiska przyrodnniczego
 PZG.2.3. Przyywracaniu do właściwego sstanu inne eleementy środow
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
W zakresie realizacji tych kierunk
ynowanych i 5 wytycznych dla
d gmin.
zapisanycch 17 zadań, z czego 3 włassne, 9 koordyn
W poniższych tabelacch zestawiono
o stan realizaccji kierunków
w działań i zad
dań w zakresiie powierzchn
ni ziemi i
gleby naa terenie pow
wiatu konińsk
kiego w lataach 2013-2014 w zakresie zadań właasnych, (tabella nr 16)
koordynoowanych (tabeela nr 17) i wy
ytycznych dlaa gmin (tabela nr 18).
Tabela 116 Stan realiizacji ZADAŃ
Ń WŁASNYCH
H w zakresiee powierzchnii ziemi i glebby na tereniee powiatu
konińskieego w latach 2013-2014
2
L.p.

1

2

3

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

mów rolnoPrromocja program
środowiskow
wych

Z uwagi na rolniczzy charakter Pow
wiatu konińskiego, zostało utworzoone Centrum Obssługi Rolnictwa,
kttóre skupia wszyystkie instytucje i agencje realizzujące zadania zzwiązane z obsłługą rolnictwa.
Działanie
D
Centrum
m ma za zadanie ułatwienie
u
rolnikom załatwienia ró
różnych urzędowyych formalności
zw
wiązanych z prow
wadzeniem gospodarstwa w jednym
m miejscu.
Obecnie,
O
w Centruum Obsługi Rolniictwa w Koninie swoje
s
siedziby maają: Wielkopolska
a Izba Rolnicza
Biuro
B
- Powiatow
we w Koninie, Agencja Restrukturyzacji i Moodernizacji Rolnictwa – Biuro
Powiatowe
P
w Konninie, Wielkopolskki Ośrodek Dorad
dztwa Rolniczegoo w Poznaniu – Zeespół Doradczy
w Koninie, AGROP
OPLUS + Centrum
m Obsługi Fundusszy Europejskich i POLNET.
W związku z tym
m promocją rolniictwa i programów rolnośrodow
wiskowych zajmujje się Centrum
Obsługi
O
Rolnictwaa.
Niezależnie
N
od dzziałania Centrum Powiat Konińsk
ki na bieżąco poddaje do wiadomo
ości rolników i
za
ainteresowanych informacje i wdrrażaniu nowych programów,
p
o moożliwości składan
nia wniosków, a
ta
akże o planowanyych konsultacjach
h i szkoleniach w tym zakresie.

Inwentaryzacja miejsc
niellegalnej eksploatacji kopalin

Corocznie
C
do Starrostwa Powiatow
wego w Koninie wysyłane
w
są inform
macje o nielegaln
nej eksploatacji
ko
opalin. W okresiee raportowanym do Starostwa Po
owiatowego w K
Koninie wpłynęły 3 informacje, z
czzego w jednym pprzypadku toczyło
o się postępowanie, które zakończy
zyło się decyzją administracyjną
a
na
aliczającą podwyyższoną opłatę ekksploatacyjną. Aktualnie jedno poostępowanie nie zostało jeszcze
za
akończone decyzjją ostateczną, trw
wają procedury ad
dministracyjne.
Od
O 2015 roku wszzelkie zgłoszenia nielegalnej
n
eksplo
oatacji przekazyw
wane są do Okręg
gowego Urzędu
Górniczego
G
w Pozznaniu.

Promowaniee pro
środowiskowych zassad uprawy,
chowu i proddukcji

Działania
D
te na obszarze Powiiatu konińskiego
o realizuje Wiellkopolski Ośrod
dek Doradztwa
Rolniczego
R
w Poznnaniu Zespół Dorradztwa w Koniniie. W okresie rapo
portowanym realizzowano:
 Kursy stosowaania środków och
hrony roślin w powiecie konińskim
m,
w organiczno-min
neralnych zawiera
ających kwasy huumusowe,
 Rola nawozów
wa roślin leczniczy
ych”,
 Szkolenie „Ekkologiczna upraw
w
była
 cztery spotkannia Lokalnej Grrupy Dyskusyjnejj –sadowniczej, kktórej tematem wiodącym
„Produkcja ow
woców wysokiej jakości”,
j
na spottkaniach omówionno zagadnienia: ochrony sadów
przed chorobaami
s
i choorobami.
 „Integrowanaa ochrona zbóż prrzed chwastami, szkodnikami
W tym czasie obyłyy się także spotka
ania z rolnikami na
n terenie gmin:
 Rychwał, Starre Miasto i Rzgów
w - uczestniczyło 18
1 osób,
eście - uczestniczyyło 19 osób,
 w Starym Mieś
o
 w Rzgowie - uuczestniczyły 22 osoby,
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 w Rzgowie - uuczestniczyło 30 osób.
o
Na
N spotkaniach w
wiosennych omów
wiono zasady i cele integrowannej ochrony rośllin, metody nie
ch
hemiczne ochroony: agrotechniiczną, hodowlan
ną, biologiczną,, mechaniczną oraz sposób
do
okumentowania i zapisywania za
abiegów integrow
wanej ochrony w ewidencji zabieg
gów. Zwrócono
uw
wagę, że ważną ssprawą jest mon
nitoring pół i prawidłowe rozpoznnanie chwastów i chorób w ich
wczesnych
w
fazach rozwojowych.5
Gminy
G
poprzez swoje strony internetowe
i
info
ormują rolników
w o najbliższych
h szkoleniach,
sp
potkaniach, prezeentacjach, pokazzach i konferencjjach tematycznycch organizowanych przez ODR,
ARIMR, a także innne instytucje w dziedzinie
d
rolnictw
wa, w ostatnich laatach były to mied
dzy innymi:
 komunikaty w sprawie bezpieccznej pracy w gosspodarstwie rolnyym,
 komunikaty o zagrożeniu upra
aw roślin,
 informacje o bezpłatnych tokksykologicznych badaniach w przzypadku ostrych zatruć pszczół
środkami ochhrony roślin.,
 Apele do rolnników,
 informacje P
Prezesa Kasy Roln
niczego Ubezpieczenia Społeczneggo
 Debaty z udzziałem Ministra Rolnictwa
R
i Rozwo
oju Wsi,
 Materiały infformacyjne dotycczące afrykańskieg
go pomoru świń,
 informacje dotyczące Ogó
ólnokrajowego Konkursu
K
Bezpiieczne Gospoda
arstwo Rolne,
kategoria: goospodarstwa indyywidualne
 Zaproszenie na szkolenie "Ro
odzaje odnawialny
ych źródeł energi
gii i ich wykorzysttanie", "BHP w
gospodarstwiie rolnym",
 informacje o wypadkach przy pracach w gospo
odarstwie rolnym
m
 informacje o obowiązku zgłasszania poronień u bydła,
 Szkolenie o śśrodkach podejmo
owanych u dzików
w w związku z afry
rykańskim pomoreem świń
 spotkanie info
formacyjne nt. przzyznawania płatn
ności bezpośredniich w 2015 roku
 Szkolenie „P
Prowadzenie obro
otu materiałem sie
ewnym”.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 117 Stan realizzacji ZADAŃ
Ń KOORDYNO
OWANYCH w zakresie po
owierzchni zieemi i gleby na
n terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013--2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

1

Rekultywacja skłładowisk
odpadów innych niż
o
niebezpiecznej obojętne

Działania
D
te zostaały szczegółowo opisane
o
w części niniejszego opraacowanie dotyczą
ącej gospodarki
od
dpadami (rozdziaał 4.9 tabela nr 30 pkt 19, 20, 21, 22,
2 23).

Inwentaryzacja miejsc
niellegalnej eksploatacji kopalin

In
nwentaryzacją miiejsc nielegalnej eksploatacji kopalin na terenie ppowiatu konińskieego zajmuje się
Dyrektor
D
Okręgow
wego Urzędu Górrniczego.
W 2013 roku w powiecie konińskim Okręgowy Urząd Górniczy
zy w Poznaniu prowadził
p
dwa
po
ostępowania dotyyczące nielegalneej eksploatacji:
 w gminie Goolina – postępow
wanie zostało za
akończone umorzzeniem ze względu na budowę
zbiornika małe
łej retencji (pozwo
olenie wodno-pra
awne),
e zakończone wyydaniem decyzji wstrzymującej
 w gminie Kaazimierz Biskupi – postępowanie
nielegalną ekksploatację. Deccyzja ta została przesłana do Starosty Konińsskiego. Dalsze
postępowanie dotyczące naliczzenia podwyższon
nej opłaty eksplooatacyjnej było w gestii Starosty
Konińskiego.
W 2014 roku do O
Okręgowego Urzzędu Górniczego w Poznaniu niee wpłynęły zgłoszzenia dotyczące
nielegalnej eksploaatacji kopalin w powiecie
p
konińsk
kim.6

Koontrola sposobu eksploatacji
e
kopalin

Kontrolę
K
sposobuu eksploatacji kop
palin prowadził w okresie raporrtowanym na obsszarze Powiatu
ko
onińskiego Dyrekktor Okręgowego Urzędu Górniczego.
Kontrole
K
prowadzo
zono w:
 Zakładach góórniczych złóż objjętych prawem własności
w
nieruchhomości gruntow
wej:
w 2013 rokuu przeprowadzon
no w powiecie konińskim 12 kontroli zakładó
ów górniczych
wydobywającyych kruszywo natturalnej w wyniku
u których wydanoo jedna decyzję po
okontrolną,
w 2014 rokuu przeprowadzo
ono w powiecie konińskim 6 kontroli zakładó
ów górniczych
wydobywającyych kruszywo natturalne w wyniku których wydano 8 decyzji pokontrrolnych.
ą górniczą:
 Zakładach góórniczych złóż objjętych własnością
w 2013 roku pprzeprowadzono 32 kontrole w zakładach
z
górnicczych należących do PAK KWB
Konin S.A. wyydobywającej węg
giel brunatny w wyniku
w
których wyydano 4 decyzje pokontrolne,
p

2

3

5
6

http://www
w.wodr.poznan.ppl, 2015 (pozyskan
nie danych 28 kw
wietnia 2015)
pismo Dyrrektora Okręgow
wego Urzędu Górn
niczego w Poznanniu nr L. Dz. POZ
Z. 0764.11.2015.E
EC/PR z dnia 10 kwietnia 2015 ro
oku
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w 2014 roku pprzeprowadzono
o 20 kontroli w zakładach
z
górnicczych należących do PAK KWB
7
Konin S.A. wyydobywających węgiel
w
brunatny w wyniku czego wyydano 6 decyzji pokontrolnych.
p

Ograniczenie stoosowania
nawozów mineraalnych i
środków chemicznych

Rolnicy
R
sami we własnych gospo
odarstwach pode
ejmują decyzję o jakości i iloścci stosowanych
na
awozów. Niemniiej jednak w celu uzyskania porad i konsultacjji często korzysttają ze szkoleń
i pokazów praktyccznych organizow
wanych prze WOD
DR ZD w Koniniee.
W okresie raportoowanym w tym zakkresie zorganizow
wano szkolenia taakie jak:
 Kursy stosowaania środków och
hrony roślin w powiecie konińskim
m,
 Rola nawozów
w organiczno-min
neralnych zawiera
ających kwasy huumusowe,
 Integrowana oochrona zbóż przed chwastami, szkodnikami i chorrobami.

W
Wapnowanie gleb kwaśnych

Zadanie
Z
to realizoowane jest główniie przez rolników i gminie zwykle nnie uczestniczą w ich realizacji.
Według
W
informacjji Gmin Golina, Grodziec, Stare
e Miasto, Wilczyyn, Skulsk, Rychw
wał, Kazimierz
Biskupi,
B
Kleczew, Krzymów nie pro
owadzono badań gleb na kwasowoość ani akcji wapnowania.
Na
N terenie Gmin
ny Kramsk prow
wadzona była akcja
a
wapnowannia, co roku org
ganizowane są
sp
potkania z rolnika
kami, zalecane są także rolnikom badania
b
gleb. Osstatnie wyniki bad
dań pochodzą z
2010 i 2011 roku.
Gmina
G
Sompolnoo w skali roku czzterokrotnie wyk
konywane są baddania prób glebo
owych w ilości
okkoło 300 prób. U
Uzyskane wyniki wykazują w więk
kszości niedobory
ry Ca, Mg i K. W latach 20132014 nie prowadzoono wapnowania
a.
Na
N terenie Gmin
ny Wierzbinek rolnicy we własnym zakresie w ramach włassnych środków
finansowych badaają gleby i prow
wadzą wapnowan
nie. Gmina Wierz
rzbinek nie uczesstniczy w tych
dzziałaniach.
Na
N terenie Gminyy Rzgów rolnicy we
w własnym zakrresie w ramach w
własnych środków
w finansowych i
śrrodków ODR wykkonywali badania
a gleb, w okresie raportowanym w
wykonano 111 pom
miarów gleb na
za
asobność . Wynikki badań wskazują
ą iż około 50% glleb wymaga wapnnowania. Rolnicyy Gminy Rzgów
ucczestniczą także w szkoleniach org
ganizowanych 4 razy
r
w roku przezz ODR.
Na
N terenie Gminyy Ślesin badania gleb wykonywalli rolnicy na włas
asne potrzeby. Gm
mina Ślesin nie
ucczestniczyła w tycch działaniach.

6

Kszztałtowanie strukktury upraw
pprzeciwdziałająceej erozji i
ppogarszaniu jakoości gleb

Rolnicy
R
z terenu ppowiatu konińskkiego i ich gospo
odarstwa rozwijaj
ają się także dzięęki Funduszom
Unijnym.
U
Oprócz dopłat bezpośreednich i płatnośc
ci dla obszarów dla niekorzystnyych warunkach
go
ospodarowania rrolnicy w latach
h 2013-2014 wnioskowali o dofin
inansowanie w ramach
r
PROW.
Największym
N
zaintteresowaniem cieeszyły się takie działania jak:
 Ułatwienia staartu młodym roln
nikom,
olnych,
 Modernizacja Gospodarstw Ro
 Programy Rollnośrodowiskowee,
 Różnicowaniee w kierunku działłalności nie rolniczej,
dsiębiorstw.
 Tworzenie i roozwój mikroprzed
Wielkopolski
W
Oddz
dział Regionalny Agencji Restruktturyzacji i Moderrnizacji Rolnictw
wa w Poznaniu
jeest prowadzącym
m obsługę wnioskó
ów składanych przez beneficjentóów zgodnie z Ustawą z dnia 26
sttycznia 2007 rokuu o płatnościach w ramach system
mów wsparcia beezpośredniego (D
Dz. U. z 2012 r.
po
oz. 1164 z późn. zm.). W bierze Powiatowym
P
Agen
ncji w okresie raaportowanym zło
ożono wnioski o
płłatności w ramacch programów Ro
olnośrodowiskowy
ych dotyczących takich pakietów jak:
j
 Rolnictwo zróównoważone,
 Rolnictwo ekoologiczne,
one,
 Ekstensywne ttrwałe użytki zielo
czych poza obszarrami NATURA 20
000,
 Ochrona gatuunków ptaków i siiedlisk przyrodnic
czych na obszaracch NATURA 2000,
 Ochrona gatuunków ptaków i siiedlisk przyrodnic
w genetycznych ro
oślin w rolnictwiee,
 Ochrona zagrrożonych zasobów
w genetycznych zw
wierząt w rolnictw
wie,
 Ochrona zagrrożonych zasobów
 Ochrona gleb i wód,
we,
 Strefy buforow
W 2013 roku złoożono 397 wnio
osków z czego do płatności zaakwalifikowano 289
2
wniosków.
W związku z tym w 2013 roku wyypłacono rolniko
om kwitę 1.831.1148,48 złotych. Sprawozdanie
S
z
dzziałalności za 20114 rok gotowe bęędzie pod koniec 2015
2
roku.
W Węglewie w marcu 2014 roku Wielkopolska Izba Rolnnicza wspólnie z partnerami
in
nstytucjonalnymi zorganizowała Forum Rolnicze Regionu Konińńskiego w którym
m uczestniczyło
po
onad 170 rolnikków z powiatów
w konińskiego, kolskiego,
k
słupecckiego i tureckiiego. Głównym
teematem spotkaniaa była możliwośćć podziału środkó
ów na rolnictwo i obszary wiejskie możliwe do
po
ozyskania w latacch 2014-2020.

7

Biieżąca konserwaccja rowów
melioracyjnyych

Działania
D
dotycząące bieżącej kon
nserwacji rowów melioracyjnych realizowane są przez Zarządy
Sp
półek wodnych ddziałających na terenie powiatu konińskiego, naatomiast za bieżą
ące utrzymanie

4

5

7

pismo Dyrrektora Okręgow
wego Urzędu Górn
niczego w Poznanniu nr L. Dz. POZ
Z. 0764.11.2015.E
EC/PR z dnia 10 kwietnia 2015 ro
oku
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8

Biieżące utrzymaniee urządzeń
melioracyjnyych

urrządzeń melioraccji szczegółowej odpowiedzialny jest
j Wielkopolski
ki Zarząd Meliora
acji i Urządzeń
Wodnych
W
w Poznaaniu.
Działania
D
Spółek Wodnych oraz WZMIUW
W
zostały
y szczegółowo oppisane w części dotyczącej
d
Wód
po
owierzchniowychh i podziemnych w tabeli nr 14 pktt 3 i 4

K
Kompleksowa reku
kultywacja
gruuntów po wydobyyciu kopalin

W okresie raportoowanym Powiat Koniński wydał następujące decy
cyzje o uznaniu rekultywacji
r
za
za
akończoną:
 dla PAK Kop
opalni Węgla Brrunatnego Konin
n S.A. grunty o powierzchni 2,,67 ha zostały
zrekultywowaane po działalno
ości górniczej w kierunku leśnym
m (obręb Nieśw
wiastów, Gmina
Kazimierz Bisskupi),
opalni Węgla Brrunatnego Konin S.A. grunty o powierzchni 18,06 ha zostały
 dla PAK Kop
zrekultywowaane po działalno
ości górniczej w kierunku rolnym
m (obręb Nieśw
wiastów, Gmina
Kazimierz Bisskupi),
Kazimierz Biskup
pi grunty o pow
wierzchni 16,7 hha zostały zreku
ultywowane po
 dla Gminy K
działalności ggórniczej w kierun
nku rolnym (obrę
ęb Stefanowo, Gm
mina Kazimierz Biskupi),
rywatnej grunty o powierzchni 1,,58 ha zostały zzrekultywowane po
p działalności
 dla osoby pry
górniczej w kiierunku rolnym (obręb
(o
Jabłonka, Gmina Kleczew),,
rywatnej grunty o powierzchni 0,,30 ha zostały zzrekultywowane po
p działalności
 dla osoby pry
górniczej w kiierunku rolnym (obręb
(o
Jabłonka, Gmina Kleczew),,
opalni Węgla Brrunatnego Konin
n S.A. grunty o powierzchni 7,,35 ha zostały
 dla PAK Kop
zrekultywowaane po działalnośści górniczej w kierunku
k
rolnym ooraz innym (pod
d drogi), (obręb
Jabłonka, Słaaboludz, Gmina Kleczew),
K
Kleczew. grunty o powierzchni 14
4,28 ha zostały zzrekultywowane po
p działalności
 dla Gminy K
górniczej w kiierunku innym- aktywizacja gospo
odarcza (obręb G
Genowefa, Gmina Kleczew),
opalni Węgla Brrunatnego Konin
n S.A. grunty o powierzchni 4,,53 ha zostały
 dla PAK Kop
zrekultywowaane po działalnoścci górniczej w kie
erunku leśnym (obbręb Rysiny, Gmiina Kramsk),
opalni Węgla Brrunatnego Konin S.A. grunty o powierzchni 28,46 ha zostały
 dla PAK Kop
zrekultywowaane po działalnoścci górniczej w kie
erunku leśnym (obbręb Bilczew, Gm
mina Kramsk),
opalni Węgla Brrunatnego Konin S.A. grunty o powierzchni 83,49 ha zostały
 dla PAK Kop
zrekultywowaane po działalnośści górniczej w kierunku
k
wodnym
m i rolnym (obręb
b Police, Zofia,
Gmina Sompoolno),
ane po kolejce
 dla osoby prrywatnej gruntyy o powierzchni 0,34 ha zostałły zrekultywowa
wąskotorowejj w kierunku rolnyym (obręb Ruszkó
ówek, Gmina Wieerzbinek),
ane po kolejce
 dla osoby prrywatnej gruntyy o powierzchni 0,31 ha zostałły zrekultywowa
wąskotorowejj w kierunku rolnyym (obręb Ruszkó
ówek, Gmina Wieerzbinek),
ane po kolejce
 dla osoby prrywatnej gruntyy o powierzchni 0,21 ha zostałły zrekultywowa
wąskotorowejj w kierunku rolnyym (obręb Ruszkó
ówek, Gmina Wieerzbinek),
p
0,94
4 ha zostały zrekuultywowane po wyysypisku śmieci
 dla osoby pryywatnej grunty o powierzchni
w kierunku zaadrzewieniowo-leeśnym (obręb Golina Kolonia, Gmiina Golina).
W sumie na terennie Powiatu koniińskiego w okressie raportowanym
m zostały zakońcczone działania
reekultywacyjne naa powierzchni 179
9,2897 ha.

9

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 18 Stan realizaacji ZADAŃ REALIZOWAN
R
NYCH PRZEZ
Z GMINY w za
akresie powieerzchni ziemi i gleby na
terenie poowiatu konińsskiego w latacch 2013-2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

1

Rekultywacja skłładowisk
odpadów innych niż
o
niebezpiecznej obojętne

2

R
Rekultywacja skłaadowiska
odpadów
w

3

R
Rekultywacja skłaadowiska
odpadów w Som
mpolnie

4

Monitoring składdowiska
odpadów które zostały
mknięte lub zrekuultywowane
zam

5

Monitoring składdowiska

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Działania
D
te zostaały szczegółowo opisane
o
w części niniejszego opraacowanie dotyczą
ącej gospodarki
od
dpadami (rozdziaał 4.9 tabela nr 30 pkt 19, 20, 21, 22,
2 23).

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015
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Podsumoowanie
W zakressie ochrony ziiemi i gleby zaaplanowano ddwie grupy zad
dań, jedna dottyczy rolnictw
wa, a druga ek
ksploatacji
kopalin.
Powiat K
Koniński ma dużą powierrzchnię terenóów rolniczych
h w związku z tym działłania te są naa bieżąco
realizowaane głównie poprzez
p
spotkania z rolnikaami, szkoleniaa, konferencje oraz pokazy nowoczesnycch technik
gospodarrowania ziemiią. Istotne mieejsce zajmują ttakże program
my rolnośrodowiskowe orazz dopłaty dla rolników.
r
Drugą w
ważną kwestiąą także na bieżąco
b
realizzowaną jest kontrola
k
praw
widłowej ekspploatacji kop
palin oraz
wyeliminnowanie dzikiej eksploatacji.
Ważne m
miejsce zajmujje także zagospodarowaniee terenów zdegradowanych działalnościąą wydobywcząą kopalni.
Zgodnie z wydanymi przez
p
powiat koniński
k
decyyzjami określaj
ającymi kierun
nki rekultywaccji, w latach 2013-2014
2
przywróccono rolniczee lub leśne na
n 179 ha gruuntów poeksp
ploatacyjnych
h, po kolejce wąskotoroweej lub po
wysypiskku odpadów. Działania
D
te by
yły w okresie raportowanym
m realizowanee na bieżąca z godnie z zało
ożeniami.

4.6

Prrzyroda

W zakreesie przyrody w „Program
mie Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013-2016 z
perspektyywą do 2020 roku”
r
wyspecyfikowano dw
wa cele ogólnee:
P.1. Och
hrona obiektóów cennych przyrodniczoo nieobjętych i objętych ochroną
o
orazz walorów krrajobrazu
rekreacyj
yjnego i rolnicczego,
P.2. Zach
howanie i zwiiększanie biorróżnorodności
ci istniejących ekosystemów
w.
W zakressie tych celów
w wyspecyfiko
owano kierunnki działań, z terminem reaalizacji do 20220 roku, głów
wne z nich
to:
p
e przepisów o bowiązującycch na terenach
h objętych ochhroną
 P.1.1. Ścisłe przestrzeganie
matyczne rozwij
ijanie krajoweej i europejskiiej sieci obszarów chroniony
nych
 P.1.2. System
ny obszarów ceennych przyro
odniczo dotych
hczas nie objęętych ochroną
ą
 P.1.3. Zapewnnienie ochron
wanie się do za
apisów Kodeks
ksu Dobrych Praktyk
P
Rolnicczych
 P.1.4. Stosow
oncepcją zrów
wnoważonego rozwoju
 P.2.1. Prowaddzenie działallności rolniczeej zgodnej z ko
ów zdegradow
wanych
 P.2.2. Rewitaalizacja terenó
wnienie możlliwości wypooczynku i reekreacji przyy jednoczesneej ochronie walorów
 P.2.3. Zapew
pprzyrodniczycch i krajobrazzowych.
W zakresie realizacji tych kierunk
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
zapisanycch 5 zadań, z czego 1 własn
ne, 1 koordyno
nowane i 3 wyttyczne dla gm
min.
W poniżższych tabelacch zestawiono
o stan realizaccji kierunków
w działań i zadań w zakressie przyrody na
n terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013-2014 w zakreesie zadań włłasnych, (tabella nr 19) koorrdynowanych (tabela nr
20) i wyytycznych dla gmin (tabela nr
n 21).
Tabela 199 Stan realizaacji ZADAŃ WŁASNYCH
W
w zakresie przyyrody na teren
nie powiatu koonińskiego w latach
l
2013-20114
L.p.

1

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114

Oprracowanie uproszzczonych
plannów urządzania lasów
l
orazz inwentaryzacji stanu
lasóów niepaństwowyych

o
2013-20144 nie opracowyw
wano nowych Plan
nów Urządzania LLasów dla lasów
w położonych na
W okresie
tereenie Powiatu koniińskiego.
Nad
dleśnictwo Koninn prowadzi proekkologiczną gospod
darkę leśna w opparciu o Plan Urrządzania Lasu
na okres
o
2007-2016,
6, Program Ochro
ony Lasu na okre
es 2007-2016 orraz Prognozę Od
ddziaływania na
Środ
dowisko i Obszarry Natura 2000 Planu
P
Urządzania
a Lasu na okres 20010-2016.
Kom
mpetencje starossty przewidziane w ustawie o la
asach w ramachh zadań własnych jako organu
sam
morządowego:
1. Wydawanie deccyzji określających zadania z za
akresu gospodarkki leśnej na pod
dstawie art. 13
ustawy o lasach,
h,
leśnej dla lasów rozdrobnionych
r
2. Wydawanie decyyzji określających zadania z zakresu gospodarki le
o powierzchni ddo 10 ha (art. 19 ust. 3) oraz w la
asach dla którychh nie ma opracow
wanych planów
urządzenia lasuu do czasu ich op
pracowania (art.. 79 ust.3 pkt. 2) – r-m pkt 1 i 2 : ponad 200
decyzji,
3. Nadzorowanie w
wykonania zatwieerdzonych uproszczonych planów uurządzenia lasu (art.
(
22 ust. 5),
4. Wydawanie deccyzji nakazującycch wykonanie ob
bowiązków lub zzadań ujętych w uproszczonym
planie urządzen ia lasu lub w decy
cyzji określającej zadania gospodaarki leśnej (art.24
4),
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L.p.

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114
5. Wydawanie decyyzji określających
h obowiązki ochrronne właścicieli lasów (art. 9 ust. 2),
w zwalczających i ochronnych w la
lasach zagrożonyych (art.10 ust.1
6. Zarządzenie wykkonania zabiegów
pkt 2),
p 7),
7. Ocena udatnoścci upraw (art.14 pkt
8. Cechowanie pozzyskanego drewna (art.14 a pkt 3) – co roku około 30 świadectw.
Zad
dania z zakresu addministracji rząd
dowej obejmują wydawanie
w
decyzjji zezwalających na zmianę lasu
na użytek
u
rolny (art.113 ust. 3 pkt. 2).
W ramach
r
nadzoru nnad gospodarka leśną
l
w 2013 roku
u wydatkowano 11.087,55 zł, były to
t
środ
dki przeznaczonee na zakup odzieżży ochronnej dla
a pracownika proowadzącego nadzzór nad lasami
pryw
watnymi oraz zakkup materiałów i wyposażenia w postaci przyrząddów i oznacznikó
ów do pomiaru
drzeew i cechowania drewna.
W 2014
2
roku także prowadzono nadzór nad gospod
darką leśną, na ten cel wydatkowano 1.756,96
złoty
tych. Wydatki przzeznaczono na za
akup przyrządów i oznaczników ddo pomiaru drzew
w i cechowania
drew
wna.

Piellęgnacja terenów
w zieleni
w ty
tym:
 ppielęgnacja parkóów,
 ccięcia sanitarne drzew
d
i krzewów ozdobnnych,
 zzakup materiału
zzadrzewieniowegoo,
 uusuwanie chorychh
i suchych gałęzi,
 ssadzenie zieleni.

2

2
roku Powiatt Koniński przezn
naczył na pomoc dla Gminy Krzym
mów w formie do
otacji celowej z
W 2013
przeeznaczeniem na ddofinansowanie realizacji
r
zadania
a pn. „Budowa w
wieży widokowej na
n Złotej Górze
w kw
wocie 30.000,00 zzł
W 2013
2
roku Powiaat Koniński zlecił wykonanie wzorrcowych pielęgnaacji wybranych drrzewostanów w
lasa
ach nie stanowiąccych własności Skarbu
S
Państwa na
n terenie powiattu konińskiego – koszt realizacji
tego
o zadania wynióssł 8.950,00 zł – za
adanie to realizow
wane było przez N
Nadleśnictwo Kon
nin.
Dzia
ałanie to wykonnano w formie szkolenia
s
terenowego pt.: Wykoonanie wzorcowyych pielęgnacji
wyb
branych drzewosttanów w lasach na terenie powia
atu konińskiego””, w czterech gm
minach Powiatu
konińskiego.
nad 40 właścicieli
li lasów prywatnyych uczestniczyło w pokazach pośw
więconych właściiwej pielęgnacji
Pon
drzeewostanu. Ideą aakcji było zwróceenie uwagi właściicielom lasów naa ustawowy obow
wiązek dbania o
lasyy. Przedstawicieele Nadleśnictwa
a Konin oraz konińskiego Staarostwa udzielilii praktycznych
wskkazówek dotycząccych sposobów pielęgnacji lasu
u, m.in. w zakre
resie przerzedzen
nia nadmiernie
zagęszczonych fragm
mentów lasu, a ta
akże podkrzesania
a wybranych drzzew. Zwrócili rów
wnież uwagę na
stossowanie środków
w ochrony osobiistej (ochrona głłowy i oczu) poodczas wykonyw
wania zabiegów
piellęgnacyjnych w m
młodszych lasach.
Pokkazy adresowanee były do właśccicieli, którzy za
alesili grunty po
porolne w poprzzednich latach,
wykkorzystując środkki z Programu Rozzwoju Obszarów
w Wiejskich. Z doffinansowania sko
orzystało ok. 80
beneficjentów, zalessiając łącznie pon
nad 250 ha. Koszzty pielęgnacji ppowierzchni wzorrcowych zostały
pokkryte ze środków
w Starostwa Powiatowego w Kon
ninie, wzorcowe ppowierzchnie ud
dostępniły Lasy
Pań
ństwowe, Nadleśnnictwo Konin.
Prezzentacje odbyły ssię w czterech gm
minach Powiatu ko
onińskiego – Rzgó
gów, Golina, Somp
polno i Ślesin.8
Nad
dleśnictwo Koninn we wskazanym
m okresie wykorrzystywało pomnniki przyrody w trakcie zajęć
edukacyjnych jako pprzykłady indywid
dualnej ochrony przyrody.
p
W 2014
2
roku takie zadanie także byyło planowane. Nie
N zostało jednaak zrealizowano ze względu na
wym
magane uzgodnien
enia z organami i właścicielami działek, których niee udało się zrealizzować.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

W 2013 roku Powiatt Koniński wy
ypłacał ekwiw
walent właściicielom grunttów rolnych zza prowadzen
nie upraw
leśnych ooraz ponosił koszty
k
przekszztałcenia i przzekwalifikowaania zalesiony
ych gruntów rrolnych na gru
unty leśne
– koszt teen wyniósł 1553.353,25 zł.
W 2014 roku Powiatt Koniński wy
ypłacał ekwiw
walent właściicielom grunttów rolnych zza prowadzen
nie upraw
leśnych ooraz ponosił koszty
k
przekszztałcenia i przzekwalifikowaania zalesiony
ych gruntów rrolnych na gru
unty leśne
– koszt teen wyniósł 1441.928,32 zł.
Tabela 20 Stan realizaacji ZADAŃ KOORDYNOW
K
WANYCH w za
akresie przyrody na terenie powiatu konińskiego
w latach 2013-2014
L.p.

1

8

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114

Przeeciwdziałanie szkkodnictwu
leśnnemu

Dzia
ałania te realizow
wane są przez Na
adleśnictwa.
Nad
dleśnictwo Grodzziec w okresie rap
portowanym zreallizowało następujjące działania:
w 2013 roku
 wykładanie 85 stuk pułapek feeromonowych do prognozowaniaa pojawu szkodliiwych owadów
leśnych takich jaak brudnica mniszzka – koszt 704,5
55 zł.
dliwych owadów leśnych takich jaak brudnica mnisszka i barczatka
 ograniczenie wyystępowania szkod
sosnówka za pom
mocą technik lotn
niczych na powierrzchni 6605 ha – koszt 544.103,80
0 zł,

http://pow
wiat.konin.pl/pl/2337/n_1987/jak_w
wlasciwie_pielegnnowac_lasy
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Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114


ograniczenie szkkód w uprawach leśnych ze strony
y ssaków na pow
wierzchni 24 ha – koszt 170,584
zł.
w 2014 roku
 wykładanie 87 stuk pułapek feeromonowych do prognozowaniaa pojawu szkodliiwych owadów
00 zł.
leśnych takich jaak brudnica mniszzka – koszt 732,0
 ograniczenie wyystępowania szkodliwych owadów leśnych takich jaak brudnica mnisszka za pomocą
technik lotniczycch na powierzchn
ni 390 ha – koszt 27.813,78
2
zł,
 ograniczenie szkkód w uprawach leśnych ze strony
y ssaków na pow
wierzchni 28 ha – koszt 180.822
zł.
Nad
dleśnictwo Konin w okresie raporttowanym zrealizo
owało następującee działania:
w 2013 roku
 wykonano zabezzpieczenie upraw
w leśnych przed zwierzyną
z
za pom
mocą grodzeń przzy użyciu siatki
leśnej na łącznejj powierzchni 59,,43 ha,
wy zabieg chemic
czny w celu ograaniczenia liczebn
ności Barczatki
 wykonano wielkkopowierzchniowy
sosnówki i Brudn
dnicy mniszki na łącznej powierzch
hni 338,00 ha,
nek metoda palikkowania na łączn
nej powierzchni
 wykonano zabezzpieczenie przed zwierzyną sadzon
0,54 ha,
wierzyny na łączn
nej powierzchni 5 ha,
 wyłożono drzewaa zgryzowe dla zw
praw (ryjkowce) na łącznej powiierzchni 125,64
 wykonano kontrrole występowaniia szkodników up
ha,
a szkodników pierrwotnych sosny naa 80 partiach kon
ntrolnych,
 wykonano jesiennne poszukiwania
s
pierw
wotnych sosny przy
zy użyciu pułapekk feromonowych
 wykonano ocenęę występowania szkodników
wywieszając i koontrolując – łączn
nie 80 sztuk,
anów przed hubąą korzeni na łączn
nej powierzchni
 wykonano metoddą biologiczną occhroną drzewosta
43,25 ha,
6 próby.
 wykonano badannia zapędraczenia gleby w ilości 62
w 2014 roku
w leśnych przed zwierzyną
z
za pom
mocą grodzeń przzy użyciu siatki
 wykonano zabezzpieczenie upraw
leśnej na łącznejj powierzchni 48,,49 ha,
wy zabieg chemic
czny w celu ograaniczenia liczebn
ności Barczatki
 wykonano wielkkopowierzchniowy
sosnówki i Brudn
dnicy mniszki na łącznej powierzch
hni 892,00 ha,
nek metodą palikkowania na łączn
nej powierzchni
 wykonano zabezzpieczenie przed zwierzyną sadzon
0,25 ha,
wierzyny na łączn
nej powierzchni 225,91 ha,
 wyłożono drzewaa zgryzowe dla zw
role występowania
a szkodników uprraw (ryjkowce) naa łącznej powierzzchni 34,39 ha,
 wykonano kontro
a szkodników pierrwotnych sosny naa 77 partiach kon
ntrolnych,
 wykonano jesiennne poszukiwania
s
pierw
wotnych sosny przy
zy użyciu pułapekk feromonowych
 wykonano ocenęę występowania szkodników
wywieszając i koontrolując – łączn
nie 80 sztuk,
anów przed hubąą korzeni na łączn
nej powierzchni
 wykonano metoddą biologiczną occhroną drzewosta
54,75 ha,
6 próby.
 wykonano badannia zapędraczenia gleby w ilości 62
aniem repelentam
mi na łącznej pow
wierzchni 41,79
 Wykonano zabezzpieczenie sadzonek przed zgryza
ha.
r
zalesiannia gruntów roln
nych oraz innych
h niż rolne Naddleśnictwo Konin
n w 2013 roku
W ramach
sporrządziło 15 planóów zalesień grunttów porolnych na
a łączna powierzcchnię 24,78 ha, a w 2014 roku 4
plan
ny zalesień gruntó
tów porolnych na łączną powierzchnię 5,6 ha.
Nad
dleśnictwo Koło ttakże realizuje dzziałania polegają
ące na przeciwdziiałaniu szkodnicttwu leśnemu na
obszzarze Powiatu kkonińskiego. Dzia
ałania te polegaj
ają przede wszysstkim na częstym
m patrolowaniu
prew
wencyjnym Straży
ży Leśnej, a także prowadzeniu monitoringu
m
leśneego, szczególnie w miejscach o
nasilonej penetracji lasów przez turysstów.
Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 21 Stan realizaacji ZADAŃ REALIZOWAN
R
NYCH PRZEZ
Z GMINY w zakresie przyroddy na terenie powiatu
p
konińskieego w latach 2013-2014
2
L.p.

1.

Zadania planoowane do
realizaccji
P
Pielęgnacja terennów zieleni
w tym:
 pielęgnacja paarków,
 cięcia sanitarnne drzew

Stan
n realizacji zadań
ń na dzień 31.12.22014
Gmina
G
Kramsk - wykonywała na swoim teren
nie podstawowee zabiegi pielęgn
nacyjne parku w
miejscowości
m
Kraamsk czyli koszeniie, grabienie, przy
ycinka drzew i krrzewów – koszt 5.000 zł
Gmina
G
Golina prrzeprowadziła rew
waloryzację Plac
cu Kazimierza Wi
Wielkiego polegają
ącą na nasadzeniiu
drzew
d
i krzewów
w, wykonaniu ra
abat kwiatowych i trawników zaa kwotę 174.150 złotych, w tym
m
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Zadania planoowane do
realizaccji
i krzewów ozddobnych,
 zakup materiałłu
zadrzewieniow
wego,
 usuwanie chory
rych
i suchych gałęęzi,
 sadzenie zielenni

Stan
n realizacji zadań
ń na dzień 31.12.22014
dofinasowanie
d
zP
PROW 120.000 złłotych.
Na
N terenie gminyy Golina wybudo
owano także 1,06
68 km ścieżki pie
ieszo-rowerowej za kwotę 328.6771
złotych,
z
w tym doffinansowanie z PR
ROW 119.161 zło
otych.
Gmina
G
Kazimierzz Biskupi w okrresie raportowan
nym prowadziła pprace polegającee na zakładaniu i
pielęgnacji
p
terenóów zieleni urządzzonej, koszty realiizacji tych działaań w 2013 roku wyniosły
w
63.733,112
złotych,
z
a w 2014 roku 84.742,87 złotych.
z
Gmina
G
Kleczew w zakresie pielęgn
nacji terenów zielleni zagospodaroowano:
 skwer przy uliicy Żeromskiego (koszt 1.464 złote
e, środki własne),,
 skwer przy plaacu Wolności (ko
oszt 8.282 złote, środki własne),
8 złotych środki w
własne),
 pasy zieleni pprzy alejach 600-llecia (koszt 7.448
w
 na odcinku odd ulicy Ogrodoweej do centrum Kultury (koszt 5.5655 złotych środki własne),
z
środki wła
łasne),
 skwerek w Buudzisławiu Kościeelnym (koszt 670 złotych
wanie terenu prrzy przystankach przy alei 600-llecia (koszt 5.39
98 złotych środkki
 zagospodarow
własne),
 parking przy pplacu Kościuszki (koszt 842 złote, środki własne),
 skrzyżowanie w Złotkowie (kosszt 1.425 złotych, środki własne),
 plac zabaw w Złotkowie (kosztt 3.065 złotych, śrrodki własne),
ś
w Marszzewie ( koszt 9700 złotych, środki własne).
w
 wokół placu zzabaw w okolicy świetlicy
Gmina
G
Kramsk wykonywała na
n swoim tere
enie podstawow
we zabiegi piellęgnacyjne parkku
w miejscowości K
Kramsk czyli koszzenie, grabienie, przycinka
p
drzew i krzewów – kosztt 5.000 zł.
Gmina
G
Rychwał prowadziła pracce pielęgnacyjne terenów zieleni urządzonej, w okresie
o
2013-20114
koszty
k
wyniosły 444.272,44 złotych.
Gmina
G
Sompolnoo wykonała nasad
dzenia drzew i krzzewów w mieście Sompolno – koszzt 15.000 zł.
Gmina
G
Ślesin w zakresie pielęgn
nacji zieleni urządzonej w latach 2013-2014 wyko
onała następującce
działania
d
obcinannie drzew, krzewów, koszenie traw
t
poboczy ddróg gminnych, sadzenie drzew i
krzewów,
k
nasadzeenia roślin ozdobnych, pielenie podlewanie oraz piielęgnacja roślin. Łączny koszt tycch
prac
p
wyniósł 113. 400 złotych – finansowany ze środ
dków Gminy Ślessin.
Gmina
G
Wierzbineek w okresie rapo
ortowanym 2013--2014 wykonała pprace pielęgnacyyjne polegające na
n
wycince
w
starych drzew oraz za
abiegach pielęgn
nacyjnych na dr
drzewostanie, kosszeniu traw oraaz
nasadzeniu
n
nowycch młodych drzew
wek. Koszt realiza
acji tego zadania wyniósł około 15
5.000 złotych.
Gminy
G
Grodziec, Stare Miasto, Wilczyn,
W
Skulsk, Krzyzmów, Rzgów
w nie wykonały w latach 2013-20114
żadnych
ż
zadań w zzakresie pielęgna
acji terenów ziele
eni urządzonej
Na
N terenie Gminyy Rzgów w okreesie raportowany
ym w 2014 roku ustanowiono jeden nowy pomniik
przyrody
p
ożywion ej jest to dąb szyp
pułkowy „Dąboszz” zlokalizowanyy w miejscowości Rzgów Drugi.
Na
N terenie Gmin Golina, Krzymó
ów, Stare Miasto
o, Grodziec, Willczyn, Skulsk, Ryychwał, Kazimierrz
Biskupi,
B
Wierzbinnek, Kleczew nie ustanowiono
u
nowy
wych pomników prrzyrody.

2.

Zagospodarowaanie terenu
pomiędzy Klaasztorem
Misjonarzy św. Rodziny a
Kościołem PW św.
ś Marcina
w Kazimierzu Biskupim
B
–
przebudowa śróódlądowej
wody powierzchhniowej na
potrzeby utworzzenia parku
kulturow
wego

Gmina
G
Kazimierz Biskupi w okresiie raportowanym zrealizowała to zzadanie.
Zadanie
Z
swoim zzakresem objęło regulację rzeki Struga Ostrowiccka wraz z wyko
onaniem mostków
w,
budowę
b
amfiteatruu, wykonanie naw
wierzchni i zagosp
podarowanie tereenu zielenią.
Koszt
K
realizacji zzadania wyniósł 3.007.662,25 zło
otych, dofinansow
wanie z PROW Odnowa
O
i Rozwóój
Wsi
W oraz Wdrażannie i Rozwój Loka
alnych Strategii Rozwoju
R
w kwociee 874.141 złotych
h.

3.

Budowa Parku
P
rekreacyjnego z placem
witalizacja
zabaw oraz rew
zabytkowego XIX
X wiecznego
parku w Mąkolnnie – etap I

W 2013 roku Gm
Gmina Sompolno zakończyła bud
dowę parku rekrreacyjnego z pla
acem zabaw oraaz
rewitalizację
r
zabyytkowego Parku w Mąkolnie. Og
gólny koszt inwesstycji wyniósł 769.981,09 zł w tym
m
dofinansowanie
d
z EFRR 324.178,0
04 zł.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
W kwesttii ochrony prrzyrody w ok
kresie raportow
wanym ustanowiono jeden
n nowy pomnnik przyrody na
n terenie
Gminy R
Rzgów. Pozosttałe działania opierały się nna urządzaniu,, i pielęgnacji terenów zieloonych oraz rew
witalizacji
zabytkow
wego XIX wiiecznego park
ku w Mąkolnnie, a także zaagospodarowaaniem terenu pomiędzy Klasztorem
K
Misjonarrzy św. Rodzinny a Kościołem PW św. Maarcina w Kaziimierzu Bisku
upim.
W zakressie gospodarkki leśnej nadleśnictwa realiizowały zaplaanowane zadaania polegającce na przeciw
wdziałaniu
rozprzesttrzeniania się szkodnictwa leśnego poprrzez zakładan
nie pułapek feromonowych oraz grodzen
niu upraw
leśnych ssiatką.
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4.7

En
nergia odnaw
wialna

W zakressie energii odnnawialnej w „Programie Occhrony Środow
wiska dla Pow
wiatu Konińskkiego na lata 2013-2016
z perspekktywą do 20200 roku” wyspeecyfikowano ccel ogólny:
EO.1. Zm
mniejszenie en
nergochłonno
ości gospodarrki i wzrost wyykorzystania energii
e
ze źróddeł odnawialn
nych.
W zakressie tych celów
w wyspecyfiko
owano kierunnki działań, z terminem reaalizacji do 20220 roku, głów
wne z nich
to:
domości społeccznej w zakressie OZE
 EO.1.2 Podniiesienie świad
dnawialną
 EO.1.2. wspieeranie budowyy instalacji wyykorzystujących energię od
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
W zakresie realizacji tych kierunk
ne, 2 koordyno
nowane i 2 wyttyczne dla gm
min.
zapisanycch 5 zadań, z czego 1 własn
W poniżższych tabelacch zestawiono
o stan realizaccji kierunków
w działań i zadań w zakressie przyrody na
n terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013-2014 w zakreesie zadań włłasnych, (tabella nr 22) koorrdynowanych (tabela nr
23) i wyttycznych dla gmin
g
(tabela nr
n 24).
Tabela 222 Stan realizaacji ZADAŃ WŁASNYCH
W
w zakresie enerrgii odnawialn
nej na tereniee powiatu koniińskiego
w latach 2013-2014
L.p.

1.

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Wspieranie inicjaatyw w
zzakresie wykorzyystania
odnnawialnych źródeeł energii

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114
W okresie
o
raportowaanym Starosta Koniński
K
wydał na
astępującą ilość ppozwoleń na bud
dowę elektrowni
wiatrowych:
 2 pozwolenia w 2013 roku,
 12 pozwoleń w 22014 roku.
Aktu
ualnie na terenie Powiatu konińskkiego funkcjonuje kilkadziesiąt elek
ektrowni wiatrowyych.
Pow
wiat nie wspiera w inny sposób iniicjatyw w zakresie wykorzystania oodnawialnych źró
ódeł energii.
W grudniu
g
2014 rooku na rynku w Koninie gościł AUTOBUS ENE
ERGETYCZNY, działający
d
jako
mob
bilne centrum infformacyjno-edukkacyjne na rzecz przeciwdziałaniaa zmianom klima
atu, promujący
inicj
cjatywy związane z oszczędzaniem i poszanowaniem
m energii.
wyd
darzenie organizoowane zostało przzez Krajową Agen
ncję Poszanowannia Energii (KAPE
E).
Niskkopodłogowy auttobus miejski MA
AN wyposażony je
est w modele preezentujące oszczęędzanie energii,
wod
dy, oświetlenia w
wewnętrznego i zewnętrznego
z
ora
az tablice związaane z inteligentn
nymi sieciami i
liczn
nikami, energią z biomasy, rekupeeratorem.
Na odwiedzających czekały liczne attrakcje: m.in. lekc
cje pokazowe i sppecjalistyczne po
orady dotyczące
ania nowoczesny
ych technologii pprzyjaznych dla otoczenia.
o
A to
ochrony środowiskaa oraz wykorzysta
wszyystko bezpłatnie w ramach projekktu pn. „Autobus energetyczny mobilne centru
um edukacyjnoinfo
ormacyjne przeciw
wdziałania zmian
nom klimatu”.
Zwiiedzanie autobuusu było atrakccja dla mieszk
kańców oraz uuczniów szkół podstawowych,
p
gim
mnazjalnych, ponnadgimnazjalnych
h oraz studentów
w, którym tematy
tyka ochrony śrrodowiska oraz
poszzanowania energgii nie jest obca.
W roku
r
2014 Autobbus Energetycznyy odwiedza wojew
wództwa łódzkie i wielkopolskie, a następnie w
2015 i 2016 kolejne 14 województw.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 223 Stan realizzacji ZADAŃ KOORDYNO
OWANYCH w zakresie enerrgii odnawialn
lnej na tereniee powiatu
konińskieego w latach 2013-2014
2
L.p.

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114

1.

Reaalizacja dwóch koolektorów
słonecznych płaaskich

Na terenie Powiatu konińskiego inw
westorzy prywatn
ni w ciągu całego
go okresu raporto
owanego 20132014 montowani na swoich budynkacch kolektory słoneczne. Powiat Kooniński i żadna z Gmin nie są w
posiadaniu danych i informacji ile bu
udynków aktualnie korzysta z insttalacji solarnych do ogrzewania
płej wody użytkow
wej.
ciep

Budowa elektroowni
wiatrowych na teerenie
powiatu

W okresie
o
raportow
wanym 2013-201
14 na terenie Gmin Powiatu koonińskiego inwesstorzy prywatni
zbud
dowali elektroniee wiatrowe:
 na obszarze Gm iny Kleczew zbud
dowano dwie elek
ktrownie wiatrow
we,
miny Kramsk wybudowano
wy
dwie
e elektrownie w
wiatrowe, oraz zlikwidowano 6
 na obszarze Gm
elektrowni wiatrrowych
budowano jedną elektrownię wiatr
trową.
 na obszarze Gm iny Krzymów wyb
miny Wierzbinek w okresie raporrtowanym na terrenie Gminy inwestor prywatny
 na obszarze Gm

2.
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L.p.

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114
przebudowywał jedną elektrown
nię wiatrową, by
yła to elektrowniia o mocy 300 kW,
k
w ramach
przebudowy dokkonano wymiany turbiny
t
na 700 kW
W i zwiększono wy
wysokość elektrow
wni do 100 m.9

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 224 Stan realizzacji ZADAŃ
Ń REALIZOWA
WANYCH PRZ
ZEZ GMINY w zakresie en
energii odnaw
wialnej na
terenie poowiatu konińsskiego w latacch 2013-2014
L.p.

Z
Zadania planowaane do
realizacji

Stan reealizacji zadań na
a dzień 31.12.20114

1.

Reaalizacja dwóch koolektorów
słonecznych płaaskich

dziec, Stare Miaasto, Wilczyn, Skkulsk, Rychwał,
Gminy Golina, Kraamsk, Sompolno, Krzymów, Grod
w, Rzgów, Kazimiierz Biskupi, Ślesiin w okresie rapoortowanym nie reealizowany tego
Wieerzbinek, Kleczew
rodzzaju inwestycji naa budynkach adm
ministrowanych prrzez gminy.

Wspieranie inicjaatyw w
zzakresie wykorzyystania
odnnawialnych źródeeł energii

o
raportowaanym 2013-2014 na terenie Gmin::
W okresie
Klecczew - na tereniee gminy wybudow
wano dwie elektrownie wiatrowe – własność inwesto
orzy prywatni
Kra
amsk - wybudowaano dwie elektrow
wnie wiatrowe, orraz zlikwidowanoo 6 elektrowni wia
atrowych
Krzyymów - wybudow
wano jedną elektrrownię wiatrową która jest własnoością inwestora prywatnego.
Starre Miasto - proowadzono proced
dury administrac
cyjne w zakresiee decyzji środow
wiskowych oraz
decyyzji o warunkachh zabudowy dla ellektrowni wiatrow
wych, procedury nnie zostały zakoń
ńczone.
Gmina Wierzbinek w okresie raporrtowanym na terrenie Gminy inwe
westor prywatny przebudowywał
p
jedn
ną elektrownię w
wiatrową na działcce nr 79, w obręb
bie geodezyjnym Ziemięcice, była
a to elektrownia
o mocy
m
300 kW i caałkowitej wysokości 48 m, w ram
mach przebudowyy dokonano wymiiany turbiny na
700
0 kW i zwiększonoo wysokość elektrrowni do 100 m.
Na terenie Gmin Goolina, Grodziec, Sompolno, Wilczzyn, Skulsk, Rychhwał, Rzgów, Śleesin, Kazimierz
Biskkupi nie realizow
wano żadnych dzia
ałań w tym zakressie w badanym okkresie 2013-2014
4.

2.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
W zakresie energii oddnawialnej dzziałania realizzowane na terrenie Powiatu
u konińskiegoo to głównie spotkania
promocyj
yjne, w zakrresie kolektorrów słonecznnych (działan
nia te opisan
no w częścii dotyczącej edukacji
ekologiczznej). Pozostaałe działania sk
kupiają się naa wydawaniu decyzji
d
środow
wiskowych naa lokalizacje elektrowni
e
wiatrowyych na obszaarze poszczzególnych gm
min. Aktualnie na terenie powiatu kon
onińskiego funkcjonuje
kilkadzieesiąt elektrow
wni wiatrowycch z czego w okresie rapo
ortowanym wydano
w
decyzzje lokalizacy
yjne dla 6
nowych eelektrowni wiiatrowych.

4.8

Pooważne awarrie i zagrożen
nia naturaln
ne

W zakressie poważnychh awarii i zagrrożeń naturalnnych w „Progrramie Ochrony Środowiskaa dla Powiatu
Konińskiiego na lata 20013-2016 z peerspektywą doo 2020 roku” wyspecyfikow
w
wano trzy głów
wne i ogólne cele:
c
PA.1. W
Wykreowanie właściwych zachowań sppołeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń śrrodowiska
spowodowanych powaażną awarią i klęskami żyw
wiołowymi
PA.2. O
Ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji aw
waryjnych w wyniku trransportu drrogowego
i kolejow
wego oraz klęssk żywiołowycch
PA.3. Op
Opracowanie systemu sku
utecznego infformowania społeczeństw
wa o wystąpiieniu nadzwyyczajnego
zagrożen
nia środowiskaa naturalnego
o.
W zakressie tych celów
w wyspecyfiko
owano kierunnki działań, z terminem reaalizacji do 20220 roku, głów
wne z nich
to:
dukowanie sppołeczeństwa o sposobach zapobieganiaa zagrożeniom
m, a także
 PA.1.1. Inforrmowanie i ed
o sposobie poostępowania w przypadku w
wystąpienia za
agrożenia
nsportu substaancji niebezpiiecznych, kierrowanie ich ooznakowanymi trasami,
 PA.2.1. Ograaniczenie tran
omijającymi centrum
c
miastt.
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
W zakresie realizacji tych kierunk
ne, 1 koordyno
nowane i 1 wyttyczna dla gm
min.
zapisanycch 4 zadań, z czego 1 własn
9

ekoportal,, dostęp 10 marcaa 2015 roku
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W poniżższych tabelacch zestawiono
o stan realizaacji kierunków
w działań i zadań w zakreesie poważny
ych awarii
i zagrożeeń naturalnychh na terenie powiatu konińsskiego w latacch 2013-2014
4 w zakresie zzadań własnycch, (tabela
nr 25) kooordynowanycch (tabela nr 26)
2 i wytycznyych dla gmin (tabela
(
nr 27).
Tabela 25 Stan realizaacji ZADAŃ WŁASNYCH
W
w zakresie pow
ważnych awariii i zagrożeń nnaturalnych na
a terenie
powiatu kkonińskiego w latach 2013--2014
L.p.

1.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Zarządzanie kryyzysowe

W 2013 roku Pow
wiat przeznaczył 7.556,26
7
zł na dop
posażenie magazyynu przeciwpowo
odziowego.
W 2013 roku dokkonano zakupu sa
amochodu rozpoznawczo-ratowniiczego z możliwo
ością przewozu
małogabarytowego
m
go sprzętu do działań chemiiczno-ekologicznyych dla Komeendy Miejskiej
Państwowej
P
Strażyy Pożarnej w Kon
ninie za kwotę 58.800,00
W 2014 roku Pow
wiat przeznaczył 4.579,29
4
zł na dop
posażenie magazyynu przeciwpowo
odziowego.
W 2014 roku P
Powiat Koniński dokonał zakupu radiotelefonów
w nasobnych cyyfrowych oraz
akktualizowała opro
rogramowanie cen
ntrali alarmowej,, koszty realizacjii tych działań wyyniosły 7.369,51
złłotych.
W 2014 roku Poowiat Koniński udzielił
u
dotacji celowych
c
dla nieektórych gmin na
n doposażenie
Ochotniczych
O
Straaży Pożarnych w tym
t dla:
 Gminy Kleczeew w kwocie 2.500 złotych z prze
eznaczeniem dla O
OSP w Budzisław
wiu Kościelnym
na zakup wypposażenia samoch
hodu bojowego,
 Gminy Krzyymów w kwociee 5.000 złotych z przeznaczenniem dla OSP Paprotnia na
dofinansowannie zakupu średniiego samochodu ratowniczo-gaśni
r
iczego,
 Gminy Kram
msk w kwocie 5.000
5
złotych z przeznaczeniem dla OSP w Grąblinie,
G
OSP
w Wysokiem,, OSP w Helenow
wie Drugim na zakup sprzętu ratow
wnictwa medyczn
nego,
 Gminy Somppolno w kwocie 5.000 złotych z przeznaczeniem dla OSP Somp
polno na zakup
trójnogu gaśnniczego,
 Gminy Wierzzbinek w kwocie 5.000
5
złotych z przeznaczeniem
p
ddla OSP w Wierzb
binku na zakup
sprzętu do raatownictwa techniicznego,
W 2014 roku Pow
wiat udzielił takżże dofinansowaniia dla jednostek OSP z gmin Golina, Grodziec,
Kazimierz
K
Biskuppi, Kleczew, Ryychwał, Skulsk, Stare Miasto, ŚŚlesin i Wilczyyn na zadania
modernizacyjne
m
i rremontowe budyn
nków w kwocie 42
2.500 złotych.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 26 Stan realizaacji ZADAŃ KOORDYNOW
K
WANYCH w za
akresie poważnych awarii i zagrożeń natu
uralnych
na tereniie powiatu konnińskiego w la
atach 2013-20014
Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

A
Aktualizacja infoormacji o
zzakładach o zwięększonym
ryzyku powstaniaa awarii

W latach 2013-2 014 na obszarzee powiatu koniń
ńskiego nie wysttąpiły zdarzenia o znamionach
po
oważnej awarii.
Na
N terenie powiattu konińskiego niie ma obiektów zakwalifikowanyc
z
ch do zakładów o dużym ryzyku
(Z
ZDR) wystąpieniaa poważnej awarrii oraz obiektów zakwalifikowanyych do zakładów o zwiększonym
ryyzyku (ZZR) wyystąpienia powa
ażnych awarii. Są
S natomiast trrzy zakłady wpisane na listę
po
otencjalnych spraawców awarii:
 Baza Magazynnowa w Zaryniu - Gmina Wierzbin
nek,
P
„GA
ALWA-MET” Roomuald Frankow
wski, Brzeźno  Przedsiębiorsttwo Usługowo Produkcyjne
Gmina Krzym
mów,
Wielkopolska Sp. z o.o. Zakład Prod
dukcyjny Krągolaa Stare Miasto.
 ZinkPower Wi
Ponadto
P
na tereniie powiatu zlokaliizowane są zakłady mogące być pr
przyczyną wystąpiienia awarii, są
to
o stacje paliw i ruurociągi.

2

E
Edukacja społeczeństwa w
zakkresie właściwychh zachowań
w sytuacji zagrrożenia

Komenda
K
Miejskaa Państwowej Sttraży Pożarnej w Koninie w ram
mach edukacji społeczeństwa
sp
i
prrewencji społecznnej organizuje okkresowo działania
a takie jak:
 Strażak w Przzedszkolu,
dziecko, o zachow
waniu się w czassie burzy, pożaruu, w szkole, na kolonii, obozie
 Bezpieczne dz
biwaku, nad w
wodą jak zachowa
ać się w czasie po
ożaru, porażenia ppiorunem czy prą
ądem),
wygoda i zagrożen
nie,
 Gaz płynny wy
 Walka z owaddami,
 zachowaniu s ię w obliczu powodzi,
wo w lasach
 Bezpieczeństw
 wiosennym wyypalaniu traw.

3

Akktualizacja tras opptymalnego
przewozu subsstancji

W okresie raporttowanym Wielkop
polski Zarząd Dróg
D
w Poznaniuu nie wyznaczał tras przewozu
materiałów
m
niebeezpiecznych, nie wprowadzał ta
akże żadnych oggraniczeń w ru
uchu pojazdów

L.p.

1
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Zadania planow
wane do
realizacjii
niebezpiecznnych

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
prrzewożących subbstancje niebezpiieczne. Ponadto przepisy
p
umowyy dotyczącej międ
dzynarodowego
prrzewozu drogow
wego towarów niebezpiecznych
n
dotyczą
d
przewoźźników, którzy samodzielnie je
wypełniają.
w

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 27 Stan realizaacji ZADAŃ REALIZOWAN
R
NYCH PRZEZ
Z GMINY w zakresie poważnnych awarii i zagrożeń
z
naturalnyych na tereniee powiatu konińskiego w lattach 2013-201
14
L.p.

1

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

U
Uregulowanie goospodarki
wodami deszczoowymi i
roztopowym
mi

Regulacje
R
prawnee w zakresie go
ospodarowania wodami
w
deszczow
wymi i roztopow
wymi podlegają
po
ozwoleniom wodn
dno prawnym. Pozzwolenia wodnop
prawne wydawanne są przez Starosstę ewentualnie
prrzez Marszałka.
Według
W
informacjji zamieszczonycch w ekoportalu okresie 2013 -22014 wydano na
a terenie gmin
po
ozwolenia wodnooprawne:
Golina
G
- 8 pozwoleeń wodnoprawnyych,
Grodziec
G
- 7 pozw
woleń wodnopraw
wnych,
Kazimierz
K
Biskupii – 10 pozwoleń wodnoprawnych,
w
Kleczew
K
- 5 pozwooleń wodnoprawn
nych,
Kramsk
K
- 2 pozwollenia wodnopraw
wne,
Krzymów
K
- 2 pozw
wolenia wodnopra
awne,
Rychwał
Ry
- 11 pozw
woleń wodnopraw
wnych,
Rzgów
R
– 2 pozwole
lenia wodnoprawne,
Skkulsk – 2 pozwoleenia wodnoprawn
ne,
So
ompolno – 8 pozw
woleń wodnopraw
wnych,
Stare Miasto – 5 ppozwoleń wodnop
prawnych,
Ślesin – 10 pozwolleń wodnoprawnyych,
Wierzbinek
W
– 5 pozzwoleń wodnopra
awnych,Wilczyn – 1 pozwolenie w
wodnoprawne.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
Działaniaa Powiatu Koonińskiego w zakresie pow
ważnych awarii i przeciwd
działania nim
m w okresie 2013-2014
2
skupiały się przede wszystkim
w
na utrzymaniu
u
m
magazynów prrzeciwpowodzziowych oraz doposażeniu jednostek
Ochotnicczych Straży Pożarnych na obszarze ggmin. W okreesie raportowanym na ten cel przeznacczono: na
utrzymannie magazynóów p/powodziowych niespeełna 13 tys. natomiast
n
w 2014
2
roku na doposażenie jednostek
OSP 45 ttys. zł.

4.9

Goospodarka oddpadami

W zakressie gospodarkki odpadami w „Programiee Ochrony Śro
odowiska dla Powiatu Konnińskiego na lata
l 20132016 z pperspektywą do
d 2020 roku” wyspecyfikow
wano dwa głó
ówne i ogólne cele:
GO.1. M
Minimalizacja ilości wytwarrzanych odpaddów poprzez zwiększenie stopnia
s
odzyskku i unieszko
odliwiania
oddpadów
GO.2. Doostosowanie zasad
z
funkcjo
onowania systtemu gospoda
arowania odpa
adami komunnalnymi do ak
ktualnych
prrzepisów praw
wnych.
W zakressie tych celów
w wyspecyfiko
owano kierunnki działań, z terminem reaalizacji do 20220 roku, głów
wne z nich
to:
wadzenie kamp
panii informaccyjnej dotyczą
ącej gospodarrki odpadami
 GO.1.1. Prow
anie wyrobów
w zawierającycch azbest na teerenie powiatu
tu
 GO.1.2. Sukcesywne usuwa
n powstająccymi „dzikimi” wysypiskam
mi odpadów
 GO.1.3. Bieżąąca kontrola nad
 GO.2.1. Dosttosowanie systtemu gospodaarki odpadamii do nowych przepisów
ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostały
W zakresie realizacji tych kierunk
w
dlaa gmin.
zapisane 24 zadania, z czego 1 włassne, 4 koordynnowane i 19 wytycznych
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gramu Ochrony ŚŚrodowiska dla Powiatu
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Konińskie
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W poniższych tabelach zestawiono stan realizacjji kierunków działań i zadań w zakresiee gospodarki odpadami
na tereniee powiatu konnińskiego w laatach 2013-20014 w zakresiee zadań własn
nych, (tabela nnr 28) koordyn
nowanych
(tabela nrr 29) i wytyczznych dla gmin
n (tabela nr 300).
Tabela 28 Stan realizaacji ZADAŃ WŁASNYCH
W
w zakresie gosp
podarki odpad
dami na terennie powiatu ko
onińskiego
w latachh 2013-2014
L.p.

1.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

Reaalizacja programu usuwania
wyrrobów zawierających azbest
z tterenu powiatu koonińskiego

W okresie raporrtowanym obowiiązywał „Progra
am usuwania w
wyrobów zawiera
ających azbest
z terenu powiatu kkonińskiego – kon
ntynuacja” oprac
cowany w 2012 ro
roku.
W latach 2013-20014 Powiat kontyynuował zadanie pn.: „Realizacjaa programu usuw
wania wyrobów
za
awierających azbbest z terenu powiiatu konińskiego“
“
 w 2013 roku w
wydatkowano – 582.982,08
5
zł, w ty
ym środki Powiaatu Konińskiego – 399.982,08 zł,
środki WFOŚiiGW w Poznaniu – dotacja 183.00
00,00 zł,
wydatkowano – 607.999,97
6
zł, w ty
ym środki Powiaatu Konińskiego – 399.999,97 zł,
 w 2014 roku w
środki WFOŚiiGW w Poznaniu – dotacja 208.00
00,00 zł.
W okresie raportoowym usunięto z teerenu powiatu:
 w 2013 roku 6644,74 Mg,
 w 2014 roku 8887,15 Mg.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 229 Stan realizaacji ZADAŃ KOORDYNOW
K
WANYCH w zakresie
z
gospo
odarki odpadaami na terenie powiatu
konińskieego w latach 2013-2014
2
L.p.

1.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Buudowa Termiczneggo Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
O
w
Koninie

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
Miejski
M
Zakład Goospodarki Odpad
dami Komunalnym
mi Sp. z o.o. w Ko
Koninie w okresie raportowanym
reealizował zadannie pn.: „Uporrządkowanie go
ospodarki odpaddami na terenie subregionu
ko
onińskiego”. Prrojekt jest wspó
ółfinansowany z Funduszu Spóójności w rama
ach Programu
Operacyjnego
O
Inffrastruktura i Środowisko
Ś
Prio
orytet II „Gosppodarka odpadam
mi i ochrona
po
owierzchni ziemii” Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospoda
arki odpadami,
Kontrakt
K
04 „Pr
Projektowanie i budowa Zakład
du Termicznego Unieszkodliwia
ania Odpadów
Komunalnych
K
wK
Koninie”.
Syystem gospodarkki odpadami na terenie subregio
onu konińskiego obejmuje odbió
ór, odzysk oraz
un
nieszkodliwianie odpadów kom
munalnych z te
erenów objętychh projektem. Zaprojektowano
Z
ro
ozwiązanie technniczne mające na
a celu zmniejsze
enie ilości odpaddów składowanycch poprzez ich
prrzekształcenie w procesie spalan
nia przy dodatkow
wych korzyściachh polegających na
n wytworzenie
en
nergii elektryczneej, energii cieplnej oraz metali i produktów
p
przyda
datnych w drogow
wnictwie (żużli).
Przyjęta
P
technoloogia gwarantujee spełnienie naj
ajostrzejszych wyymagań dotyczą
ących ochrony
śrrodowiska.
W ramach projektuu przewidziano realizację dwóch zadań
z
inwestycyjn
jnych:
Budowę
B
Zakładu T
Termicznego Unieeszkodliwiania Odpadów
O
w Koninnie,
Rekultywację
R
gmiinnych składowissk odpadów na terenie 13 gmin (w tym 6 na teerenie Powiatu
ko
onińskiego).
Łączny koszt inwesstycji zostało okrreślony na około 381
3 mln złotych.
Kontrakt
K
04 realizzowany jest od 2012
2
roku 8 stycznia 2013 roku ppodpisano anekss z wykonawcą
ro
obót dotyczący oostatecznego term
minu zakończenia
a testów i przeka
kazania ZTUOK na 21 grudnia
2015 roku. 28 paźździernika 2013 roku wydano pozwolenia na buddowę. W 2014 ro
oku wykonawca
wykonał
w
większośść prac budowllanych, 31% pra
ac montażowychh. Uzyskano wszzelkie zgody i
po
ozwolenia łączniie z decyzjami zarządcę drogi kraj
ajowej nr 25 i PK
KP co pozwoliło na rozpoczęcie
bu
udowy sieci wod--kan oraz sieci weewnętrznych.
W październiku 20014 roku wykona
awca złożył wniossek o udzielenie ppozwolenia zinteegrowanego dla
ZTUOK.
Z
Wykonaw
wca co miesiąc przedstawia rap
port z postępów pprac oraz inform
muje o wejściu
ko
olejnych ekip poodwykonawców. Na budowie śre
ednio miesięczniee pracuje około 150 osób, nie
od
dnotowano żadneego wypadku. Na
a koniec 2014 rok
ku zaangażowaniie finansowe okreeślono na około
50% czyli (koniecc I kwartału 2015
5 – 55%).
In
ntegralną częściąą zadania jest rekkultywacja 13 skła
adowisk odpadów
w, w tym 6 składo
owisk na terenie
Powiatu
P
konińskie
iego. Rekultywacj
cja polega na wyrównaniu
w
wars
rstwy deponowan
nych odpadów,
ułłożeniu warstwyy odgazowującej, uszczelnieniu czaszy
c
kwatery w
warstwą słabo przepuszczalną,
p
ułłożeniu warstwy organicznej i jej
j obsianiu traw
wą oraz wykonanniem studni odg
gazowujących i
za
asadzeniem krzew
wów i drzew u stó
óp skarp zrekultyw
wowanej kwateryy. Działania te prrzyczynią się do
og
graniczenia emisj
sji do środowiska
a (do gruntu, i wód podziemnych oraz emisje hała
asu jak również
ro
oznoszenie odpaddów przez wiatr i zwierzęta).
W 2013 roku wykoonano prace na skkładowiskach:


w Woli Rychw
walskiej (Gmina Rychwał)
R
- koszt 333.491,77 złotyych,
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 w Cisewie (Gm
mina Turek).
W 2014 roku ogłosszono ponownie przetarg
p
na wyło
onienie wykonawccy tego zadania. Do
D końca 2014
ro
oku przeprowadzo
zono rekultywacjęę składowisk:
 w miejscowośści Rzgów (Gmina
a Rzgów) - koszt 172.797,41 złotyych,
 w miejscowoścci Stawki (Gmina
a Władysławów),
 w miejscowoścci Ruccocice (Gm
mina Władysławów),
 w miejscowoścci Grzegorzew (G
Gmina Grzegorzew),
 w miejscowośści Podgór (Gmin
na Kramsk) - koszzt 400.865,63 złoote,
 w miejscowośści Zielonka (Gmina Wierzbinek) - koszt 298.627,110 złotych,
 w miejscowośści Biała (Gmina Grodziec) – 436..530,00 złotych,
 w miejscowoścci Maciejewo (Gm
mina Osiek Mały)).
Na
N koniec 2014 rooku wykonano rekkultywację na powierzchni 10,7255 ha (całkowita powierzchnia do
zrrekultywowania tto 13,2 ha) oznaczza to iż realizowa
ano 81,25% zadaania.
Na
N 2015 roku zoostały jeszcze do
o zrealizowania działania rekulty
tywacyjne na skłładowiskach w
Mielnicy
M
Dużej (G
Gmina Skulsk) orraz w Skubarczew
wie (Gmina Orchoowo).
W ramach działallności promocyjn
nej realizowanego
o projektu w 20114 roku na bieżąco instalowane
byyły tablice pamiąątkowe i publikow
wane materiały prromocyjne oraz ar
artykuły prasowe.
Zaawansowanie
Z
fi
finansowe według
g zapłaconych fak
ktur na koniec 20114 roku wyniosło
o 8,5% wartości
prrojektu czyli okołło 3,427 mln złotyych, w tym na terenie Powiatu konnińskiego 1,309 mln
m złotych. 10

Liinia do segregacjji odpadów
sselektywnie gromaadzonych
Helenów Pierrwszy

Ze
Z względu na zm
miany w ustawie o odpadach Zak
kład Pozyskiwania
ia Surowców Wtó
órych Zbigniew
Zbierski
Z
nie ma możliwości bud
dowy linii do se
egregacji odpadóów selektywnie gromadzonych.
g
In
nwestycja ta nie zzostała zrealizow
wana, i aktualnie jej realizacja niie jest w planach
h firmy. Zakład
Pozyskiwania
P
Surrowców Wtórych
h Zbigniew Zbierrski aktualnie zaj
ajmuje się odbio
orem surowców
wtórnych
w
od właśccicieli nieruchom
mości niezamieszka
ałych.11

3

p
w
Staacja demontażu pojazdów
gm. Krzymóów

W dniu 21.06.201 2 na wniosek F.U
U.H. RADEX Radosław Sochackii zostało wszczętee postępowanie
ad
dministracyjne w sprawie wyda
ania decyzji o środowiskowychh uwarunkowaniach zgody na
bu
udowę stacji dem
montażu pojazdó
ów zlokalizowane
ej na dz. Nr 6/112 w m. Brzeziń
ńskie Holendry,
Gmina
G
Krzymów.
W 2013 roku została wydana
a decyzja o środowiskowych
ś
uwarunkowaniach realizacji
prrzedsięwzięcia ppolegającego na budowie stacji demontażu pojjazdów na dz. Nr
N 6/12 w m.
Brzezińskie
B
Holenddry, gm. Krzymów
w - decyzja Nr R.6220.7.6.2012.20013 z dnia 04.02.2013r.

4

Brzezińskie Holendry –
sortownia odppadów
komunalnych z linią
l
do
produkcji paliwa
alternatywnego wraz z
kompostownią odpadów

Zakład
Z
Oczyszczaania terenu BAK
KUN nie zrealizo
ował planowanej
ej inwestycji jakka jest budowa
so
ortowni odpadów
w komunalnych z linią do produkc
cji paliwa alternaatywnego wraz z kompostownią
od
dpadów. Aktualnnie nie planuje sięę realizacji tego zadania.12

2

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 330 Stan realizzacji ZADAŃ REALIZOWA
ANYCH PRZE
EZ GMINY w zakresie gosspodarki odpadami na
terenie poowiatu konińsskiego w latacch 2013-2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014

1.

Wprowadzenie noweego systemu
gosspodarki odpadam
mi opartego
o rregion gospodarkki odpadami

Wszystkie
W
Gminy należące do Po
owiatu konińskieg
go od lipca 20133 roku wprowad
dziły na swoim
teerenie nowy systeem gospodarki odp
dpadami oparty o region gospodarrki odpadami.

Dokkonywanie coroczznej analizy
gospodarki odppadami
komunalnyymi

Nie
N wszystkie Gmiiny wykonują corocznie analizę go
ospodarki odpadaami komunalnymii.
W okresie 2013-20014 wykonano:
 Kazimierz Bisskupi wykonano analizę
a
za 2014 ro
ok,
 Krzymów wykkonano analizę za
a 2013 rok,
 Rychwał wykoonano analizę za 2014 rok,
014 rok
 Rzgów wykonnano analizę za 20
014 rok,
 Skulsk wykonaano analizę za 20
wykonano analizzę za 2014 rok,
 Stare Miasto w
 Wierzbinek wyykonano analizę za 2014 rok.
Gminy
G
Golina, Grrodziec, Kleczew
w, Kramsk, Somp
polno, Ślesin, Wililczyn nie wykona
ały stosownych

2

10

informacj
cja MZGOK S.A. pismo
p
nr JRP 400
01-1-2015 z dniaa 14 kwietnia 2015 roku
dane Zakkładu Pozyskiwannia Surowców Wtórych Zbigniew Z
Zbierski, Bogusła
awa Zbierska, 5.0
05.2015
12
Zakład O
Oczyszczania terennu BAKUN, danee z dnia 5 maja 20015 (Katarzyna Kurek)
K
11
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3

4

5

6

Współpraca z Urzędem
U
M
Marszałkowskim w zakresie
zapisów aktualizacji
wojewódzkiegoo planu
gospodarki odppadami

Seejmik Województtwa Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia 2012 rooku uchwalił „Plan gospodarki
od
dpadami dla wojeewództwa wielkop
opolskiego na lata
a 2012-2017”.
W okresie raportoowanym (w 2014 roku) dokonywan
no w zapisach PG
GO zmian, ale nie dotyczyły one
ob
bszaru Powiatu kkonińskiego.

Przygotowanie uchwał
u
i
dookumentów niezbędnych do
prrawidłowego wproowadzenia
noowego systemu gospodarki
g
oodpadami na terennie gminy

Wszystkie
W
Gminy należące do Powiatu konińskieg
go starały się prrzygotować więksszość uchwał i
do
okumentów niezbbędnych do praw
widłowego wprow
wadzenia nowego systemu gospodarki odpadami,
w tym:
 Golina wszysttkie uchwały przyyjęto w 2012 roku
u,
oku i zmieniono w 2015,
 Grodziec wszyystkie uchwały prrzyjęto w 2013 ro
 Kazimierz Bisskupi wszystkie ucchwały przyjęto w 2012 roku, niekktóre zmieniono w 2014 roku
ku, niektóre zmienniono w 2013 i 20
015 roku,
 Kleczew wszyystkie uchwały przzyjęto w 2012 rok
ku, i niektóre zmieeniono w 2013 r.,
 Kramsk wszysstkie uchwały przzyjęto w 2012 rok
zystkie uchwały prrzyjęto w 2012 ro
oku, i zmieniono w 2013 r.,
 Krzymów wszy
rzyjęto w 2012 rok
ku
 Rychwał wszyystkie uchwały prz
yjęto w 2012 roku,,
 Rzgów wszysttkie uchwały przyj
 Skulsk wszystkkie uchwały przyjjęto w 2013 roku,,
p
w 2012 roku
 Sompolno wszzystkie uchwały przyjęto
wszystkie uchwałły przyjęto w 2012
2 roku,
 Stare Miasto w
 Ślesin wszystkkie uchwały przyjjęto w 2012 roku
 Wierzbinek wsszystkie uchwały przyjęto w 2012 roku,
ku.
 Wilczyn wszysstkie uchwały przzyjęto w 2012 rok

K
Kampania inform
macyjna i
eddukacja ludności w zakresie
praawidłowego gospoodarowania
oodpadami, możliw
wości ich
seelektywnej zbiórkki i wpływu
odpadów na środdowisko

Mając
M
na uwadze dbałość o środow
wisko naturalnie organizatorzy obbchodów “Dnia Ziemi”
Z
w 2014
ro
oku ZSE-U w Żyychlinie wspólniee z Miejskim Zak
kładem Gospodar
arki Odpadami Komunalnymi
K
w
Koninie
K
zaprosili uczniów gimnazj
zjów i szkół pona
adgimnazjalnych do 7 konkursów
w związanych z
teematem Dnia Ziem
mi, były to:
 Konkurs fotoggraficzny nt. „Dziikie wysypiska śm
mieci w najbliższej
ej okolicy”,
h świata” lub
 Konkurs plasstyczny na plakkat nt. „Recykling śmieci w rróżnych krajach
„Konsekwencj
cje dzikich wysypiisk śmieci”,
 Konkurs technniczny pt. „Coś z niczego”,
szych domów”,
 Konkurs na allbum nt. „Skarby ze śmietnika” lub „Odpady z nasz
l
„Przygody
 Konkurs na prezentacje mulltimedialną nt. „Drugie życie elektrośmieci” lub
powiedziana na w
wesoło”,
Elektroeko - hhistoria recyklingu elektrośmieci op
 Konkurs literaacki na list.
Zaproszenie
Z
do uudziału w konkkursach przyjęli uczniowie z pllacówek oświato
owych powiatu
ko
onińskiego (Goliina, Kleczew, Lissiec Wielki, Rych
hwał, Skulsk, Słaawsk, Sompolno,, Stare Miasto,
Zbiersk,
Z
Żychlin) ooraz z Konina (G
Gimnazjum nr 1, 3, 5, 7).
Podczas
P
obchodów
w wyłonieni zosta
ali laureaci wszystkich konkursów
w. Rozstrzygniętyy został również
ko
onkurs „Na najciiekawszy strój eko
ologiczny wykona
any z surowców w
wtórnych”.
Zorganizowano
Z
taakże konkurs dla
a nauczycieli, op
piekunów kółek bbiologicznych i ekologicznych,
an
nimatorów eduka
kacji ekologicznejj, opiekunów LO
OP, wychowawcóów, dla których przygotowano
ko
onkurs polegający
cy na stworzeniu scenariusza
s
zajęć
ć nt. „Sposobu zaagospodarowania
a odpadów”.
Kampanię
K
edukacyyjną, której inicja
atorem jest Zgrom
madzenie Ogólnee ONZ, organizattorzy wspierają
w zakresie właściw
wego postępowan
nia ze zużytym sprrzętem elektryczny
nym i elektroniczznym. Ideą akcji
„E
Elektroodpady – proste zasady”
” jest utrwalenie
e w świadomoścci wszystkich lud
dzi właściwego
po
ostępowania z „ elektrośmieciamii” oraz zachęcen
nie do ich segreg
egowania, recykliingu i odzysku.
Właściwe
W
postępoowanie z odpadami to nie tylko ochrona
o
środowiiska, ale także trroska o własne
zd
drowie oraz oszcczędność surowcó
ów naturalnych, których zasoby w środowisku z roku
r
na rok się
po
omniejszają.

O
Opracowanie reggulaminu
utrzzymania czystości i porządku
min
na terenie gm

Gminy
G
należące do Powiatu konińskiego
k
maja
a opracowane i zaktualizowan
ne Regulaminy
Utrzymania
U
Czysstości i Porzą
ądku w Gminach, termin przzyjęcie nowych regulaminów
w poszczególnychh ginach określon
no poniżej:
 Golina przyjęęto Regulamin w 2012
2
roku,
13 Rady Gminy G
Grodziec z dnia 17 października
 Grodziec załąącznik do uchwałyy nr XXX/209/201
2013 roku zm
mieniona uchwałą VI/17/2015 Rady
y Gminy Grodziecc z dnia 9 marca 2015 r.,
 Kazimierz Biiskupi załącznik do uchwały nrr XXXVII/301/133 Rady Gminy w Kazimierzu
Biskupim z dnnia 16 sierpnia 20
013 r.,
wietnia 2013r.,
 Kleczew załąccznik do uchwałyy nr XXXIV/250/2013 z dnia 26 kw
nia 30 grudnia
 Kramsk załąccznik do uchwałyy nr XXXIV/322//13 Rady Gminy w Kramsk z dn
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2013r.,
ały nr XXIII/190//2013 Rady Gmiiny Krzymów z dnia
d
21 marca
Krzymów załąącznik do uchwa
2013r., późnieej uchwała nr XX
XXVII/276/2014 z dn. 21 sierpniaa 2014r. zmieniajjąca uchwałę w
sprawie regullaminu utrzymaniia czystości i porzządku na terenie ggminy Krzymów,
Rychwał przyj
yjęto Regulamin w 2012 roku,
Rzgów przyjętto Regulamin w 2012
2
roku,
Skulsk przyjętto Regulamin w 2012
2
roku,
Sompolno przzyjęto Regulamin w 2012 roku,
Stare Miasto pprzyjęto Regulam
min w 2012 roku,
Ślesin przyjętoo Regulamin w 2012 roku,
Wierzbinek prrzyjęto Regulamin
n w 2012 roku,
Wilczyn przyję
jęto Regulamin w 2012 roku.

7

W
Weryfikowanie popprawności
kwartalnych spraawozdań
przedkładanychh przez
przzedsiębiorców odbbierających
odpady komunnalne

Do
D Urzędów Miasst u Gmin składa
ane są kwartalniie przez przedsięębiorców odbiera
ających odpady
ko
omunalne spraw
wozdania. Są one weryfikow
wane na zasaadzie poprawno
ości formalnej
i merytorycznej. IIch poprawności pod
p kątem ilości zebranych i odebbranych odpadów
w od właścicieli
w
nieruchomości niee ma możliwości weryfikacji.

8

Przzygotowywanie spprawozdań
dotyczących zebbranych
oodpadów za każddy rok do
Marszałkaa

Wszystkie
W
Gminy nnależące do Powiatu konińskiego za 2013 roku (doo końca marca 20
014 roku) oraz
za
a 2014 rok (do kkońca marca 2015 roku) wykona
ały sprawozdaniaa Wójta/Burmistrrza z realizacji
za
adań z zakresu goospodarowania odpadami
o
komuna
alnymi za poprzeddni rok kalendarzzowy.

9

Utworzenie i utrzzymanie
puunktów selektywnnej zbiorki
odpadów
w

Na
N terenie Gmin nnależących do Powiatu
P
konińskie
ego zlokalizowanne są punkty selekktywnej zbiórki
od
dpadów komunallnych:
 Golina - PSZ
ZOK na terenie Za
akładu Gospodarrki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z
o.o. – ZGKiM
M posiada decyzjęę na transport odp
padów,
 Grodziec - braak
K dla Gminy Ka
azimierz Biskupii zlokalizowany jest na terenie
 Kazimierz Biiskupi - PSZOK
Spółdzielni K
Kółek Rolniczych
h w Kazimierzu Biskupim przy uulicy Golińskiej 10 – decyzjazezwolenie naa zbieranie odpad
dów,
3 roku prowadzon
ne są trzy Punktyy Selektywnej Zb
biórki Odpadów
 Kleczew - od 1 września 2013
Komunalnychh (PSZOK): PSZ
ZOK- ZGKiM Spółka
Sp
z o.o., ull. Rzemieślnicza
a 21, PSZOKSkładowisko Odpadów Komu
unalnych w Geno
owefie. W sobotyy odpady można dostarczać na
a, PSZOK- Budziisław Górny (teren oczyszczalni
oczyszczalnię ścieków w Kleczzewie, ul. Łąkowa
ścieków). Oprrócz tego cykliczn
nie odbywają się mobilne zbiórki odpadów. Firma
a która wygrała
przetarg zapeewnia powstanie punktów PSZOK
K. Firmą odbieraającą jest ZGKiM
M Sp. z o. o. w
Kleczewie.
ZOK w miejscowo
ości Strumyk – Rolnicza Spółdziellnia Produkcyjna
a w Strumyku –
 Kramsk - PSZ
decyzja-zezwoolenie na zbieranie odpadów wyda
ane w 2015 roku,
m Brzezińskie
 Krzymów PSSZOK przy Gmiinnej Oczyszczalni Ścieków Koomunalnych w m.
Holendry – niie posiada decyzjji – pozwolenia na
a zbieranie odpaddów,
warty PSZOK ull. Żurawin w Rychwale
R
(przy
 Rychwał - ood marca 2014 roku został otw
z
odpadóów,
oczyszczalni śścieków) – decyzjja-zezwolenie na zbieranie
ZOK znajduje się na byłym wysypisku śmieci w Rzzgowie – decyzja
a-zezwolenie na
 Rzgów - PSZO
zbieranie odppadów,
ZOK znajduje siię w Skulsku (przepompownia śścieków przy ul. Dra Michała
 Skulsk - PSZ
Ilczyszyna) – decyzja-zezwolen
nie na zbieranie odpadów,
o
PSZOK zlokalizo
owany w Przedsiębiorstwie Usłuug Komunalnych Sp. z o .o. w
 Sompolno - P
Sompolnie – ddecyzja-zezwolenie na zbieranie odpadów,
 Stare Miasto - dla mieszkańców Starego Miassta PSZOK zlokaalizowany jest w Żychlinie przy
eranie odpadów,
ulicy Parkoweej 17 – decyzja-zeezwolenie na zbie
 Ślesin - dwa PSZOK-i: Oczyyszczalnia Ścieków – Lubomyśle, Ślesin, Oczyszczzalnia Ścieków
o 36 A, Licheń Sta
ary – decyzja-zezzwolenie na zbieranie odpadów,
Licheń Stary. ul. Kłosowskiego
 Wierzbinek – brak,
PSZOK znajdujee się w miejsco
owości Kownatyy na terenie Międzygminnego
M
 Wilczyn – P
Składowiska Odpadów Kom
munalnych - decyzja-zezwoleniee na zbieranie odpadów dla
składowiska.

10

P
Prowadzenie seleektywnej
zbiórki odpadów

Wszystkie
W
Gminy należące do Po
owiatu konińskie
ego zobowiązały mieszkańców do prowadzenia
seelektywnej zbiórrki odpadów papieru,
p
metalu
u, tworzyw sztu
tucznych, szkła i opakowań
wielomateriałowyc
w
ch oraz odpadów
w komunalnych ulegających biodeegradacji oraz um
mieszczeniu ich
w odpowiednich workach. Pozosstałe odpady kom
munalne zbieranne są na zasadzzie okresowych
zb
biórek oraz w PSZ
SZOK-ach.

11

B
Bieżąca inwentarryzacja i
liikwidacja dzikichh wysypisk

Gminy
G
Golina, Kr
Kramsk, Grodziecc, Stare Miasto, Kazimierz Biskup
upi, Sompolno, Wilczyn,
W
Skulsk,
Rychwał,
Ry
Wierzbin
inek, Kleczew, Śllesin, Krzymów, Kazimierz Biskuupi Rzgów nie usuwały
u
dzikich
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w
W okresie raporttowanym Powiat kontynuował zadanie
z
pn.: „R
Realizacja programu usuwania
wyrobów
w
zawierajjących azbest z teerenu powiatu kon
nińskiego“
 w 2013 roku w
wydatkowano – 582.982,08
5
zł, w ty
ym środki Powiaatu Konińskiego – 399.982,08 zł,
środki WFOŚiiGW w Poznaniu – dotacja 183.00
00,00 zł,
wydatkowano – 607.999,97
6
zł, w ty
ym środki Powiaatu Konińskiego – 399.999,97 zł,
 w 2014 roku w
środki WFOŚiiGW w Poznaniu – dotacja 208.00
00,00 zł.
W okresie raportoowym usunięto z teerenu poszczególlnych gmin:

12

13

14

Usuwanie wyrrobów
zaw
wierających azbesst na terenie
powiatu i prowaadzenie
kam
mpanii informacyjjnych w tym
zakresie

 w 2013 roku
Golina
G
47,386 Mgg,
Grodziec
G
25,331 M
Mg,
Kazimierz
K
Biskupii 53,479 Mg,
Kleczew
K
42,049 M
Mg,
Kramsk
K
44,546 Mgg,
Krzymów
K
13,716 M
Mg,
Rychwał
Ry
61,540 M
Mg,
Rzgów
R
63,807 Mg,
g,
Skkulsk 67,248 Mg,,
So
ompolno 52,319 M
Mg,
Stare Miasto 53,9551 Mg,
Ślesin 57,775 Mg,
Wierzbinek
W
7,793 M
Mg,
Wilczyn
W
48,865 Mg
Mg.
 w 2014 roku
Golina
G
57,814 Mgg,
Grodziec
G
39,761 M
Mg,
Kazimierz
K
Biskupii 68,418 Mg,
Kleczew
K
47,575 M
Mg,
Kramsk
K
64,140 Mgg,
Krzymów
K
39,511 M
Mg,
Rychwał
Ry
114,154M
Mg,
Rzgów
R
51,213 Mg,
g,
Skkulsk 66,117 Mg,,
So
ompolno 73,932 M
Mg,
Stare Miasto 92,3666 Mg,
Ślesin 88,524 Mg,
Wierzbinek
W
36,5244 Mg,
Wilczyn
W
32,523 Mg
Mg.

Up
Uporządkowanie gospodarki
g
oddpadami na terennie Gminy
Rychwałł

W związku z przepprowadzoną w 2013 roku rekultywacją składowiskaa podjęto następuj
ujące działania:
 ukształtowaniee bryły składowisska z zapewnienie
em odprowadzaniia wód opadowycch,
nych na wierzcho
owinie i skarpachh uformowanego składowiska w
 ułożenie warsstw rekultywacyjn
tym warstwaa odgazowująca
a, 0,2 m na wyprofilowanej
w
warstwie odpadów, warstwa
uszczelniającaa (słabo przepusszczalna) 0,5 m na wyprofilow
wanej warstwie odgazowującej,
o
warstwa orgganiczna (słabo
o przepuszczają
ąca) 0,5 m nna wyprofilowa
anej warstwie
uszczelniająceej.
 wykonanie 4 ssztuk studzienek odgazowujących
o
na odwiercie fi 4400 mm z wewnęttrznym filtrem z
rury perforow
wanej,
p
w illości 3 sztuki,
 wykonanie urzządzeń kontrolno-pomiarowych – piezometrów
n
do rzę
ędnych wysokoścciowych reperów państwowych,
p
 wykonanie 2 ssztuk reperów w nawiązaniu
k oraz drzew w iloości 205 sztuk.
 dokonanie nassadzeń krzewów w ilości 410 sztuk
Działania
D
te realizzowane były w ra
amach projektu pn.: „Uporządkow
wanie Gospodarkki Odpadami na
teerenie Subregionnu Konińskiego”
”. Koszt poniesio
ony przez Gminęę Rychwał wyniósł 205.958,85
złłotych , było 50 550,21% całości ko
osztów.

Up
Uporządkowanie gospodarki
g
oddpadami na terennie Gminy
Kazimierz Bisskupi

Od
O 01 stycznia 22012r. zaczął dzziałać rejestr dzziałalności regulo
lowanej w zakreesie odbierania
od
dpadów komunaalnych od właściicieli nieruchomości. Rejestr proowadzony jest w postaci bazy
da
anych w formie eelektronicznej.
Od
O 1 stycznia 20113r. zaczęły obow
wiązywać nowe regulaminy utrzyymania czystości i porządku na
teerenie gminy. Do tego czasu gmin
na podjęła uchwa
ały w sprawie staw
gółowych zasad
wek opłat, szczeg
icch ponoszenia, w
wzoru deklaracji i terminu złożeniia pierwszych deeklaracji. Ponadtto od tego dnia
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za
aczęła się kamppania edukacyjn
no – informacyjjna, mająca naa celu zapoznan
nie właścicieli
nieruchomości z oobowiązkami wynikającymi z uchw
wał.
Od
O 1 lipca 2013r. gmina zaczęła po
obierać opłaty od
d właścicieli nieruuchomości i w za
amian zapewnia
św
wiadczenie usługg w zakresie odbieerania odpadów komunalnych
k
od w
właścicieli nierucchomości.
Gmina
G
wybrała metodę nalicza
ania opłat za gospodarowaniee odpadami kom
munalnymi na
nieruchomościachh zamieszkałych i ustaliła wysokość „opłaty śmiecioowej” od mieszka
ańca.
Mieszkańcy
M
prowaadzący selekcję odpadów płacą 8,00 zł od osobby na miesiąc. Mieszkańcy
M
nie
prrowadzący selekc
kcji odpadów pła
acą 13,00 zł od osoby
o
na miesiącc. Opłata obowią
ązuje wszystkie
ossoby zamieszkująące daną nierucho
omość (nie tylko zameldowane).
z
Zgodnie
Zg
z art. 9e uust. 1 ustawy o utrzymaniu czystośści i porządku w gminach, podmio
oty odbierające
od
dpady komunalnee od właścicieli nieruchomości
n
prrzekazuje zmieszaane odpady komu
unalne, odpady
ziielone oraz pozosstałości z sortow
wania, przeznaczo
one do składowannia - do instalacj
cji posiadającej
sttatus regionalnejj instalacji do przetwarzania
p
od
dpadów komunaln
lnych przewidzianej do obsługi
reegionu wielkopoolskiego. Zgodn
nie z Planem Gospodarki O
Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego
W
nna lata 2012-20
017 w/w odpady
y zebrane z tere
reny Gminy Kazzimierz Biskupi
prrzekazywane sąą do instalacji prowadzonej przez
p
Miejski ZZakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
K
Sp. z o.o. mieszcząceej się w Koninie przy
p ul. Sulańskiej
ej 13.
Ustawa
U
wprowadzza obowiązek sellektywnego zbiera
ania odpadów koomunalnych obejjmujących takie
frrakcje jak papierr, metal, tworzyw
wa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałow
we oraz odpady
ko
omunalne ulegająące biodegradacjji.
Gmina
G
stworzyła punkt selektywn
nego zbierania odpadów
o
komunaalnych w sposób
b zapewniający
ła
atwy dostęp do niich wszystkim miieszkańcom Gmin
ny. Gminny Punkkt Selektywnej Zb
biórki Odpadów
Komunalnych
K
dlaa Gminy Kazimierz Biskupi zlo
okalizowany jestt na terenie Spó
ółdzielni Kółek
Rolniczych
R
w Kaziimierzu Biskupim
m przy ulicy Golińskiej 10.
Sp
półdzielnia Kółekk Rolniczych, ul. Golińska 10, 62
2-530 Kazimierz B
Biskupi przyjmujje zużyty sprzęt
ellektryczny i eleektroniczny w ra
amach prowadzonego Punktu SSelektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
K
Gm
mina sporządza analizę stanu gosp
podarki odpadam
mi komunalnymi sporządza
s
się w
teerminie do dnia 330 kwietnia za pop
przedni rok kalen
ndarzowy.(pierwssze została opraccowana za 2014
ro
ok). Analiza stannu gospodarki odpadami
o
komunalnymi podlega publicznemu ud
dostępnieniu na
sttronie podmiotow
wej Biuletynu Info
ormacji Publiczne
ej Urzędu Gminy..
Na
N stronie interneetowej Gminy Kazzimierz Biskupi w Biuletynie Publlicznej w zakładcee “Gospodarka
od
dpadami komunaalnymi” zamieszcczono:
 rejestr działallności regulowan
nej,
 informacje o ppodmiotach,
munalnych,
 wzory sprawoozdań o odebranyych odpadach kom
G
 obowiązującee Uchwały Rady Gminy,
wanie odpadami komunalnymi,
 wysokości opłłat za gospodarow
omunalnych,
 zasady segreggacji odpadów ko
PSZOK-u,
 informacje o P
m odbioru odpadó
ów komunalnych,
 harmonogram
 osiągnięte pozziomy recyklingu,
w komunalnych,
 częstotliwość odbioru odpadów
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom
munalnymi,
 deklarację o w
w,
 informacje dlaa przedsiębiorców
darki odpadami komunalnymi.
k
 coroczną ana lizę stanu gospod
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Rekultywacja skłładowisk
odpadów innych niż
o
niebezpiecznej i obojętne

Pogór
P
gm Kramskk - Składowisko zostało
z
w całości zrekultywowane
z
W 2014 roku Gmiina Kramsk wyko
onała rekultywacj
cje składowisko w miejscowości Pogór
P
za kwotę
49
93.064,72 zł (w tym 245.496,92 zł ze środków unijnych
u
Infrastruuktura i Środowisko w ramach
Związku
Z
Międzygm
minnego Konińskki Region Komunalny). Zakres pprac obejmował roboty ziemne,
ro
owy opaskowe, naasadzenia zbiornik, punkty pomiarrowe oraz reperyy..
Biała
B
gm Grodziecc – rekultywacja składowiska zosttała zakończona.
Skkładowisko zostaało przekazane umową użyczen
nia z dnia 2 sty
tycznia 2012 roku Miejskiemu
Zakładowi
Z
Gospoddarki Odpadami Komunalnymi Sp
p. z o.o. w Koninnie do bezpłatneg
go użytkowania
na
a czas rekultywaccji składowiska i realizacji projek
ktu pn.: „Uporząddkowanie gospod
darki odpadami
na
a terenie subregiionu konińskiego
o obejmującego sp
porządzenie dokuumentów efektów
w ekologicznych
to
o jest do dnia 311 grudnia 2020 roku.
r
Rekultywacjja została zakońcczona w 2013 ro
oku (zadanie to
zo
ostało opisane w części dotyczącejj gospodarki odpadami w tabeli nrr 29 pkt 1.
Rzgów
R
gm Rzgów
w - w 2014 roku wykonano
w
rekultywacje składowiskka odpadów. Całłkowita wartość
za
adania wyniosła 2212.540 złotych w tym 106.717 zło
otych finansowała
ła Gmina Rzgów.
Mielnica
M
Duża gm Skulsk – skła
adowisko jest w trakcie rekultyw
wacji. W 2013 ro
oku przekazano
18.000 złotych na rekultywację, na
atomiast w 2014 roku
r
Gmina Skulssk nie poniosła ża
adnych kosztów
w związku z realiza
zacją tego zadania
a. Zadanie planowane jest na 20155 rok.
Zielonka
Z
gm Wieerzbinek – decyzjją Starosty Konińskiego w 2012 roku zamknięto składowisko w
Zielonce,
Z
w 20144 roku składowissko zostało zreku
ultywowane i pra
race rekultywacyjjne ostatecznie
za
akończono. Kosztt rekultywacji składowiska odpadó
ów w Zielonce wyyniósł 367.311,33
3 złotych, w tym
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Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
do
ofinansowanie zze środków POIIŚ w kwocie 18
82.884,31 złotycch oraz wkład własny Gminy
Wierzbinek
W
184.4227,02 złotych
Gmina
G
Kleczew prrowadziła w 2013
3 roku monitoring
g składowiska, zaakresem badań ob
bjęto:
 wody podziem
mne monitorowa
ane za pomocą piezometrów P11, P2, P3, P4. Wyniki badań
wykazały podw
wyższone wartości przewodnictwa
a elektronicznegoo oraz nieznaczniie podwyższone
wartości cynku
ku w otworze P4,
w
na ppodwyższone zaw
wartości węgla
 wody ze zbioornika wód czystych – wyniki wskazywały
organicznego,,
we - nie stwierdzo
ono podwyższenia zawartości żadn
dnego z badanych wskaźników,
 wody odciekow
dzono podwyższen
nia zawartości żaadnego z badanycch wskaźników,
 objętość odcieeków - nie stwierd
 gaz składowisskowy – skład gazu w kwaterzze eksploatowaneej charakteryzujje się zmienną
zawartością tllenu przy równej równie zmiennej zawartości dwutltlenku węgla i meetanu,
 skład morfoloogiczny odpadów – analiza wykazzała największy uudział wagowy odpadów frakcji
drobnej oraz oodpadów tworzyw
w sztucznych.
Gmina
G
Ślesin – ze względu na fakt, iż wszystk
kie terminy zapllanowane w harmonogramach
za
amknięcia i reku
kultywacji składo
owiska minęły w 2014 roku Gm
mina Ślesin oprracowała nową
do
okumentację na zzamknięcie i reku
ultywację składow
wiska odpadów w Goraninie. Koszzt opracowania
wyniósł
w
112.000 złłotych.
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R
Rekultywacja skłaadowiska
oodpadów w Nieśw
wiastowie

Gmina
G
Kazimierz Biskupi w związkku z rekultywacją
ą składowiska w N
Nieświastowie za
akupiła zgodnie
z planem rekultyw
wacji 2-3 letnie drzewa liściaste oraz ziemię. Zieemię rozplantowano na terenie
dzono. Działania te wykonano w
dzziałki 1710 w obbrębie geodezyjnyym Nieświastów, a drzewa posadz
2014 roku, koszt reealizacji wyniósł 32.760 złotych.

17

K
Kontynuacja rekuultywacji
składowiska odppadów w
Sompolniie

W okresie raportoowanym 2013-20
014 Gmina Somp
polno nie prowaadziła rekultywaccji składowiska
od
dpadów. Prowaddzono tylko monitoring - informacjja w punkcie 23 nniniejszej tabeli.

M
Monitoring składowisk które
zostały zamknięęte lub
zrekultywow
wane

Monitoring
M
składdowiska w Mieln
lnicy Dużej gm.. Skulsk prowaadzony będzie po
p zakończeniu
reekultywacji. Plannowany okres za
akończenia rekultywacji za ok. 2 lata, prace nad rekultywacją
wysypiska
w
w Mieelnicy Dużej zosttały zlecone prze
ez Wójta Gminyy Skulsk Miejskieemu Zakładowi
Gospodarowania
G
O
Odpadami w Kon
ninie.
Gmina
G
Rychwał w 2013 i 2014 roku prowadziła monitoring
m
składdowiska w Woli Rychwalskiej
R
w
fa
azie poeksploataacyjnej. Monitoringowi poddan
no wody podzie
iemne, skład i emisje gazu
wysypiskowego
w
(b
(biogazu) wielko
ość opadu atmo
osferycznego, a także osiadaniia powierzchni
skkładowiska. Wynniki pomiarów wskazywały
w
na brak przekroczeenia dopuszczaln
nych norm dla
wskaźników
w
składdowiskowych. W 2013 i 2014 roku badania w
wykazały jedyniee podwyższony
wskaźnik
w
przewoddnictwa elektryczn
nego w wodzie z piezometrów, aale nie stwierdzon
no czym jest to
sp
powodowane.
Gmina
G
Rzgów w ookresie raportow
wanym 2013-2014
4 prowadziła monnitoring składowiiska w zakresie
ba
adania odcieków
w, wód opadow
wych oraz wody
y w piezometracch. Wyniki nie odbiegały od
za
akładanych param
metrów.
Gmina
G
Ślesin - prrowadzono moniitoring składowiska odpadów w G
Goraninie zgodniie z decyzją na
za
amknięcie składoowiska z 2010 rokku. Wykonano bad
dania wody z piezzometrów i zbiorrnika odcieków,
ossiadania składow
wiska i stateczn
ności skarp, op
padów atmosferyycznych, składu i ilości gazu
skkładowiskowego. Wyniki badań
ń wskaźników składowiskowychh w każdym roku
r
wykazują
prrzekroczenie jedn
dnego ze wskaźniików, niemniej jednak w każdym
m roku jest to in
nny wskaźnik i
wartości
w
przekrocczeń nie są znacczące. (w ostatnich latach były te WWA oraz metale
m
ciężkie).
Badania
B
osiadaniia składowiska potwierdzają niieznaczne osiadaanie powierzchn
ni kwater oraz
po
ostępujące uszkoddzenia skarpy ob
bwałowania zewnętrznego. Skład ggazu składowiskowego pozostaje
na
a podobnym poziiomie stężeń poszzczególnych jego składników.
s
Podgór
P
Gmina Krramsk - w okresiee raportowanym prowadzono
p
monnitoring składowiiska w zakresie
ja
akości wód z piez
ezometrów oraz jakości
j
gazu skła
adowiskowego wyykonano dwie seerie badan wód
po
odziemnych oraz
az składu gazu składowiskoweg
go. Sieć monitorringu stanowiły 3 piezometry
ob
bserwacyjne orazz 3 studzienki odg
gazowujące do ba
adań gazu składoowiskowego.
W 2013 roku nie sstwierdzono zmia
an jakościowych monitorowanychh mediów środow
wiskowych które
wskazywałyby
w
na zmiany funkcjon
nowaniem składowiska, w związkuu z tych nie istnieje zagrożenie
dla środowiska.
W 2014 roku takkże wody z piezo
ometrów nie wyk
kazywały ponadnnormatywnych sttężeń związków
biogennych, związzków amonowycch i fosforowych, ani pozostałycch związków, któ
óre towarzysza
anieczyszczeniu odciekami skłładowiskowymi. Wody odciekoowe nie wykazzywały zmian
za
zm
mineralizowania,, i znaczących zm
mian przewodnictw elektrolityczneego, nie zawiera
ały także metali
ciiężkich ani WW
WA. Składowisko
o praktycznie nie produkowałoo metanu. W związku
z
z tym
sttwierdzono, iż niee istnieje zagrożenie dla środowisk
ka.

Monitoring składdowiska

Gmina
G
Sompolnoo prowadziła mon
nitoring Składowiiska Odpadów Ko
Komunalnych w So
ompolnie, który
ob
bejmował badaniia osiadania składowiska, badania
a studni odgazow
wania.
W 2013 i 20144 roku ramach
h monitoringu wykonano pom
miary procentow
wej zawartości
po
oszczególnych skkładników gazu składowiskowego
s
oraz jego emisjii. Emisji nie wykkryto, natomiast
skkład gazów był zzmienny (tlen 4,9
9 do 19,8%, dwu
utlenek węgla 0, 6 do 9,9%, orazz metan 0,3 do
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zadań na
n dzień 31.12.20014
9,,2%). W piezomeetrach brak jest wody
w
w związku z tym nie dokonywa
wano badań.
Gmina
G
Wierzbineek w 2013 i 2014
4 roku prowadziła monitoring skła
ładowiska zgodniie z wymogami
usstalonymi dla skkładowiska w fazie poeksploatac
cyjnej. Raz na 112 miesięcy konttrolowana była
sp
prawność system
mu odprowadzan
nia gazu składow
wiskowego oraz osiadanie skład
dowiska. Co 6
miesięcy
m
kontroloowano wielkość opadu atmosfery
ycznego, poziom wód podziemnyych, skład wód
po
odziemnych, emissję gazu składow
wiskowego oraz sk
kład gazu składow
wiskowego. Wyniiki monitoringu
nie wykazały neggatywnego wpływ
wu badanego sk
kładowiska na śśrodowisko wodn
ne, gruntowe i
po
owietrze atmosfer
erycznej w rejoniee składowiska.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
Można z całą pewnością stwierdzićć iż „wiele sięę działo” w zakresie
z
gospo
odarki odpadaami na tereniee Powiatu
konińskieego w latach 2013-2014.
2
Na to stw
wierdzenie skkłada się przed
de wszystkim
m rewolucja śm
mieciowa, któ
órą należało w
wprowadzić w życie na
terenie w
wszystkich gm
min powiatu konińskiego.
k
G
Gminy realizu
ują założenia ustawy
u
o utrzzymaniu czysttości oraz
ustawy o odpadach. Wprowadzająąc zmiany dlla mieszkańcó
ów wszystkiee gminy prow
wadziły w różnorakich
formach kampanię info
formacyjno-promocyjno-eduukacyjną.
Wszystkiie gminy robbią coroczne sprawozdaniaa wójta/burmiistrza z gosp
podarowania oodpadami, czzęść gmin
opracowuuje coroczna analizę
a
stanu gospodarki
g
oddpadami.
Mieszkańńcy segregująą odpady, ilośści zebranychh odpadów sąą z roku na rok
r większe, co widać po rocznych
sprawozddaniach, gminny organizująą zbiórki ZSE
EE oraz odp
padów problem
mowych, więększość Gmin
n posiada
PSZOk-i.
Na stwierdzenie iż wieele się dzieje ma
m niewątpliw
wie wpływ realizacji projek
kt pn.: „Uporzządkowanie gospodarki
odpadam
mi na terenie subregionu konińskiego”. P
Projekt jest wsspółfinansowaany z Funduszzu Spójności w ramach
Programuu Operacyjneggo Infrastrukttura i Środowiisko. W ramaach projektu przewidziano rrealizację dwó
óch zadań
inwestycyjnych:
Budowę Zakładu Term
micznego Unieeszkodliwianiia Odpadów w Koninie,
Rekultyw
wację gminnycch składowisk
k odpadów na terenie 13 gm
min (w tym 6 na
n terenie Pow
wiatu konińskiiego).
Łączny kkoszt inwestyccji zostało okrreślony na okooło 381 mln złłotych.
W latachh 2013-2014 wykonano
w
pracce na składow
wiskach:
 wW
Woli Rychwalskiej (Gmina Rychwał) - kooszt 333.491,7
77 złotych,
 wm
miejscowości Rzgów
R
(Gmin
na Rzgów) - kkoszt 172.797,41 złotych,
 wm
miejscowości Podgór
P
(Gmin
na Kramsk) - kkoszt 400.865
5,63 złote,
 wm
miejscowości Zielonka
Z
(Gm
mina Wierzbineek) - koszt 29
98.627,10 złoty
ych,
 wm
miejscowości Biała
B
(Gmina Grodziec) – 4436.530,00 zło
otych,
Na 2015 roku zostałyy jeszcze do zrealizowania
z
a działania rek
kultywacyjne na składowissku w Mielniicy Dużej
(Gmina S
Skulsk).

4.10 Eddukacja ekollogiczna
W zakressie edukacji ekologicznej
e
w „Programiee Ochrony Śro
odowiska dla Powiatu konnińskiego na lata
l 20132016 z pperspektywą do
d 2020 roku” wyspecyfikow
wano dwa głó
ówne i ogólne cele:
EE.1. Krreowanie właśściwych, prośrrodowiskowycch zachowań oraz wzrost świadomości
ś
eekologicznej wśród
w
społeczeń
ństwa powiatu
u konińskiego
o
EE.2. Zaapewnienie szeerokiego dosttępu do inform
macji o środow
wisku dla wszzystkich mieszzkańców.
W zakressie tych celów
w wyspecyfiko
owano kierunnki działań, z terminem reaalizacji do 20220 roku, głów
wne z nich
to:
w ekologiczniie zrównoważżonego użytko
owania środow
wiska i sposo
obów jego
 EE.1.1. Naucczanie podstaw
ochrony.
órczego, innow
wacyjnego dziiałania zmierzzającego do osszczędnego ko
orzystania
 EE.1.2. Pobudzanie do twó
z zasobów prrzyrody i makssymalnej ich oochrony.
gicznych.
 EE.1.3. Zaszcczepienie potrzzeby postrzeggania norm i zakazów ekolog
wyków kultury ekologicznej oraz poczucia
a moralnej i obbywatelskiej
 EE.2.1. Ksztaałtowanie naw
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odpowiedziallności za ochro
onę dóbr przyyrody.
EE.2.2. Ksztaałtowanie naw
wyków oszczęędnego gospo
odarowania zasobami
z
środdowiska, seleektywnego
gromadzenia odpadów ora
az poszanowannia przyrody

ków działań w „Programiee…” do realizacji na okrees raportowan
ny zostało
W zakresie realizacji tych kierunk
wytycznych dlaa gmin.
zapisanycch 21 zadań, z czego 10 własnych i 11 w
W poniżsszych tabelach zestawiono stan realizacjji kierunków działań i zadaań w zakresiee edukacji eko
ologicznej
na tereniee powiatu konnińskiego w laatach 2013-20014 w zakresiee zadań własn
nych, (tabela nnr 31) i wytyccznych dla
gmin (tabbela nr 32).
Tabela 31 Stan realizaacji ZADAŃ WŁASNYCH
W
w zakresie eduk
kacji ekologiccznej na terennie powiatu ko
onińskiego
w latachh 2013-2014
L.p.

1

2

Zadania plannowane do
realizaacji

Sta
an realizacji zadań na dzień 31.12..2014

Powiatowy Konkkurs Ochrony
Środow
wiska

W 2013 i 20144 Powiat organizzował Powiatowy
y Konkurs Ochroony Środowiska, który ma na cellu
popularyzację wiedzy o occhronie środowiska, kształtowaanie świadomo
ości ekologiczneej
ej, a także wyprracowanie wrażliwości społecznnej wśród młodzzieży szkolnej na
i przyrodniczej
otaczające środdowisko naturallne. Laureaci Finału
F
Konkursuu Ochrony Środ
dowiska otrzymalli
nagrody.
Koszt tych działłań z podziałem na
n 2013 i 2014 ro
ok wyszczególnioono w punkcie 7 niniejszej
n
tabeli ze
z
względu na brakk możliwości rozd
dzielenia kosztów
w poszczególnych konkursów.

Współpraca z orrganizacjami
pozarządowymi w zakresie
ekologgii

W 2013 roku P
Powiat Koniński współfinansował w kwocie 10.0000,00 złotych szko
olenia konkursy o
tematyce ekologgicznej prowadzo
one przez Związek
k Międzygminny „„Koniński Region
n Komunalny"
W 2013 roku ty
tylko jedna spośrród czternastu gm
min złożyła wnioosek do Starostwa Powiatowego o
dofinansowaniaa działań w zakreesie edukacji eko
ologicznej. Powiaat dofinansował realizowany
r
przeez
Gminę
Stare
Miiasto
Pon
nadregionalny
Piknik
Ekologicznyy"
pn. „ Ziemia dlaa Człowieka - Czzłowiek dla Ziemi“ w kwocie 2.0000,00 zł.
W 2014 roku taakże tylko jedna spośród
s
czternasttu gmin złożyła w
wniosek do Starosstwa Powiatoweggo
o dofinansowannia działań w zakkresie edukacji ekologicznej. W ram
mach selektywnejj zbiórki odpadów
w
Gmina Stare M
Miasto zorganizow
wała międzynarod
dową konferencjee poświęconą seg
gregacji odpadów
w
pn.: „Segregujm
my – świat ratujm
my”. Powiat Kon
niński przekazał Gminie jako fina
ansowanie nagród
dla dzieci i młoddzieży z terenu Gminy
G
Stare Miasto biorących udzział w konkursie plastycznym
p
kwottę
2.000 złotych.
W ramach wspóółpracy z instytuccjami pozarządow
wymi Powiat Kooniński udzielał dotacji
d
na zadaniia
ekologiczne
w 2013 roku
rzyszenia Ekologiiczno-Kulturalneg
go EKO-LOGICZZNI na zadanie pn.
p „Otwórz oczy
zy
 dla Stowarz
na przyrodęę - Poznaj bioróżżnorodność aby umieć
u
ją chronić"" - edukacyjna akkcja dla młodzieży
ży
z terenu pow
wiatu - kwote 4.0
000,00 zł.
 dla Związkku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopoolska Hufiec Ko
onin na program
m
edukacji ekkologicznej pn. „Z
Zielony Hufiec" – kwotę 15.000,000 zł
 dla Parafiii Ewangelicko-R
Reformowanej w Żychlinie na reealizację zadaniia pn. „Edukacjja
ekologicznaa dzieci i młodziieży na terenie Ścieżki Edukacyjnno - Przyrodniczo
o – Kulturowej w
Żychlinie, ccz.IV" – kwotę 4.0
000,00 zł
 dla Stowarz
rzyszenia „Dzikiee Bobry" w Sławssku na realizacjęę zadania pn. „Z
Zielona Szkoła – z
ekologią zap
apanbrat" – kwotęę 5.000,00 zł
 dla Stowarrzyszenia Koła Gospodyń
G
Wiejskiich w Zarzewku na realizację za
adania pn. „Ekooartysta" - kw
kwota 3.400,00 złł
w 2014 roku
P
Chorą
ągiew Wielkopollska Hufiec Kon
nin na realizacjję
 dla Związkku Harcerstwa Polskiego
zadania pn .: „Zielony Hufieec – program edu
ukacji ekologicznnej dla dzieci i młodzieży
m
z terenu
powiatu konnińskiego” – 9.00
00 zł,
 dla Stowarz
rzyszenia „Dzikiee Bobry” w Sław
wku na realizacjęę zadania pn.: „Zielona
„
Szkoła –
Ekologia bllisko nas dla młod
dzieży z terenu po
owiatu konińskieggo” – 3.000 zł,
 dla Parafiii Ewangelicko-R
Reformowanej w Żychlinie na reealizację zadania
a pn.: „Edukacja
ekologicznaa dzieci i młodz
dzieży na terenie
e Ścieżki Edukac
acyjno-Przyrodnicczo-Kulturowej w
Żychlinie czzęść V” – 3.000 zł,
z
 dla Stowarzzyszenia Zielona Grupa na realiza
ację zadania pn.; „Papierowy teattr” – 6.000 zł.
W ramach wsppółpracy z Urzęędem Marszałkow
wskim Powiat K
Koniński w okressie raportowanym
m
przeznaczał śroodki finansowe na
a działalność Punktu Informacyjneego Funduszy Eurropejskich.
w 2013 roku by
była to kwota 135
5.444,28 złotych,, (w tym 123.2544,30 złotych ze środków
ś
UE, oraaz
12.189,98 złotycch z budżetu Pow
wiatu,
w 2014 roku byyła to kwota 55.07
71,38 złotych fina
ansowana z budżeetu Powiatu.
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Organizacja Konkursu
Powiatowy Roolnik Roku

Spośród szerokkiego grona przeedsiębiorczych rolników
r
corocznnie dzięki organ
nizowanemu przeez
Starostwo Koniińskie konkursow
wy „Powiatowy Rolnik Roku”. P
Powiatowi Laureaci konkursu są
zgłaszani do w
wojewódzkiego ko
onkursu Wielkopolski Rolnik Rokku 2013, którego
o inicjatorem jesst
Urząd Marszałkkowski Wojewódzztwa Wielkopolsk
kiego.
W 2013 roku wś
wśród 20 nominow
wanych do tego ty
ytułu gospodarstw
w znalazło się go
ospodarstwo rolnne
z Starego Miastta.
Powiat Konińskki corocznie bierzze także udział w pracach komisjji etapu regionaln
nego „Bezpiecznne
Gospodarstwo Rolne” orgaznizowanego przezz Kasę Rolnicze
zego Ubezpieczenia Społecznegoo.
Rolnicy z powiiatu konińskiego w tym konkursie także odnoszą sukcesy. W 201
13 roku I, II i IIII
miejsce zajęli rrolnicy z terenu gminy
g
Rychwał i Kleczew, natom
miast w 2014 rokku I miejsce zajęlli
rolnicy z gminy Kleczew.
„W rolnictwie można pracowaćć bezpieczniej”, to hasło przewod
odnie XX konkurssu ogłoszonego w
d
2014 roku przzez Kasę Rolnicczego Ubezpieczenia Społeczneggo. Konkurs adrresowany jest do
dziennikarzy i oosób publikującyych w środkach masowego
m
przeka
kazu. Jego celem jest prewencyjnne
oddziaływanie na poprawę warunków
w
bezpieczeństwa pracy rolników i ich
h rodzin poprzeez
ożeniach i zasadach bezpiecznej prracy w rolnictwie.
upowszechnianiie wiedzy o zagro
W 2013 roku oddbyła się XII edycja Konkursu „W
Wielkopolski Rolnnik Roku” zakończzona się sukcesem
m
rolników z Gm
miny Rzgów. Cellem trwającego od
o 12 lat konkurrsu jest promocja
a wielkopolskieggo
rolnictwa. W ddotychczasowych
h edycjach, na 900
9
rolników bio
iorących w nim udział, statuetkką
nagrodzono 1116 wyróżniającyych się konkure
encyjnością, innnowacyjnością oraz stosowaniem
m
nowoczesnych technologii. La
aureaci prowadzzą gospodarstwoo rolne o pow
wierzchni 21 ha
specjalizujące ssię w produkcji drrobiarskiej. Dzięk
ki zastosowaniu nnowoczesnych tecchnologii osiągajją
satysfakcjonująące wyniki rocznej sprzedaży bro
ojlerów utrzymujjące się na poziiomie 600 tysięcy
cy
sztuk. Inwestują
jąc w rozwój go
ospodarstwa korzzystają z dofinaansowania w ram
mach programów
w
unijnych. W 20009 r. zostali uhon
norowani tytułem „Powiatowy Rollnik Roku”.
W 2014 roku M
Marszałek Wojew
wództwa Wielkopolskiego w konkuursie „Wielkopollski Rolnik Roku”
nagrodził najlep
epszych rolników
w z Regionu. Dziiesięciu najbardzziej przedsiębiorcczych gospodarzy
zy
otrzymało statuuetki Siewcy, nag
grody finansowe i pamiątkowe ddyplomy. W gron
nie laureatów niie
zabrakło rolnikó
ków z powiatu kon
nińskiego.
Celem trwająącego od 12 lat konkursu
u jest promoccja wielkopolskkiego rolnictwaa.
W dotychczasoowych edycjach, na
n 900 rolników biorących w nim
m udział, statuetką
ą nagrodzono 116
wyróżniającychh się konkuren
ncyjnością, inno
owacyjnością orraz stosowaniem
m nowoczesnych
technologii.
Wśród 19 nomiinowanych do na
agrody znaleźli się
s także rolnicy z powiatu koniń
ńskiego: rolnicy z
Liśca Wielkiegoo w gminie Stare Miasto oraz roln
nicy z miejscowośści Rzgów Drugi, którzy zakończylli
swój udział w ko
konkursie zdobywa
ając jego najcenn
niejsze trofea.
Obydwa gospo darstwa z naszeego powiatu są całkowicie zmech
chanizowane i sp
pełniają wszystkiie
wymogi unijne.
s
siię
Rolnicy z Rzggowa prowadzą gospodarstwo rolne o powierrzchni 21 ha specjalizujące
w
produkcji drobiarskiej. Dzięki zastossowaniu nowocczesnych techn
nologii osiągajją
satysfakcjonująące wyniki rocznej sprzedaży bro
ojlerów utrzymujjące się na poziiomie 600 tysięcy
cy
sztuk. Inwestują
jąc w rozwój go
ospodarstwa korzzystają z dofinaansowania w ram
mach programów
w
unijnych. Rolniicy z Liśca Wielkkiego są właścic
cielami gospodarrstwa rolnego o powierzchni 110
hektarów. Jegoo głównym kierun
nkiem jest hodow
wla bydła opasow
wego i krów mleecznych. Aktualna
wli to 120 opassów oraz 25 krrów dojnych. Pooza rolnictwem, oboje prowadzzą
wielkość hodow
działalność gosp
spodarczą o charrakterze usługow
wym, na rozpoczęęcie której uzyska
ali dotacje z Uniii
Europejskiej.

4

Organizacja konkursu
k
na
najbardziej upoorządkowana
wieś i zaggrodę

W 2013 roku zzorganizowano III
I edycję konku
ursu „Mój Najpiiękniejszy Ogród
d” dla wszystkich
miłośników ogro
rodnictwa w kateg
gorii ogród przyd
domowy i ogród ddziałkowy.
Koszt tych dziaałań wyszczególniono w punkcie 7 niniejszej tabeeli ze względu na
a brak możliwoścci
rozdzielenia kossztów poszczególnych konkursów.

Edukacja w zakrresie zagrożeń
dla środowiska występujących
w
nna terenie powiattu konińskiego
i sposobów naaprawiania
istniejąceggo stanu

W ramach sposoobów naprawiania istniejącego sttanu zorganizowaano między innym
mi:
Konferencję „W
Współistnienie terrenu przemysłowe
ego i chronionegoo”,
Konferencję „B
Bioróżnorodność zbiorowiska
z
łąkowych”.
W ramach edukkacji ekologicznejj Miejski Zakład Gospodarki Odpaadami Komunaln
nymi w Koninie w
2014 roku reaalizował działan
nia informacyjno
o-edukacyjne dlaa budowy Zakła
adu Termiczneggo
Unieszkodliwiannia Odpadów Ko
omunalnych w Koninie.
Przez Młodzieżoowy Dom Kulturyy została zrealizowana „Bajka o SSpalarku, który try
ryska energią czylli
bajka dla dziecii jak porządkowa
ać śmieci”. Wykonano 10 przedstaawień bajki, któree obejrzało ponad
2000 dzieci. W listopadzie 2014
4 roku bajkę w przedszkolach
p
czyytała Beta Pieczyyńska - Bilewskaa.
maskotkę Spalarkka (500 szt.), którrą wręczano uczesstnikom spotkań.
Przygotowano m
Została wydanaa broszura w nakkładzie 1000 egze
emplarzy. Na festy
tynach i spotkaniiach edukacyjnych
rozdawano ksiąążeczki „Rady na
a odpady” oraz „Konik
„
i Spalareek z Konina segrregują śmieci”. W
namiocie edukaacji ekologicznejj odbyły się spottkania ze zwiedzzającymi Zakład w czasie których
prezentowano ppostępy prac przyy budowie spalarrni. Najliczniejsząą grupą zwiedzajjących szczególniie
w trakcie Otwarrtych Dni MZGO
OK były dzieci i młodzież.
Finansowanie działań promocyjnych i inforrmacyjnych dla budowy Zakła
adu Termiczneggo

L.p.

5
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Unieszkodliwiannia Odpadów Ko
omunalnych w Ko
oninie realizowanne było przez MZ
ZGOK w Koniniie
przy udziale finnansowym UE. Na
a koniec 2014 rok
ku wydatkowano 56.750,52 złotycch pochodzących z
UE oraz 38.0055,48 złotych środkków własnych.

6

Edukacja ekoologiczna
rrealizowana w prrzedszkolach i
szkołach (sesje ekologiczne,
konkursy, olimpiiady, wyjazdy
tematyczne, wycieczki)
w

Edukację ekoloogiczną na obsza
arze powiatu ko
onińskiego prowaadzi między innyymi Nadleśnictwo
Konin. W zakreesie kreowania włłaściwych postaw
w społeczeństwa w ramach szerokko pojętej edukacjji
ekologicznej. D
Do tego celu wyko
orzystywane są: obiekty
o
infrastrukktury (3 izby edu
ukacyjne, 2 ścieżkki
przyrodniczo-leeśne oraz 1 wiata
a z miejscem na ognisko)drzewost
o
tany gospodarczee, powierzchniow
we
formy ochrony przyrody (rezerrwaty przyrody – 5 sztuk, obszarry Natura 2000 – 6 sztuk, Parkki
Krajobrazowe – 3 sztuki oraz Obszary Chron
nionego Krajobraazu – 4 sztuki), a także pomnikki
przyrody w iloścci 15 sztuk.
W 2013 roku w
wszystkie formy edukacji
e
ekologiczno-leśnej objęłły w Nadleśnictw
wie Konin łączniie
4038 osób, którre wzięły udział w zajęciach tem
matycznych prowaadzonych lub wsspółprowadzonych
przez pracownikków nadleśnictwa
a. Najważniejsze wydarzenia edukkacji ekologicznejj to:
 XII edycja oogólnopolskiego konkursu „Pozna
ajemy Parki Krajo
jobrazowe Polski”,
 Obchody 1550 rocznicy Powsstania Styczniowe
ego,
 Akcja „Saddzimy 500 milionó
ów drzew,
 Akcja Ekoloogiczna „Listy do
o Ziemi”,
 XXXIV Rajdd dla dzieci PTTK
K,
 IX edycja fe
festynu „Lasom Przyjazny”,
P
 „Święto drzzewa” w placówkkach oświatowych
h,
 XIII Powiattowy Konkurs Occhrony Środowisk
ka
W 2014 roku w
wszystkie formy edukacji
e
ekologiczno-leśnej objęłły w Nadleśnictw
wie Konin łączniie
4460 osób, którre wzięły udział w zajęciach tem
matycznych prowaadzonych lub wsspółprowadzonych
przez pracownikków nadleśnictwa
a. Najważniejsze wydarzenia edukkacji ekologicznejj to:
 XIII edycja ogólnopolskiego
o konkursu „Pozn
najemy Parki Kraj
ajobrazowe Polskki”,
Ekologiczna oraz konkurs
k
literacki „Mój Las” (we w
współpracy z LOP
P w Koninie),
 XII Sesja Ek
 Rajd pn. „ŚŚladami Powstania Styczniowego”
”,
 Spotkania ttematyczne z młod
dzieżą „Gospodarka Leśna”,
 Uczestnictw
wo w biegu „Cross Muflona-Rudzic
ca na terenie leśnnictwa Grąblin,
 Akcja „Od pprzedszkola do seniora czyli sadziimy 500 milionów
w drzew”,
 „Bieg na orrientację pod Tyssiącletnimi Dębam
mi”,
 IV Bieg Konnwaliowy,
 Konkurs prz
rzyrodniczy „Las domem dla…”,
 X edycja fesstyny „Lasom Prz
rzyjazny”,
 Akcja sadzeenia „Dębu Woln
ności”,
 Organizacjja grabienia liści kasztanowców zaatakkowanych larw
wami szrotówkka
kasztanowiaaczka,
W okresie raporrtowanym Powia
at Koniński realizzował różne formy
my promocji powia
atu, także poprzeez
działania związa
zane także z eduka
acją ekologiczną, były to między innnymi:
 organizacjaa imprez powiato
owych takich jak Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu konińskiego
k
 organizacjaa konkursów z na
agrodami takich jak Konkurs Wieedzy o Samorząd
dzie terytorialnym
m,
Powiatowyy Rolnik Roku
 cykliczne w
wydawnictwo „Ku
urier Powiatowy”
”
 promocyjnee kalendarze, gad
dżety z nadrukami promocyjnymi
 promocyjnee festyny „Moje dziecko
d
idzie do szkoły”,
s
 obchody dnnia bez tytoniu „P
Palić nie palić”,
 konkursy w
wiedzy o zdrowiu,
 Powiatowee Dni Rodziny.
Powiat Konińskki realizował takżże działania:
w 2013 roku
 edukację ekkologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania ssystemowych rozwiązań środowissk
lokalnych oraz ochrona zwierząt,
z
opieka i pielęgnacja w zakresie pop
prawy warunków
w
bytowania w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 56.000 zł,ł,
 dotacja dlaa szkół i przedszko
oli na działalność
ć w zakresie edukkacji ekologicznejj – 12.000 zł,
onkursach takich
h jak Powiatowyy Konkurs Ochrrony Środowiskaa,
 finansowannie nagród w ko
Powiatowy Rolnik Roku, Konkurs
K
na Selekttywną Zbiórkę O
Odpadów, Konkurrs na Najbardzieej
waną wieś oraz zadbaną zagrodę w każdej G
Gminie, Akcja Sp
przątania Świataa,
uporządkow
Drzewko zaa butelkę, Konkurrs fotografii przyrrodniczej - 17.5955,54 zł,
 zakup drzew
wek na konkurs „Drzewko za butelkę” – 9.987,84 zzł,
 zakup literaatury ekologicznej
ej – 1.415,20 zł,
 organizacjęę Powiatowego Konkursu
K
Ochrony
y Środowiska – 9900 zł,
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 edukacja i sszeroko pojęte dzziałania ekologiczzne dla młodzieżyy szkolnej - 37.475,77 zł, w 2014 roku
 ochrona zw
wierząt, opiece i pielęgnacji oraz
o
poprawie w
warunków bytow
wych zwierząt ze
z
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konin
nie – 49.812,13 złł,
 edukacja ekkologiczna dla dzzieci i młodzieży– 2.000 zł,
 finansował nagrody w konkkurach ekologiczn
nych w szkołach i przedszkolach w tym (Powiatowy
wy
Konkurs O
Ochrony Środowiska, Powiatowy
y Rolnik Roku, Konkurs na seelektywna zbiórkkę
odpadów, A
Akcje Sprzątania Świata, Drzewko za butelkę, Dzieńń Ziemi) – 18.584
4,83 zł
 zakup drzew
wek na konkurs dla
d młodzieży szko
olnej pt.; „Drzew
wko za butelkę” – 5.000 zł,
 zakupi prassy ekologicznej, materiałów
m
dla szkół – 1.207,20 zł,,
 edukacja ekkologiczna – 32.1
160,21 zł,
 organizacjaa Powiatowego Konkursu
K
Edukacjji Ekologicznej – 1.500 zł.

7

Kompleksowaa promocja
m
markowego prodduktu turystyki
wodnej Wiellka Pętla
Wielkoppolski

"Kompleksowa promocja markkowego produktu turystyki wodneej Wielka Pętla Wielkopolski" to
t
p
Wielkopolsską Organizację Turystyczną w partnerstwie
p
z 26
nazwa projektuu realizowanego przez
samorządami (w tym z Powiateem Konińskim, miastem
m
Konin, ggminą Ślesin i gm
miną Skulsk) oraaz
dwoma instytucj
cjami z terenu Wieelkopolski.
Projekt przewidduje m.in. opraccowanie spójnej linii wydawnicttw o Wielkiej Pętli
P
Wielkopolskki
dostępnych w 3 językach oraz powstanie
p
aplikac
cji na urządzeniaa mobilne ułatwia
ającej planowaniie
wizyty na Wielkkiej Pętli Wielkopolski.
Projekt dofinannsowany jest ze śrrodków Europejsskiego Funduszu R
Rozwoju Regiona
alnego w ramach
Wielkopolskiegoo Regionalnego Programu
P
Operac
cyjnego na lata 22007-2013.
Projekt został w
wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXIV/199/2012 z
dnia 28 grudniaa 2012 r. w spraw
wie uchwalenia budżetu Powiatu K
Konińskiego na rok
r 2013 w kwociie
15.000,00 zł.
Plan wydatków
w zrealizowano w kwocie 15.000
0,00 zł i przeznaaczono na wkład
d własny Powiattu
związany z reali
lizacją Projektu.
W 2014 roku taką samą kwo
otę 15.000 złotyc
ch przeznaczonoo na realizację wkładu własneggo
ojektu.
związanego z reealizacje w/w proj
W okresie rapoortowanym Powia
at Koniński w ra
amach działań tuurystycznych org
ganizował imprezy
zy
turystyczne, targgi oraz wydawnicctwa.
Koszt takich dziiałań wyniósł:
 w 2013 rokku udział w targ
gach turystycznyc
ch 3.997,50 złotyych, imprezy turyystyczne 2.998,774
złote.
1
złotych
h, imprezy turystyyczne 4.449,99 zło
otych.
 w 2014 rokku wydawnictw - 12.100,75
W ramach wspiierania rozwoju turystyki Powiat Koniński udzielaał dotacji na działalność Lokalneej
Organizacji Turrystycznej „Mariina”. W 2013 rok
ku była to kwota 60.000 złotych, oraz w 2014 rokku
była to kwota 600.000 złotych.
W ramach popuularyzacji turystyyki i aktywnego spędzania
s
wolneggo czasu oraz ochrony środowiskka
na terenie Powiiatu konińskiego w 2014 roku zorrganizowano takżże Ekologiczną Sztafetę
S
Rowerową
– jest to nowaa inicjatywa Fund
dacji Ekologicznej Arka, będąca integralną częśccią ogólnopolskieej
akcji Listy dla Ziemi. Jej celem
m jest edukacja ek
kologiczna w zakkresie zanieczyszzczenia powietrzaa,
promocja jazdyy na dwóch kółkacch i ograniczenie emisji CO2.
Członkowie Fuundacji wraz z prrzyjaciółmi chcą przejechać na rrowerach trasę prowadzącą
p
znad
morza aż do źróódeł Wisły.
Do Sztafety mooże dołączyć każd
dy, i to z dowoln
nego miejsca. Wyystarczy przejechać na rowerze co
najmniej 10 km
m, wejść na stron
nę www.sztafetarrowerowa.pl i wp
wpisać swoje imięę i nazwisko oraaz
pokonaną trasęę do specjalnego kalkulatora.
k
W te
en sposób można wziąć udział w promowaniu
p
jazdy
dy
o
emiisji CO2 do atmoosfery. To jednakk nie wszystko. Im
m
na rowerze i prrzyczynić się do ograniczenia
więcej kilometrrów uzbiera się bowiem na stronie, tym więcej
ej sadzonek będą
ą mogli zasadziić
członkowie Funndacji w Rowero
owym Lesie, którry powstanie na zakończenie akccji. Nie zabrakniie
również upominnków dla samych rowerzystów.
 Projekt „E
Ekologiczna Szttafeta Rowerowa
a” dofinansowaał Narodowy Fundusz
F
Ochrony
ny
Środowiskaa i Gospodarki Wodnej.
W

8

Rozbudowaa ścieżek
przyrodniczo – edukacyjnych
e

W latach 2013-22014 nie rozbudo
owywano ścieżek przyrodniczo-eduukacyjnych.

9

Organizacja konkursu
SSelektywnej Zbiórrki Odpadów w
Placówkach Ośw
wiatowych na
terenie poowiatu

W 2013 roku zoorganizowano Ko
onkurs Selektywn
nej Zbiórki Odpaddów, który ma na
a celu edukowaniie
dzieci oraz młoodzieży w zakressie poszanowania
a środowiska w skali mikro i makro,
m
wyrobieniie
nawyku właściiwej segregacji odpadów, a ta
akże zaktywizow
wanie społecznośści lokalnych do
d
utrzymywania pporządku i czysttości na terenie gminy.
g
W 2013 roku do konkursu przystąpiło 30
placówek: 11 prrzedszkoli, 15 szkkół z miasta i 4 z powiatu.
p
W 2014 roku odbyła się XIII
II edycja Konkurrsu Selektywnej Zbiórki Odpadó
ów. Konkurs jesst
Mi
„Ko
oniński Region K
Komunalny”, Starrostwo Powiatow
we
organizowany pprzez Związek Międzygminny
w Koninie, Urzząd Miejski w Koninie,
K
oraz Miiejski Zakład Goospodarki Komun
nalnej w Koniniee.
Konkurs ma naa celu edukowaniie dzieci i młodzieży w zakresie pposzanowania śrrodowiska w skalli
mikro i makroo, wyrobienie nawyku
n
właściw
wej segregacji oodpadów a takżże aktywizowaniie
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realizaacji

Sta
an realizacji zadań na dzień 31.12..2014
społeczności lokkalnej w celu utrzzymania czystości i porządku.
W 2013 roku oodbyła się VII Po
owiatowa Edycja Akcji „Drzewkoo za Butelkę”. Zeebrano i poddano
recyklingowi 2447 tysięcy butelekk PET oraz 1400 kilogramów
k
nakrrętek.
W 2014 roku oodbyła się VIII Powiatowa
P
Edycja Akcji „Drzewkko za Butelkę”. W międzyszkolneej
rywalizacji ucze
zestniczyło 15 szkkół z powiatu konińskiego oraz P
Pogotowie Opiekkuńcze w Koniniee.
Uczniowie zgroomadzili ponad 90
0 tys. butelek PET
T oraz 506 tys. szztuk nakrętek.
Za zebrane buttelki uczestnicy otrzymali
o
sadzon
nki drzew i krzew
wów ozdobnych które posadzili w
swoich miejscoowościach. Uroczzystość uświetniły
y występy artysty
tyczne uczniów teeatru „Kreska” z
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Us
Usługowych w Ży
ychlinie oraz Paaństwowej Szkołły Muzycznej im
m.
Paderewskiego w Koninie.
Uczestnicy jeddenastu edycji akcji
a
(2003-2013
3) zabrali łącznnie 18.967.783 szt.
s
butelek oraaz
posadzili 24.4338 drzewek.
Koszt tych działłań z podziałem na
n 2013 i 2014 ro
ok wyszczególnioono w punkcie 7 niniejszej
n
tabeli ze
z
względu na brakk możliwości rozd
dzielenia kosztów
w poszczególnych konkursów.

10

W okresie rapportowanym Pow
wiat Koniński nie opracowywał Programu Ochrrony Środowiskaa.
Obowiązujący dokument pt.: „Aktualizacja Programu Ochhrony Środowiskka dla Powiattu
ą do roku 2020””został opracowa
any w 2012 rokuu.
konińskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą
Dokument ten pprzyjęto uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XX
XV/200/2013 z dn
nia 28 lutego 2013
roku i udostęppniono na stron
nie internetowejj Powiatu konińńskiego w Biuleetynie Informacjji
Publicznej.
W badanym okrresie w 2013 rokku opracowano Raport z wykonaniia Programu Och
hrony Środowiskka
Powiatu Konińsskiego za lata 20
011-2012, który także
t
został udosstępniony w Biuletynie Informacjji
Publicznej na sttronie internetow
wej Powiatu koniń
ńskiego. Koszt wyykonania raportu
u wyniósł 4.661,770
złotych.

Umieszczenie na
n stronach
internetowychh powiatu
pprogramów ochroony środowiska

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Tabela 332 Stan realizzacji ZADAŃ
Ń REALIZOWA
ANYCH PRZE
EZ GMINY w zakresie edu
dukacji ekolog
gicznej na
terenie poowiatu konińsskiego w latacch 2013-2014
L.p.

Zadania planow
wane do
realizacjii

1

Eddukacja w zakresiie zagrożeń
dlaa środowiska wysstępujących
na terenie powiatu konińskiego
k
i sposobów naprrawiania
istniejącego stanu
s

2

Edukacja ekoloogiczna
reaalizowana w przeedszkolach i
szzkołach (sesje ekoologiczne,
koonkursy, olimpiaddy, wyjazdy
tematyczne, wyccieczki)

3

Rozbudowa śccieżek
prrzyrodniczo – eduukacyjnych

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
Nadleśnictwo
N
Kooło zaangażowa
ane jest w edu
ukację ekologicz
czną, a szczegó
ólnie edukację
prrzyrodniczo-leśnąą społeczeństwa.
Propagowanie
P
eduukacji jest jednym
m z zadań realizo
owanych przez LLasy Państwowe, wynikającym z
za
ałożeń Polityki L
Leśnej Państwa i przyjętych
p
„Kierrunków rozwoju eedukacji leśnej sp
połeczeństwa w
Lasach Państwowy
wych".
W działalność eduukacyjną na terenie Nadleśnictwa
a Koło zaangażoowani są leśniczo
owie wszystkich
leeśnictw, pracownnicy działu techniccznego biura nad
dleśnictwa oraz czzłonkowie kierow
wnictwa.
Aktywność tak szer
erokiej grupy praccowników w sferzze edukacji przyro
rodniczo-leśnej wynika
wy
z bardzo
du
użego zasięgu aadministracyjnego
o Nadleśnictwa Koło
K
– 1424 km
m2, znacznej ilośści kompleksów
leeśnych (ponad 2000) oraz bardzo dużym
d
ich rozdrob
bnieniu.
Współpraca
W
z dzieećmi i młodzieżą
ą obejmuje kilkad
dziesiąt szkół na terenie trzech województw.
w
Na
teerenie działania Nadleśnictwa zn
najduje się 36 szkół podstawowycch, 21 gimnazjów
w, 2 specjalne
13
ośśrodki szkolno-wy
wychowawcze, 8 szzkół średnich.
„Gmina Przyjaznna Rowerzystom 2014” w kat. gmin
g
wiejskich ood pięciu do dziiesięciu tysięcy
mieszkańców
m
to certyfikat jako odebrała w 201
14 roku Gmina Krzymów. Wręęczenie nagród
wszystkim
w
laureattom Finału ogóllnopolskiego kon
nkursu „Gmina P
Przyjazna Rowerzystom 2014”
od
dbyło się podczzas V Międzyna
arodowych Targów Rowerowychh KIELCE BIKE
KE-EXPO. Ideą
ko
onkursu, któregoo organizatorem było Polskie To
owarzystwo Turys
ystyczno-Krajozna
awcze konkurs,
jeest upowszechniaanie bezpiecznyych form upraw
wiania turystyki rowerowej ora
az promowanie
jeednostek samorząądowych, które tworzą najlepsze
e warunki dla zrrównoważonego rozwoju ruchu
ro
owerowego. Gminna Krzymów od wielu
w
lat z sukcesami propaguje tuurystykę rowerow
wą.
Gmina
G
Stare Miassto w okresie rap
portowanym zreallizowała:
w 2013 roku zrrealizowano proj
ojekt „Baśniowy las wita was – edukacja ekkologiczna dla
na
ajmłodszych” pprojekt z zakreesu edukacji ek
kologicznej dotyyczył zagospoda
arowania lasu
i utworzenia ścieeżki edukacyjnej z elementami baśni przy Innow
wacyjno-Integracyyjnym Ośrodku
Edukacji
E
Przedszkkolnej w Starym Mieście.
M
Koszt re
ealizacji 43.826,114 złotych w tym dofinasowanie
zee środków WFOSSiGW 25.000 złotyych.
W 2014 roku zreaalizowano projektt „Będzie wesoło - edukacja nie w - lecz za szkołą
ą” ekologicznoprrzyrodnicza ścieżżka edukacyjna przy
p
Szkole Pod
dstawowej z Żdżaarach i dokończzenie ścieżki w
miejscowości
m
Starre Miasto - koszt 51.137,25
5
złotych
h , w tym dofinans
nsowanie ze środkków WFOSiGW
23
3.000 złotych.
Na
N terenie Gminyy Grodziec, Kram
msk, Krzymów, Wilczyn,
W
Skulsk, R
Rychwał, Wierzb
binek, Kleczew,

13 http://ww
ww.kolo.poznan.llasy.gov.pl, 2015
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Zadania planow
wane do
realizacjii

Stan realizacji
r
zadań na
n dzień 31.12.20014
Kazimierz
K
Biskupii, Rzgów, Ślesin, Kramsk nie wyk
konano także dziaałań w zakresie budowy
b
ścieżek
prrzyrodniczych.

8

Organizacja koonkursu
Selektywnej Zbiórkii Odpadów
Placówkach Oświiatowych na
wP
terenie powiiatu

9

S
Orrganizacja akcji Sprzątanie
Świata

10

Org
rganizacja akcji Dzień
D
Ziemi

11

U
Umieszczenie na stronach
intternetowych powiatu i gmin
programów occhrony
środowiskka

W ramach rewoluucji śmieciowej wszystkie
w
gminy należące do pow
wiatu konińskiego
o organizowały
akkcje edukacyjne i informacyjne za
arówno dla dzieci i dorosłych. Akkcje te realizowan
ne były poprzez
arrtykuły zamieszcz
czane na stronacch internetowych, tablicach ogłosszeń, a także w formie ulotek,
fo
olderów i materiaałów informacyjnyych.
Corocznie
C
organiizowane są fesstyny i akcje promocyjne w skłład których wch
hodzą konkursy
do
otyczące selektyw
wnych zbiórek odp
padów.
Jeednocześnie w pplacówkach oświiatowych wszystk
kich gmin należąących do powia
atu konińskiego
orrganizowane jestt Sprzątanie Świa
ata oraz obchody Dnia Ziemi. W ttrakcie tych akcjii organizowane
są
ą zbiórki odpadóów z terenów przyyszkolnych oraz konkursy
k
połączoone z ciekawymi nagrodami dla
ucczestników.
W okresie raportoowanym tylko dw
wie gminy należą
ące do Powiatu kkonińskiego przyjjęły uchwałami
akktualizacje progrramu Ochrony śro
odowiska. Były to
o:
 Kazimierz Bisskupi - uchwała nr
n XXXVII/301/13
3 z dnia 16 sierpnnia 2013 roku
ady Gminy Rzgów
w z dnia 26 wrześnnia 2014 r.
 Rzgów- uchwaała nr 295/14 Ra
In
nne Gminy mają udostępnione Prrogramy Ochrony
y Środowiska, alee zostały one oprracowane przed
ro
ozpoczęciem okreesu raportowego::
 Grodziec POSS opracowany w 2010 roku,
 Kleczew POSS opracowany w 2008
2
roku,
2
roku,
 Rychwał POSS opracowany w 2005
OŚ opracowany w 2010 roku,
 Sompolno PO
POŚ opracowanyy w 2010 roku,
 Stare Miasto P
OŚ opracowany w 2012 roku,
 Wierzbinek PO
 Wilczyn POŚ opracowany w 2005 roku.
Gminy
G
Kramsk, K
Krzymów, Golin
na, Ślesin Skulsk
k nie mają Proogramów Ochron
ny Środowiska
ud
dostępnionych naa swoich stronach
h internetowych.

Źródło: oprracowanie własnne na podstawie danych ze Starosstwa Powiatoweg
go w Koninie, Urrzędów Miast i G
Gmin należących do powiatu
konińskiegoo oraz instytucji działających
d
w za
akresie szeroko poojętej ochrony śrrodowiska na obszzarze powiatu konnińskiego, 2015

Podsumoowanie
W zakressie edukacji ekologicznej
e
najwięcej
n
dziaałań w okresiie raportowanym realizowaanych było w tematyce
odpadów
w i ich selektyywnego grom
madzenia. Fakkt ten wynikaa z potrzeby przyzwyczajeenia społeczeeństwa do
segregow
wania odpadów
w. Dlatego org
ganizowano m
miedzy innymii takie akcje jaak
 Akccja „Sadzimy 500 milionów
w drzew,
 „Drrzewko za butelkę”,
 Akccja Ekologicznna „Listy do Ziemi”,
Z
 festtyn „Lasom Prrzyjazny”,
 „Św
więto drzewa” w placówkacch oświatowycch,
 Pow
wiatowy Konkkurs Ochrony Środowiska.
W sumiee na edukację ekologiczną roczne nakładdy w okresie raportowanym
m wynosiły w 2013 roku prawie
p
80
tys. złotyych, natomiastt w 2014 roku 60 tys. złotycch.
W ramacch wspierania rozwoju tury
ystyki Powiat Koniński udzzielał dotacji na działalnośćć Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Marinaa. W ramach
h współpracyy z Urzędem
m Marszałkow
wskim Powiatt Koniński w okresie
raportow
wanym przeznaaczał środki fiinansowe na ddziałalność Pu
unktu Informacyjnego Fundduszy Europejskich.
W okresie sprawozdaawczym Powiiat dofinansow
wał realizowaany przez Gm
minę Stare M
Miasto Ponadregionalny
Piknik E
Ekologiczny pn.
p „ Ziemia dla Człowiekka - Człowiek
k dla Ziemi“ oraz międzyynarodową ko
onferencje
poświęcooną segregacjii odpadów pn..: „Segregujm
my – świat ratu
ujmy”.
Powiat K
Koniński udzzielał także dotacji na zadania ekollogiczne w ramach wspóółpracy z insstytucjami
pozarząddowymi.
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5. Kosszty poniesiione na rea
alizację zadaań własnycch Powiatu Konińskieggo w latacch 20132014
W latachh 2013 – 20144 realizowany
ych było szerreg zadań właasnych przez Powiat Konińński. Większo
ość z nich
finansow
wana była ze śrrodków własn
nych, nie mnieej jednak w ostatnich latach
h Powiat staraał się z powod
dzeniem o
pokrycie nakładów inw
westycyjnych poszczególnyych zadań ze źródeł
ź
zewnętrrznych.
Były to m
między przedee wszystkim in
nwestycje zw
wiązane z inweestycjami realiizowanymi naa drogach pow
wiatowych
oraz w zzakresie term
momodernizacjji budynków w tym Och
hotniczych Straży Pożarnyych w poszczzególnych
gminach..
Istotnym
m zdaniem realizowanym
m w analiizowanym okresie
o
jest budowa T
Termicznego Zakładu
Unieszkoodliwiania Oddpadów Komu
unalnych w Ko
Koninie. Zakoń
ńczenie tego zadania
z
przyniiesie korzyścii nie tylko
dla miastta Konina, ale także dla całeego powiatu kkonińskiego.
W poniższej tabeli zeestawiono wszzystkie zadannia własne Pow
wiatu Konińsskiego zaplanoowane do reaalizacji na
okres spprawozdawczyy 2013-2014 wraz z podaaniem ich ko
osztów ponieesionych z prrzedstawienieem źródła
finansow
wania.
Proponow
wane przedsięęwzięcia ujęto
o w następująccej kolejności::
 Powietrze atm
mosferyczne,
 Hałas,
 Promieniowaanie elektromaagnetyczne,
odziemne,
 Wody powierrzchniowe i po
y,
 Powierzchniaa ziemi i gleby
 Przyroda,
wialna,
 Energia odnaw
nia naturalne,
 Poważne awaarie i zagrożen
o
 Gospodarka odpadami,
 Edukacja ekoologiczna.
nowane i zreealizowane przedsięwzięci
p
ia, z uwzglęędnieniem powyższego
W tabelii poniżej zesstawiono plan
podziału wraz z rzeczyywiście poniessionymi koszttami oraz uwaagami o ich realizacji.
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Tabela 33 Koszty i źróódła finansowa
ania zadań włłasnych Powia
atu Konińskieg
go w latach 20013-2014
Stan
realizacji

Kosztyy poniesione w lattach
[PLN]

Jednosttki
realizująące

Nazwa zadania

201
13

ŹŹródło finansowa
ania

2014

POWIET
TRZE ATMOSFE
ERYCZNE
W

Termomodernnizacja budynków
w
użytecznoości publicznej

Powiat Ko niński

902.78
89,30

1.507.45
56,14

Budżżet Powiatu Koniińskiego

W

Projekty w zakresie
z
ochrony
powietrza i energetyki
e
w tym
energetykki odnawialnej

Powiat Ko niński

25.132
2,29

522.271,53

Budżet P
Powiatu Konińskiiego, Miasto
Konin, P
Program Operacyyjny Pomoc
Techniczna

W

Budowa noweego odcinka drog
gi
DP31678 relacji
r
Kaliska Buddzisław

Powiat Konniński,
PAK KW
WB w
Koniniie

5.614.510,62

W

Budowa i moodernizacja dróg
powiiatowych

Powiat Ko niński

10.972.2
246,40 10.375.2
274,86

N/B

Wsparcie przedssięwzięć związanyych
z budową sieci gazowej na teren
nie
poowiatu

Powiat Ko niński

0

W

Promowanie proekologicznych
p
h
środków
w transportu

Powiat Konniński,
Przedsiębioorstwo
Komunikkacji
Samochoddowej
w Koninnie

Koszzty administracyjn
ne

W/T

Promowaniie budownictwa
stosująceego materiały
energoooszczędne

Powiat Ko niński

0

N

Mokre czyyszczenie dróg
powiiatowych

Powiat Ko niński

0

W

Opracowanie i wdrożenie system
mu
informowaniaa społeczeństwa o
stanie klimaatu akustycznego

Powiat Ko niński

Koszzty administracyjn
ne

Budżżet Powiatu Konińskiego,

W

Kreowanie waarunków wysokieg
go
komfortu akustyycznego na terena
ach
o walorachh turystyczno –
krajoznawczychh poprzez tworzen
nie
aktów praw
wa miejscowego

Powiat Ko niński

Koszzty administracyjn
ne

Budżżet Powiatu Konińskiego,

W

Budowa i moodernizacja dróg
powiiatowych

Powiat Ko niński

N/B

Propagowaniee uwzględniania w
planach zaggospodarowania
przestrzennnego zagadnień
dotyczącycch znaczącego
oddziaływaniaa na środowisko i
człowieka pól elektromagnetycznyych

Powiat Ko niński

Koszzty administracyjn
ne

Budżżet Powiatu Konińskiego,

W/T

Przestrzegaanie procedury
oddziaływaniaa na środowisko na
n
etapie udzielania decyzji
środoowiskowej

Powiat Ko niński

Koszzty administracyjn
ne

Budżżet Powiatu Koniińskiego

N/B

Współpraca ze służbami
s
kontroln
nopomiarowymi obbiektów emitującyych
pola elektrromagnetyczne

Powiat Ko niński

0

P
PAK KWB w Kon
ninie
Budżżet Powiatu Konińskiego,
NPPD
DL, pomoc finanso
owa Gmin

Budżżet Powiatu Konińskiego,

HAŁAS

Informacja w częęści
„Po
owietrze atmosferryczne”

PROMIENIOWA
ANIE ELEKTROM
MAGNETYCZNE
E

WODY POWIE
IERZCHNIOWE I PODZIEMNE
W

Promowanie prro środowiskowych
zasad uprawy, chowu i produkccji

Powiat Konniński,
Centrum O
Obsługi
Rolnictw
wa

W

Remonty kanalizzacji deszczowej lub
naprawy przepuustów drogowych
hw
ciągu drógg powiatowych

Powiat Konniński,
Zarząd D
Dróg
Powiatow
wych

W

Dotacje celowe dla
d Spółek Wodnyych Powiat Konniński,
Spółki Wo
Wodne
na konserrwację rowów

Informacja w częęści
„Pow
wierzchnia ziemi i gleby”

61

66.570
0,06

154.035,91

Budżżet Powiatu Koniińskiego

56.500

60.00
00

Budżżet Powiatu Koniińskiego
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meliorracyjnych
POWIER
RZCHNIA ZIEMII I GLEBY
W

Promocja prrogramów rolnośrodow
wiskowych

Powiat Konniński,
Centrum O
Obsługi
Rolnictw
wa

0

W

Inwentaryzacjaa miejsc nielegaln
nej
eksploattacji kopalin

Powiat Konniński,
Okręgowy Urząd
Górnicczy

Koszzty administracyjn
ne

W

Promowanie prro środowiskowych
zasad uprawy, chowu i produkccji

Powiat Konniński,
Wielkopoolski
Ośrodeek
Doradzttwa
Rolniczeggo w
Poznaniu Z
Zespół
Doradztw
wa w
Koniniie

0

W/N

Opracowaniie uproszczonych
planów urząddzania lasów orazz
inwentaryzaacji stanu lasów
niepańństwowych

Powiat Ko niński

1.087
7,55

1.756,,96

Budżżet Powiatu Koniińskiego

W/N

Pielęgnacja tereenów zieleni w tym
m:
 pielęgnacja parków,
wów
 cięcia sanitarrne drzew i krzew
ozdobnych,
 zakup materiaału
zadrzewieniow
wego,
 usuwanie choorych i suchych
gałęzi, sadzennie zieleni.

Powiat Konniński,
Nadleśnicctwo
Koninn

38.950
0,00

0

Budżżet Powiatu Koniińskiego

Wspieranie inicjatyw w zakresiie
o
źródeł
wykorzystania odnawialnych
ennergii

Powiat Konniński,
Krajow
wa
Agencjja
Poszanow
wania
Energgii

Budżżet Powiatu Koniińskiego

PRZYRODA

ENE
ERGIA ODNAWIA
ALNA

W/T

Koszzty administracyjn
ne

Budżżet Powiatu Koniińskiego

POWAŻNE
P
AWAR
RIE I ZAGROŻEN
ENIA NATURALN
NE
W

Zarządzannie kryzysowe

Powiat Ko niński

66.356
6,26

76.948
8,80

Budżżet Powiatu Koniińskiego

607.999,97

Budżet P
Powiatu Konińskiiego, środki
W
WFOSiGW w Pozn
naniu

GOSP
PODARKA ODPA
ADAMI
W/T

Realizacja proogramu usuwania
a
wyrobów zawiierających azbestt z
terenu powiiatu konińskiego

Powiat Ko niński

582.98
82,08

EDUK
KACJA EKOLOG
GICZNA
W

Powiatowy Konkurs
K
Ochronyy
Środdowiska

Powiat Ko niński

Koszty zaw
wierają się w kosz
sztach zadania
„Edukacja ekologiczna realizow
wana w szkołach…
…”

W

Współpraca z organizacjami
pozarządowymii w zakresie ekolo
ogii

Powiat Ko niński

W

Organizacja Koonkursu Powiatow
wy
Rolnnik Roku

Powiat Ko niński

Koszty zaw
wierają się w kosz
sztach zadania
„Edukacja ekologiczna realizow
wana w szkołach…
…”

W

Organizacjja konkursu na
najbardziej upoorządkowana wieeś i
zaagrodę

Powiat Ko niński

Koszty zaw
wierają się w kosz
sztach zadania
„Edukacja ekologiczna realizow
wana w szkołach…
…”

W

Edukacja w zakkresie zagrożeń dla
d
środowiska występujących
w
na
a
terenie powiaatu konińskiego i
sposobów napraawiania istniejąceego
s
stanu

Powiat Ko niński

56.750,52

W

Edukacja ekologiczna realizowa
ana
sje
w przedszkolacch i szkołach (sesj
ekologiczne, koonkursy, olimpiad
dy,
wyjazdy tematyczne, wycieczki)
i)

Powiat Ko niński

135.37
74,35

110.264,37

Budżżet Powiatu Koniińskiego

W/T

Kompleksowa prromocja markowego
produktu turystyki wodnej Wielkka

Powiat Ko niński

81.996
6,24

91.550
0,74

Budżżet Powiatu Koniińskiego

178.84
44,28
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78.071
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Budżet P
Powiatu Konińskiiego, środki
UE

Buddżet Miejskiego Zakładu
Z
G
Gospodarki Odpad
dami
Koomunalnymi, środ
dki UE
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Pętla Wielkopolski
W
N

Rozbudowa ścieeżek przyrodniczo
o–
edukkacyjnych

Powiat Ko niński

W/T

Organizacja koonkursu Selektywn
nej
Zbiórki Odpaddów w Placówkacch
Oświatowych na
n terenie powiattu

Powiat Ko niński

W

Umieszczennie na stronach
internetowych powiatu
p
programów
ochronyy środowiska

Powiat Ko niński

0

0
Koszty zaw
wierają się w kosz
sztach zadania
„Edukacja ekologiczna realizow
wana w szkołach…
…”

Koszzty administracyjn
ne

Źródło: oprracowanie własnee na podstawie danych ze Starostw
wa Powiatowego w Koninie, 2015
Legenda:
W – zadaniie wykonane
N – zadaniee niezrealizowanee
T – zadaniaa będące w trakciie realizacji/zada
anie ciągłe
B – brak pootrzeby realizacjii zadania
b.d.k. – braak danych kosztow
wych

Reasumu
ując, na planoowanych do wykonania
w
355 zadań własnyych na lata 2013-2014 zakkończono 22 zadania,
z
6
zadań wyykonywano i ich realizacja
a jest na bieżąąco kontynuo
owana, 2 zada
ania zostały cz
częściowo zrea
alizowane
(np. pielęęgnacja teren
nów zieleni), 3 zdania nie bbyły realizow
wane z powodu
u braku potrzzeby ich realiizacji (np.
współpraaca ze służbam
mi kontrolno--pomiarowym
mi obiektów em
mitujących po
ola elektromaagnetyczne), a 2 zadań
nie rozpooczęto i przesu
unięto na lata
a następne (npp. ścieżki row
werowe).
Tabela 34 Nakłady pooniesione na realizację zadaań własnych ujętych
u
w Prog
gramie Ochroony Środowiskka na lata
2013-20114
Dziiedzina zadań
Powietrze attmosferyczne

2013
3

2014

SUM
MA

17 514 67
78,61 zł

12 405 002,53 zł

29 919 681,14 zł

Hałas

- złł

- zł

- złł

Promieniow
wanie elektromagnettyczne,

- złł

- zł

- złł

123 070,,06 zł

214
2 035,91 zł

337 105,97 zł

- złł

- zł

- złł

40 037,5
55 zł

1 756,96 zł

41 794,5
51 zł

Wody powieerzchniowe i podziem
mne
Powierzchniia ziemi i gleby
Przyroda

- złł

- zł

- złł

Poważne aw
warie i zagrożenia naturalne
n

Energia odnnawialna

66 356,2
26 zł

76 948,00 zł

143 304,26 zł

Gospodarkaa odpadami

582 982,,08 zł

607
6 999,97 zł

1 190 982
2,05 zł

Edukacja ekkologiczna

443 592,,87 zł

327
3 264,39 zł

770 857,26 zł

18 770 717,43 zł

13 633 007,76 zł

32 403 725,19 zł

RAZEM

Źródło: oprracowanie własnee na podstawie danych ze Starostw
wa Powiatowego w Koninie, 2015

W „Proggramie Ochrony Środowiskka dla Powiatuu Konińskiego
o na lata 2013
3-2016 z persppektywą do ro
oku 2020”
tylko nieektóre zadaniaa mają oszacowane kosztyy realizacji zadań. Należy wziąć pod uuwagę fakt, iż
i w POŚ
wszystkiee zadania i icch koszty są podzielone naa dziedziny środowiskowe
ś
e, bez podziałłu na zadaniaa własne ,
koordynoowane i gmiinne. Podział taki uniemoożliwia określlenie planowaanych kosztów
w na realizaccję zadań
własnychh
W latachh 2013-2014 w ochronie środowiska zaangażowan
no środki w wysokości 322,4 mln złoty
ych, przy
planowannych wydatkaach na 4 - letn
ni okres (20133-2016) realizzacji Program
mu (bez ujęciaa budowy Terrmicznego
Zakładu U
Utylizacji Oddpadów Komu
unalnych) rzęddu 25 mln zł.
Ostrożniee szacując koszt
k
realizaacji zadań ddla których dane kosztowe nie zosttały zamieszzczone w
harmonogramach na 4 lata może wy
ynieść około 100 mln złoty
ych, w tym zaadań własnychh Powiatu Ko
onińskiego
około 50 mln złotych.
Jeśli koszzty zaplanowaane na 4 lata zostałyby
z
poddzielone na dw
wuletnie okressy raportowanne można by wyciągnąć
w
wniosek, iż zrealizowaano w okresie raportowanym
m 128% założżonego planu.
Z tabeli zzamieszczoneej powyżej wy
ynika, iż niekt
które zadania takie
t
jak budo
owa ścieżek rrowerowych czy
c mokre
czyszczennie dróg pow
wiatowych nie zostały zreallizowane. W okresie raportowym 2013--2014 Powiat Koniński
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skupił siię szczególniie na działan
niach przyczyyniających się do ochron
ny powietrzaa w tym rem
montów i
modernizzacji dróg oraaz działań terrmomodernizaacyjnych. Niee mniej jednak
k inne dziedzziny środowisskowe nie
zostały ppominięte, są one
o mniej kosztotwórcze, a ich realizacjaa równie ważn
na jak ochronaa powietrza prrzykładem
jest usuw
wanie wyrobów
w zawierający
ych azbest lub edukacja eko
ologiczna.
W tabeli poniżej zestaawiono wszysstkie wydatki na realizację zadań własny
ych w zakressie ochrony śrrodowiska
Powiatu K
Konińskiego z podziałem na
n źródła finannsowania.
Tabela 35 Rozkład źróódeł finansowa
ania zrealizow
wanych zadań własnych Pow
wiatu Konińskkiego w latach
h 20132014
Dziedzina zadań
Powietrrze
atmosferyyczne

Raazem

Środ
dki własne

W
WFOSIGW

UE

NPPDL

Pomoc
ffinansowa
gmin

PAK
P KWB
w Koninie

29 9119 681,14
zł

18 708 373,72
zł

- zł

410 015,42
zł

2 691 985,00
zł

2 494 797,00
zł

5 614 510,00
zł

Hałass

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Promienioowanie
elektroomagnetycczne,

- zł
- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Wodyy
Powierzchhniowe
i podzieemne

337 105,97 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

33
37 105,97 zł

Powierzcchnia
ziemi i ggleby
Przyrooda

- zł
41 794,51 zł

Energgia
odnawiaalna
Poważne aawarie
i zagrożżenia
naturallne

- zł
41
4 794,51 zł

- zł

- zł

143 304,26 zł
14
43 304,26 zł

Gospodaarka
odpadaami

1 190 982,05 zł

Edukaccja
ekologicczna

770 857,26 zł

79
99 982,05 zł

3991 000,00 zł
180 004,82
zł

55
52 846,96 zł

SUMA
A

32 4033 725,19
zł

20 583
5 407,47
zł

3991 000,00 zł

590
5 020,24
zł

2 691 985,00
zł

2 494 797,00
zł

5 614 510,00
zł

WARTOŚŚĆ %

1000%

63,52%
6

1,21%

1,82%

8,31%

7,70%

17,33%

Źródło: oprracowanie własnee na podstawie danych ze Starostw
wa Powiatowego w Koninie, 2015

Jak z taabeli wynika zdecydowan
na większość,, bo około 63,5
6
% wyd
datkowanych środków finaansowych
pochodziiło z budżetuu Powiatu Ko
onińskiego Byyły to działan
nia dotyczące głównie ochrrony powietrzza, w tym
remontów
w i modernnizacji dróg oraz działańń termomodeernizacyjnych
h budynków Ochotniczycch Straży
Pożarnycch.
Znaczącyy procent środdków finanso
owych (około 17,3%) poch
hodziło z bud
dżetu Kopalnii Węgla Brun
natnego w
Koninie nna remont droogi DP31678 relacji
r
Kaliskaa – Budzisław
w.
Trzecie iistotne źródło środków finaansowych wyddanych na reaalizację zadań to Narodowyy Program Przzebudowy
Dróg Lokkalnych oraz pomoc finanssowa gmin, kttóry stanowiło
o w wartościaach odpowiednnio około 8,3%
% i około
7,7%, śroodki zostały sppożytkowane na remonty i modernizacjee dróg powiato
owych.
Środki w
własne poniesione w okressie raportowannym na ochro
onę środowiska z budżetuu Powiatu Ko
onińskiego
wyniosłyy ponad 20,8 mln
m złotych.
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6. Oceena stopniaa realizacjii Programu
u ochronyy środowisk
ka dla pow
wiatu Koniińskiego
weddług wskaźn
ników
Na potrzeeby monitorinngu stanu reallizacji „Prograamu…” zostałła opracowana propozycja wskaźników służących
do monittoringu postęppu prac realizzacji Programu
mu. Wskaźniki te wybiórczo
o, ale wskazuj
ują na tendenccję zmian,
jakie nasttępują na obszzarze Powiatu
u konińskiego..
Zestaw w
wskaźników proponowany
p
ych w „Progrramie…” z 2013
2
roku na potrzeby oppracowania niiniejszego
„Raportuu…” został zm
modyfikowany
y ze względuu na brak dan
nych odnosząccych się do rroku bazoweg
go i stanu
obecnegoo, co uniemożżliwiało zarów
wno monitoringg jak i określeenie kierunków
w zmian wskaaźników.
W kolum
mnach umieszczono wartości wskaźników
w z 2010 rok
ku a następniee porównano jje z rokiem 2013.
2
Stan
aktualny został określony na podstaawie danych otrzymanych ze Starostwa Powiatowegoo w Koninie, Urzędów
Miast i G
Gmin oraz z daanych GUS.
Tabela 36 Wskaźniki efektywności
ef
Programu
P
Kategooria

Przyrooda i
krajobbraz

Powierzchnnia ziemi
i gleeb

Wska
aźnik monitoringuu

Jednostka

2010

2013

Zmiana
wskaźnika

powierzchnia ob
bszarów prawnie chronionych

ha

63.381

64.189



powierzchn
nia rezerwatów prrzyrody

ha

692,2

693,6



powierzchnia
a Parków Krajobrrazowych

ha

8.834,5

8.642,99



ilość pomników
p
przyroody

szt.

65

66*



liczba parków i zieleńcóów

szt.

34

34



lesistość

%

15,9

16,0



zalesienia

ha

50,0

18,36



pozzyskanie drewna

m3

1.128

952



udział powieerzchni zalesionejj gminnej

ha

101,1

101,3



ilość nasad
dzonych drzew i kkrzewów

szt.

1.106

2.917



Powierzchnia terenów zrekultyywowanych
(danne za okresy dwulletnie 2011-2012 oraz 2013-2014))

ha

181

179



% miesszkańców korzysttających z sieci kaanalizacji sanitarrnej

%

29,7

33,4



liczzba oczyszczalni

szt.

14

18



ilość ścieków odp
prowadzanych doo oczyszczalni

dam

1.546

1.558



zużycie wody do
d celów bytowycch na osobę

dam3

29,0

30,4



dam

3

176

238



dam

3

68

86




zużycie wod
dy na potrzeby prz
rzemysłu
Gospoddarka
wodno-ścciekowa

Powieetrze

pobór wód pod
dziemnych na celee przemysłu
udziaał mieszkańców ko
orzystających z siieci wodociągowej

%

90,0

90,5

ilość wody dostarczanej
d
do go
gosp. dom

dam3

10,1

10,7



ilość wody dosttarczanej do przeedsiębiorstw

dam3

1,9

1,8



ścieki przemysło
owe wymagające ooczyszczenia

dam3

37.453

46.835



kontrole
k
WIOS

szt.

b.d.

16*



sprzedaż energii
e
cieplnej w roku

GJ

14.458

10.273



dług
gość sieci cieplnej
ej

km

0,8

2,0



emisja zanieczyszczeń pyłoowych

t/r

70

61



emisja zan
nieczyszczeń gazoowych

t/r

34.370

31.622



zanieeczyszczenia zatrzzymane w urządzeeniach do redukcj
cji

t/r

181

164



szt.

0

0



szt.

0

0



szt.

b.d.

4



z
na teren
nie powiatu stwarrzających zagrożeenie
Poważne awarie liczba zakładów
wystąpienia awarii przemyysłowej
i zagrożżenia
naturaalne
liczbaa zdarzeń o znamionach NZS i zaggrożeń naturalnycch
Hałaas

3

ilość kontroli w zakładach emitujjących hałas
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stwierdzone przeekroczenia hałasuu na drogach

tak/nie

tak

**

szt.

b.d.

107



ilość poozwoleń wydanycch na budowę eleektrowni wiatrowyych

szt.

b.d.

12



ngu i przygotowaania do ponowneg
go
średnni poziom recyklin
użycia następujących
n
fra
akcji odpadów koomunalnych: papiieru,
metali, two
orzyw sztucznych i szkła

%

b.d.

36,6



ilość odpadów zawierrających azbest us
usuniętych z terenu
powiatu

Mg

722,77

887,15



odpady przemysłowe wytworzone w ciągu roku

tys. Mg

25,2

21,6



odpady przem
mysłowe poddane odzyskowi

tys. Mg

20,8

18,3



kontrole
k
WIOS

szt.

b.d.

24*



nsowania zadań w
własnych Gmin i
Śroodki z UE na finan
Powiatu

zł/M

29,8

108,2



ilość zggłoszeń urządzeń
Polaa
ń będących źródłe
łem promieniowan
nia
elektromaggnetyczne
elektromag
gnetycznego (20133-2014)
Energgia
odnawiialna

Gospoddarka
Odpaddami

Finansow
wanie

Źródło: oprracowano na poddstawie danych z Banku
B
Danych R
Regionalnych, GU
US 2015
*dane z 20114 roku
**wyniki baadań wykonanychh w 2014 roku bęędą znane w II poołowie 2015 roku.
Objaśnieniaa:

ka




Zaletą proponowanycch zapisanych
h w tabeli p owyżej wskaaźników jest dostępność ddanych do icch oceny,
możliwośść dokonywaania porównaań z latami ubiegłymi (od roku 19
995) oraz z innymi pow
wiatami i
wojewóddztwem.
Analizująąc zmiany wskaźników
w
można
m
zauwaażyć iż w wy
yniku działań
ń Powiatu K
Konińskiego oraz
o
gmin
należącycch do Powiattu wskaźniki dotyczące
d
siecci wodociągo
owej i kanalizacyjnej są naa dobrym wzraastającym
poziomiee. Wskaźniki dotyczące gospodarki
g
oddpadami kom
munalnymi w ciągu trzechh ostatnich lat
l uległy
poprawiee. Zauważyć należy
n
także, iż wskaźniki na które na wpływ
w
rozwójj cywilizacyjnny nie zmieniiły się lub
ich zmianny są niezauw
ważalne.
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7. Poddsumowaniee
Program Ochrony Śroodowiska dla Powiatu Konnińskiego stan
nowi podstawo
owe narzędziee prowadzenia polityki
ekologiczznej w całym powiecie. Reealizacja zadańń w latach 20
013-2014, zaw
wartych w posz
szczególnych obszarach
o
tematyczznych, daje poodstawy do osiągnięcia przzyjętych celów
w i prioryteto
owych kierunk
nków działań Programu
ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiegoo, zgodnych z polityką ek
kologiczną PPowiatu Koniń
ńskiego i
Wojewóddztwa Wielkoopolskiego a tym
t
samym ggwarantuje zró
ównoważony rozwój miastt i gmin należżących do
powiatu - obecnie jak i w perspektyw
wie wieloletnniej.
Niniejszyy Raport z reaalizacji Prograamu ochrony śśrodowiska jeest sporządzon
ny po raz piątyy i obejmuje lata
l 20132014.
Raport pprzedstawia sttan realizacji działań, i zaddań inwestycy
yjnych realizo
owanych w ookresie 2013-2
2014 oraz
potrzeby zmian w przzyjętych w „P
Programie…” priorytetach w kontekście zmian stanu środowiska na
n terenie
powiatu kkonińskiego oraz
o
w kontek
kście konkretyyzacji wielu zaamierzeń inwestycyjnych pprzyjętych przzez miasta
i gminy nnależące do poowiatu, a takżże inne instytuucje i podmioty
y gospodarczee.
Stan środdowiska na teerenie powiatu
u nie uległ poogorszeniu. Po
owiat Konińsk
ki oraz gminyy i miasta we własnym
zakresie sukcesywnie realizują zaadania, kładącc szczególny nacisk na budowę
b
sieci kanalizacji sanitarnej,
s
modernizzację dróg i remonty chodników a także ochronę
o
pow
wietrza atmoosferycznego poprzez
termomoodernizację obbiektów użyteczności publi cznej oraz usprawnianie go
ospodarki odppadami. Działłania te w
połączenniu z realizaccją zadań o charakterze eedukacyjnym w dużej mierze przyczyyniają się zaachowania
istniejąceego stano orazz do poprawy, jakości środoowiska na obsszarze powiatu
u konińskiego .
Oceniająąc dotychczasoowy stan reallizacji zadań zapisanych w harmonograamach „Progrramu…” jedno
oznacznie
można sttwierdzić, że zadania na biieżąco są realiizowane, i nieewiele jest zadań, które niee zostały zreaalizowane.
Przyczynną niezrealizoowania niektó
órych zadań nnie jest brak
k środków, alle brak potrzzeby ich realizacji lub
kompetenncji.
Zdecydow
wana większoość zadań to zadania zreallizowane, reallizowane w trrybie ciągłym
m lub ich realiizacja jest
rozpoczęęta i zakończeenie planowan
ne w 2015 rooku. Dowodem
m na to są wskaźniki orazz ilość wydatk
kowanych
środków finansowanycch na realizacjję zadań powiiatowych lówk
ka i gminnych
h.
Zaawansowanie realizzacji celów i zadań ekologgicznych jest zróżnicowane. Są zadaniaa na realizację których
wydatkow
wano wiele większe
w
środki niż te, planow
wane, gdyż ud
dało się pozyskać źródło finnansowania, są również
takie zaddanie, których realizacja jest planowana nna lata następn
ne ze względu
u na niedostateeczne środki finansowe
f
lub długie i skomplikkowane proceedury. Przykłładem może być
b zasilenie Jeziora Buddzisławskiego i Jeziora
Wilczyńsskiego wodam
mi kopalnianym
mi - realizacjaa zadania pn.: „Przerzut wód kopalnianyych z odkryw
wki Jóźwin
IIB do jeeziora Budzissławskiego i Wilczyńskiego
W
o”. Działanie to nie zostało zrealizowanne ze względu
u na brak
zakończeenia kompletoowania dokum
mentacji.
Wśród zaadań, których nie zrealizow
wano wymienićć można takżee:
 wsparcie przeedsięwzięć zw
wiązanych z buudową sieci gaazowej na tereenie powiatu.
owiatowych.
 mokre czyszcczenie dróg po
wanie w ruchu drogowym prrzyjaznej kom
munikacji miejskiej i „cicheggo transportu””.
 uprzywilejow
dniczo – edukkacyjnych.
 rozbudowa śccieżek przyrod
owano:
Wśród zaadań gminnycch nie zrealizo
 Gminy Golina, Grodziec, Stare
S
Miasto, K
Kramsk, Wilcczyn, Rychwał, Rzgów, Kazzimierz Bisku
upi,
Krzymów niee wykonały w badanym okrresie żadnych działań termo
omodernizacyjjnych na budy
ynkach
administrowaanych przez gm
minę,
Wilczyn, Skulsk, Rychwał, Rzgów, Krzyymów, Kazim
mierz
 Gminy Grodzziec, Stare Miaasto, Golina, W
Biskupi nie budowały, nie remontowały ani nie modernizowały ścieżek rowerow
wych.
msk, Sompolno, Golina, Sttare Miasto, Grodziec,
G
Sku
ulsk, Rychwał
ał, Kleczew, Kazimierz
K
 Gminy Kram
Biskupi, Ślessin, Wilczyn, Krzymów nnie posiadają obszarowych
h Programów
w Ograniczeniia Niskiej
Emisji ani Proogramów Gosspodarki Nisko
koemisyjnej an
ni innych doku
umentacji w zzakresie energetyki.
K
Wilczzyn, Skulsk, Rychwał,
R
Ślessin Krzymów,, Kazimierz Biskupi nie
 Gminy Golina, Grodziec, Kramsk,
wykonywały mokrego czysszczenia ulic.
K
Somppolno, Rychw
wał, Ślesin nie realizowały ddziałań edukaccyjnych w
 Gminy Golina, Grodziec, Kramsk,
zakresie ogranniczenia niskiiej emisji.
S
Kleczeew, Wilczyn, Krzymów, Rzgów
R
nie
 Gminy Grodzziec, Stare Miasto, Kramskk, Wilczyn, Skulsk,
wybudowały żadnych przy
ydomowych occzyszczalni śccieków.
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Gminy Golinna, Grodziec, Stare Miassto, Kramsk, Wilczyn, Sk
kulsk, Kleczeew, Wilczyn, Rzgów,
Kazimierz Biiskupi, Krzym
mów nie udziielały w badaanym czasie dofinasowania
d
a dla mieszkaańców na
budowę przyddomowych occzyszczalni śc ieków.
w nie wykonaały w latach 2013-2014
2
 Gminy Grodzziec, Stare Miiasto, Wilczynn, Skulsk, Krzzymów, Rzgów
żadnych zadaań w zakresie pielęgnacji
p
terrenów zieleni urządzonej.
G
Golina, Krzymów, Sttare Miasto, Grodziec,
G
Wiilczyn, Skulskk, Rychwał, Kazimierz
K
 Na terenie Gmin
Biskupi, Wierrzbinek, Kleczzew nie ustannowiono nowy
ych pomników
w przyrody.
G
Grodziec, Kramsk, Krzymów, Wilczyn,
W
Skulssk, Rychwał, Wierzbinek, Kleczew,
 Na terenie Gminy
Kazimierz Biiskupi, Rzgów
w, Ślesin, Kraamsk nie wyk
konano także działań w zak
akresie budow
wy ścieżek
przyrodniczycch.
msk, Krzymó
ów, Golina, Ślesin Skulssk nie mają Programów Ochrony Śrrodowiska
 Gminy Kram
udostępnionyych na swoich stronach interrnetowych.
miny starają sięę pozyskiwać dofinansowaanie na realizaację zadań ze środków zewnętrznych
Mimo to Powiat i Gm
nych w celu realizacji zadań
z
kosztow
wnych, gdyżż nie ma możliwości
m
zarówno krajowych i zagraniczn
wania ich ze środków
ś
budżeetu własnego.
sfinansow
W 2014 roku Konińsskie Starostwo
o wraz z Raddiem Konin i portalem ko
onin24.info zoorganizowano
o konkurs
"Unijna inwestycja deekady w pow
wiecie konińskkim". Chodziłło o to, by prrzez pryzmat 10-lecia Polsski z Unii
pokazać, na ile i w jaki sposób gminy
g
powiat
atu skorzystały
y z funduszy unijnych .G
Gmina Rychwał została
zwycięzccą plebiscytu 61% internau
utów uznało, żże zadanie „Z
Zagospodarowanie zielonychh miejsc wyp
poczynku”
zasługujee na ten tytuł. Inwestycja była
b
zrealizow
wana w 2012 roku.
r
Kosztow
wała ponad 3220 tys. złotych
h, z czego
190 tys. zzłotych to dottacja z Program
mu Rozwoju O
Obszarów Wiiejskich. Drug
gie miejsce zaj
ajął Wilczyn. Za
Z projekt
"Twórczaa szkoła dla tw
wórczego uczn
nia", trzecia bbyła przebudow
wa stadionu przy
p ul. Kaliskkiej w Sompollnie.
Takie koonkursy pokaazują jak duże jest zaang
ngażowanie gmin
g
w wyko
orzystanie mo
możliwości zd
dobywania
zewnętrzznego finansow
wania.
Jeśli w nnastępnych lataach poziom wykonywanych
w
h rocznie inw
westycji się niee zmieni oraz biorąc pod uw
wagę fakt,
iż realizaacja Programuu Ochrony Śrrodowiska plaanowana jest do 2020 roku
u i do końca okresu progrramowego
zostało jeeszcze wiele czasu
c
prognozzuje się, że z ppewnością wszzystkie planow
wane zadanie zostaną zrealiizowane.
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