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1. Wstęp 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego został opracowany przez 

firmę Abrys Technika Sp. z o.o. z Poznania, ul. Wiślana 46, na podstawie przepisów art. 

17 ust. 1 ustawy z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,  a następnie 

zatwierdzony Uchwałą Nr XI/111/2003 Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 10.12.2003 r. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego dokonano 

charakterystyki zasobów i składników środowiska przyrodniczego terenu powiatu 

w zakresie poszczególnych elementów środowiska. Na podstawie szczegółowej analizy 

scharakteryzowanych elementów sporządzono ocenę zagroŜeń i tendencji przeobraŜeń 

środowiska przyrodniczego obszaru powiatu. W opracowaniu wskazano  źródła 

i przyczyny zachodzących przeobraŜeń. Przedstawiono zagadnienia z zakresu ochrony 

powietrza, wód, powierzchni ziemi, hałasu, przyrody itp. 

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ 

wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty z Programu ochrony środowiska, które 

przedstawia się Radzie Powiatu. 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 

2004-2006, został wykonany przez  firmę ALBEKO z Opola w 2007 r. i zatwierdzony 

Uchwałą Nr  XVIII/200/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  24.04.2008 r.  

Niniejszy Raport z realizacji zadań określonych w w/w Programie obejmuje lata                  

2007-2008.  

Gospodarka odpadami na terenie powiatu gryfińskiego ujęta została w odrębnym 

opracowaniu pt.: „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego”.  

W bieŜącym roku planuje się wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Gryfińskiego”. 

Niniejszy Raport został opracowany przez pracowników Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
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2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska 

 

2.1. Cele i zadania realizowane w ramach programu o chrony środowiska 

 

 Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na 

terenie powiatu gryfińskiego, zaproponowano w Programie działania zmierzające do 

poprawy istniejących warunków. W ramach polityki ekologicznej powiatu na podstawie 

ustalonych zasad określono cele ekologiczne, kierunki działań oraz zadania ekologiczne, 

przez co rozumie się: 

• cel ekologiczny  – cel po osiągnięciu, którego ma nastąpić poprawa danego 

elementu środowiska, stanowiących ostateczny efekt podejmowanych działań; 

• kierunek działa ń – kierunek słuŜący do osiągnięcia wyznaczonych celów 

ekologicznych; 

• zadanie ekologiczne  – konkretne przedsięwzięcie prowadzące do realizacji 

wyznaczonych kierunków, a tym samym celów ekologicznych. Działania te mają 

charakter długookresowy i winny być realizowane, aŜ do osiągnięcia załoŜonego 

celu.  

 

Polityka ekologiczna powiatu gryfińskiego oparta jest na II Polityce Ekologicznej 

Państwa, Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

istniejących uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem dostosowania prawa do 

prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, jak równieŜ załoŜeniach rozwoju społeczno -

gospodarczego powiatu gryfińskiego. 

 Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie naleŜy podjąć w zakresie 

ochrony środowiska przedstawione zostały w harmonogramie będącym 

odzwierciedleniem polityki ekologicznej powiatu.  

Do najistotniejszych wytyczonych dla Powiatu Gryfińskiego celów i kierunków 

działań w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony środowiska naleŜą: 

• racjonalne uŜytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zuŜycia energii, 

surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, 

ochrona zasobów kopalin); 

• ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości 

powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciąŜliwego hałasu); 

• ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości uŜytkowej wód, racjonalizacja 

zuŜycia wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa); 

• ochrona gleb; 
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• ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych 

z uwzględnieniem ich róŜnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna 

eksploatacja lasów); 

• prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 

realizacji wyŜej wymienionych działań. 

 

Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu 

z programem edukacji ekologicznej społeczeństwa, powinna zapewnić powiatowi 

gryfińskiemu rozwój zgodny z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. 

 

2.2.   Harmonogram realizacji zada ń ekologicznych 

 
Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie naleŜy podjąć w zakresie 

ochrony środowiska na terenie powiatu gryfińskiego, stanowią podstawę dla realizacji 

konkretnych zadań na przestrzeni kilkunastu lat.  

Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia 

wyznaczonych celów spośród wszystkich zadań ekologicznych wybrano kilka, które 

naleŜy realizować w pierwszej kolejności. Ich zestawienie stanowi krótkoterminowy 

harmonogram - plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 

z perspektywą na lata 2008-2011.  

Pozostałe zadania ekologiczne będą realizowane w okresie długoterminowym                        

w ramach długoterminowego harmonogramu – planu operacyjnego Programu Ochrony 

Środowiska do roku 2015.  

Dla powiatu gryfińskiego w obu harmonogramach poszczególnym celom 

strategicznym i ich kierunkom działań przyporządkowano konkretne zadania priorytetowe             

z określeniem czasu ich realizacji oraz instytucje, które powinny je realizować lub 

współrealizować.  

Z uwagi na specyfikę ciągłości realizacji niektórych zadań np. edukacji 

ekologicznej czy zadań kontrolnych, będą one realizowane zarówno w ramach 

harmonogramu  krótko- jak i długoterminowego. 

Powiatowy charakter programu sprawia, Ŝe pewne zadania zostały zredagowane             

w sposób ogólny i stanowią podstawę do ich uszczegółowienia w gminnych programach 

ochrony środowiska.  W programie ochrony środowiska wyróŜniono zadania własne, 

realizowane bezpośrednio przez powiat lub poszczególne gminy oraz  koordynowane 

przez powiat i inne jednostki. 
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Większość określonych w programie zadań wynika z ustawy o samorządzie 

gminnym oraz innych przepisów szczególnych, dlatego teŜ zadaniem powiatu jako 

podmiotu koordynującego jest zebranie materiałów, informacji czy wyjaśnień z 

poszczególnych gmin  i innych jednostek realizacyjnych. W tym celu przygotowane były 

ankiety określające zadania, z których wynika stopień zrealizowanych zadań. 

Stopień realizacji wyznaczonych priorytetowych celów przedstawia się 

następująco: 

I. Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi                  

w miejscach najwi ększego oddziaływania na środowisko 

Zadaniem ekologicznym w tym przypadku jest kontrola zakładów produkcyjnych 

lub innych podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia prawidłowej i zgodnej z 

przepisami działalności.  

Kontrole te prowadzone były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska         

w Szczecinie oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie w ramach ustawowych kompetencji. 

W 2007 r. WIOŚ przeprowadził 39 kontroli podmiotów znajdujących się na terenie powiatu 

gryfińskiego. Zakres kontroli obejmował gospodarkę odpadami (13 kontroli), ochronę wód 

(20 kontroli), ochronę przed hałasem (4 kontrole), ochronę powietrza (2 kontrole) i odbiór 

nowych inwestycji (6). Naruszenie obwiązujących przepisów stwierdzono w przypadku 20 

kontrolowanych podmiotów. 

W 2008 r. - 27 kontroli, z czego w zakresie gospodarki odpadami ( 11 kontroli), 

ochrony wód (6 kontroli), ochrony przed hałasem (1 kontrola), ochrony powietrza                  

(5 kontroli) i powaŜnych awarii (10 kontroli) oraz odbiór nowych inwestycji ( 2 kontrole). 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie podmiotów znajdujących się 

na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2007- 2008 stanowi załącznik nr 1.  

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego                     

w Gryfinie w 2007 r. przeprowadził w sumie 21 kontroli w tym: ochrona wód – 8 kontroli, 

odpady – 8 kontroli, PFOŚiGW – 3 kontrole, hałas – 2 kontrole. W 2008 r.  – 25 kontroli,               

z czego w zakresie: odpadów – 10 kontroli, ochrony wód – 9 kontroli, hałasu – 2 kontrole 

oraz 4 kontrole kompleksowe. 

Kontrole przeprowadzane są według ustalonego harmonogramu lub podejmowane             

w ramach wniosków o interwencję. 

Innymi zadaniami w tym celu są równieŜ: 

1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz hałasu; 

2. Zmniejszenie emisji substancji odorowych do powietrza związanych 

z działalnością hodowlaną; 
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3. Ograniczenie odprowadzania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do rzek 

i jezior realizowane bezpośrednio przez podmioty gospodarcze.  

 

II. Gospodarka wodna – zapewnienie odpowiedniej jak ości u Ŝytkowej wód, 

racjonalizacj ę zuŜycia wody, zwi ększenie zasobów w zlewniach. 

Gospodarowanie wodami, zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju,                                   

a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz korzystanie z wód 

reguluje ustawa Prawo wodne. Zakłada ona gospodarowanie wodami uwzględniające 

zasadę wspólnych interesów i powinna być realizowana przez współpracę administracji 

publicznej, uŜytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności.  

Na podstawie umowy zawartej 28.06.2007 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim                             

a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadzono 

„Badania wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim w 

2007 r.” ZłoŜono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie w tym zakresie. Kwota przyznanej dotacji 

wynosiła: 420.122,00 zł. Ogółem wykorzystano i rozliczono kwotę:  383.552,02 zł. 

Realizowany w 2007 r. monitoring obejmował: 

- jakość wód powierzchniowych (rzeki i jeziora), 

- jakość wód podziemnych. 

W świetle wymagań rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód rzeki powiatu 

gryfińskiego w większości przekrojów objętych monitoringiem diagnostycznym zaliczono 

do klasy III, odpowiadającej wodom zadowalającej jakości.  

Wymagania norm określone dla III klasy czystości nie były spełnione w wodach 

Odry na stanowisku w Widuchowej, w przekrojach ujściowych 2 dopływów Odry – Kurzycy                    

i Rurzycy (IV klasa) oraz w dopływającej do jeziora Będgoszcz Krzeknie (V klasa).  

Wskaźnikami obniŜającymi jakość badanych rzek są: miano Coli typu kałowego - 

parametr obrazujący stopień zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi oraz wskaźniki 

zanieczyszczeń powodujących eutrofizację wód bądź będące jej następstwem: 

− zawartość związków fosforu i azotu, 

− wysoka koncentracja chlorofilu „a”, 

− wskaźniki zanieczyszczeń organicznych (BZT5, CHZT, OWO) i barwa wody. 

Ocena jakości wód jezior: Będgoszcz i Morzycko wykonana w oparciu o projekt 

rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych kwalifikuje oba badane akweny do V klasy. O złej jakości wód 

definitywnie zadecydowała wielkość koncentracji chlorofilu „a”. Niską jakość wód 
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potwierdziły wyniki badań fizykochemicznych, które nie spełniły standardów określonych 

dla wód dobrej jakości. 

Ocena według zasad Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jezior z grup „2a” i „3b” jest 

znacznie bardziej surowa (restrykcyjna) niŜ skala ocen w Systemie Oceny Jakości Jezior, 

który był stosowany do roku 2006. Zestawienie wyników tych dwóch sposobów ocen 

przedstawiono poniŜej. 

NAZWA JEZIORA WG  SOJJ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MŚ 

Będgoszcz III klasa V klasa 

Morzycko III klasa V klasa 

Badania wód podziemnych przeprowadzone na terenie powiatu w 2007 roku 

wykazały występowanie wód zadowalającej jakości (III) oraz niezadowalającej jakości (IV 

klasa). Wody dobrej jakości (II klasa) wystąpiły w Bielinku. Nie stwierdzono występowania 

wód bardzo dobrej jakości (I klasa) oraz złej jakości (V klasa). 

Dane pochodzą z opracowania „Ocena stanu środowiska powiatu gryfińskiego w 2007 r.” WIOŚ, 

Szczecin 2008 r. 

W zakresie wdroŜenia systemu zarządzania zasobami wodnymi - jednostka 

realizująca - RZGW w Szczecinie nie dysponuje jako takim systemem zarządzania 

zasobami wodnymi, a zadania Dyrektora RZGW realizowane są na podstawie zapisów 

wynikających    z ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z „Wykazem zadań i działań dla 

procesu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymogami Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w Polsce w latach 2006 - 2010". „Wykaz zadań i działań..." 

został stworzony dla potrzeb skoordynowania prac i działań w Polsce w zakresie 

opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 

W roku 2007 zrealizowano następujące opracowania i dokumentacje 

planistyczne dla potrzeb opracowania planów gospodarowania wodami: 

• Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej w regionie wodnym Dolnej Odry               

i Przymorza Zachodniego - koszt: 114 314,00 zł 

- źródło finansowania: środki własne RZGW w Szczecinie 

• Wykonanie wykazów wód wykorzystywanych do spoŜycia, rekreacji - w szczególności 

do kąpieli,    przeznaczonych    do    bytowania    ryb,    skorupiaków    i    mięczaków    

oraz umoŜliwiających migrację ryb, oraz wyznaczenia wód wraŜliwych i obszarów 

naraŜonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie 

wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego" - koszt: 102 480 zł 

- źródło finansowania: środki własne RZGW w Szczecinie 
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• Wyznaczenie    obszarów    przeznaczonych    do    ochrony    siedlisk    lub    

gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub 

poprawa stanu wód jest waŜnym czynnikiem w ich ochronie. 

• Ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód w oparciu                   

o analizy ekonomiczne wraz z określeniem działań restytucyjnych w regionach 

wodnych RZGW Szczecin - koszt: 73 810,00 zł 

- źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              

w Warszawie. 

• Wykonanie opracowania:  „Analiza ekonomiczna korzystania z wód  

uwzględniająca sektor komunalny, przemysłowy i rolniczy wraz z określeniem stopnia 

zwrotu kosztów usług wodnych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego" - koszt: 35 699,99 zł 

- źródło finansowania: środki własne RZGW w Szczecinie 

W roku 2008 na poziomie krajowym zostały opracowane przez Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 90. ust. l pkt. la ustawy Prawo wodne) projekty planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. Plany te mają być podstawowymi 

dokumentami porządkującymi zagadnienia gospodarki wodnej w kwestiach związanych 

m.in. z ochroną zasobów wodnych, analiz ekonomicznych dotyczących kosztów 

pozyskania i odtworzenia zasobów wodnych, kosztów środowiskowych, 

monitorowania ujednoliconej oceny zasobów oraz ich prezentacji. Projekty planów 

gospodarowania wodami winny być zatwierdzone do 22 grudnia 2009 roku. 

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej RZGW w Szczecinie przeprowadził 

konsultacje społeczne: 

2007 - 22 czerwca 2007r. zakończyła się I tura konsultacji społecznych (trwaj ąca od                   

22 grudnia 2006r. ) dokumentu: „Harmonogram i program prac związanych ze 

sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z 

zestawieniem działań, które naleŜy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych": 

- koszt działań przeprowadzonych przez RZGW w Szczecinie : 3 600 zł; 

- źródła finansowania: środki własne RZGW w Szczecinie. 

2007/2008 - 22 grudnia 2007 - 22 czerwca 2008 r. - II tura konsultacji społecznych 

dokumentu:”Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy": 

- koszt działań przeprowadzonych przez RZGW w Szczecinie: 27 600 zł; 

- źródła finansowania:   środki własne RZGW w Szczecinie (2 600 zł), Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  (17 850 zł),   Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (7 150 zł). 
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2008 — 22 grudnia 2008 rozpoczęła się III tura konsultacji społecznych projektów 

Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (termin zako ńczenia 22 

czerwca 2009), koszt działań przeprowadzonych przez RZGW w  Szczecinie  

zostanie   określony po zakończeniu konsultacji społecznych. 

W zakresie opracowania i sukcesywnego wdraŜania programów ochrony wód 

powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek. 

Powiat Gryfiński częściowo objęty jest obszarem szczególnie naraŜonym na 

zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego, na terenie którego 

obowiązuje Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych do wód wraŜliwych. Obszar ten występuje i obejmuje w całości lub części 

następujące obręby: 

− w Gminie Gryfino: obręb Drzewin, Parsówek, Wysoka Gryfińska, Gardno, Sobiemyśl, 

Sobieradz; 

− w Gminie Stare Czarnowo: obręb Dębina, Glinna, Kartno, Kołbacz, Komorówko, 

Nieznań, Stare Czarnowo, śelewo, śelisławiec, Dobropole Gryfińskie; 

− w Gminie Banie: obręb DłuŜyna, Kunowo, Parnica. 

W okresie od 04.2004 - 04.2008 obowi ązywało Rozporządzenie Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2004 z dnia 22 kwietnia              

2004 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, 

poz.525) 

- całkowity koszt działań przewidziany na rok 2007 wyniósł: 15 975 tys. zł, 

- źródła finansowania - środki własne podmiotów i jednostek,  do których kieruje 

się określone obowiązki lub na podstawie odrębnych przepisów. 

Od maja 2008 r. - obowi ązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 2/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie 

wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1025): 

- całkowity koszt działań na rok 2008 wyniósł: 16 592,4 tys. zł, 

- źródła finansowania — środki własne podmiotów i jednostek,  do których kieruje 

się określone obowiązki lub środki pozyskane na ten cel na podstawie odrębnych 

przepisów. 

W roku 2008 r. na poziomie krajowym opracowany został projekt programu                         

wodno-środowiskowego kraju, który określa podstawowe i uzupełniające działania 

zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych 
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obszarach dorzeczy. Podsumowanie programu stanowi jeden z elementów planu 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. 

Program wodno-środowiskowy kraju opracowuje Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej 

oraz ministrem właściwym do spraw środowiska (art. 19 ust. 1 ustawy Prawo wodne). 

W zakresie racjonalizacji zuŜycia wody, poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu 

zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne  i powierzchniowe, na 

terenie powiatu. 

RZGW w Szczecinie nie dysponuje jako takim systemem zarządzania zasobami 

wodnymi, a zadania Dyrektora RZGW realizowane są na podstawie zapisów 

wynikających z ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z „Wykazem zadań i działań dla 

procesu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymogami Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w Polsce w latach 2006 - 2010". „Wykaz zadań i działań..." 

został stworzony dla potrzeb skoordynowania prac i działań w Polsce w zakresie 

opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: 

W zakresie zwiększenia zasobów w zlewniach, poprzez opracowanie  bilansów   wodno  

-  gospodarczych  wraz   z   uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

i powierzchniowych dla regionów bilansowych rzek: 

• Ina — Płonia - Gowienica 

• Myśla - Kurzyca 

RZGW W Szczecinie nie wykonał ww. bilansów wodno-gospodarczych. 

W roku 2004, na zlecenie Ministra Środowiska Przedsiębiorstwo Geologiczne                    

we Wrocławiu „PROXIMA" wykonało „Dokumentację hydrogeologiczną zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy", która została przyjęta 

przez Ministra Środowiska zawiadomieniem z dnia 28.06.2005 r., znak DG/kdh/ED/489-

6516/2005. 

W roku 2007 , na zlecenie Ministra Środowiska, Przedsiębiorstwo Geologiczne 

Polgeol S.A. wykonało „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby 

dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Myśli, Kurzycy i Słubi". Wymieniona 

dokumentacja została przyjęta przez Ministra Środowiska zawiadomieniem z dnia 

27.09.2007 r., znak DGkdh/4790-6626-5/8269/07/MJ. Zasoby dyspozycyjne dla ww. 

zlewni (moŜliwe do zagospodarowania na danym obszarze, powierzchnia obszaru 

bilansowego wynosi 1806,5 km2) ustalono w ilości 138,5 tys. m3/d z utworów 

czwartorzędowych. 
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Gminy oraz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne realizują krajowy 

program oczyszczania ścieków komunalnych, na które składają się: 

a) sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna realizacja nowych sieci na terenie powiatu, 

b) optymalizacja wykorzystania (dociąŜenie) oraz modernizacja istniejących oczyszczalni 

ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE, 

c) budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci 

kanalizacyjnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych lub technicznych 

(ukształtowanie terenu) oraz wsparcie finansowe dla rolników. 

Realizacja zadań w poszczególnych gminach przedstawia się następująco: 

Gmina Banie : 

- Indywidualni inwestorzy (rolnicy) w okresie sprawozdawczym wybudowali cztery 

oczyszczalnie przydomowe. W związku z powyŜszym udzielono im ulgi 

inwestycyjnej  w wysokości 25 % wartości inwestycji, 

- Na terenie gminy zewidencjonowane są zbiorniki bezodpływowe, kontrole 

częstotliwości opróŜniania prowadzone są wyrywkowo. 

- W okresie sprawozdawczym nie oddano do eksploatacji Ŝadnych obiektów i 

urządzeń w zakresie wodociągów i kanalizacji. 

Gmina Cedynia: 

− W 2008 roku dokonano kontroli częstości opróŜniania zbiorników (kontrolą objęto 

blisko 12 % zbiorników). Zbiorniki zewidencjonowano poza okresem 

sprawozdawczym -w 2009 roku. Nie dokonano kontroli technicznej zbiorników. 

− Wykonano częściowo - programy rolnośrodowiskowe, 

− w okresie sprawozdawczym w 2007 r. oddano do eksploatacji przyłącza do 

budynków/gospodarstw - 0,6 km i w 2008 r. oddano do eksploatacji sieć 

wodociągową – 5 km. 

Gmina Moryń: 

− Opracowano dokumentację na  rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej                   

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko”,   

− Opracowano dokumentację na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,  

− Opracowano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Bielinie (do końca 

czerwca br. zostanie złoŜony wniosek na dofinansowanie projektu z PROW). 

− Wykonano projekt realizacji sieci przesyłowej kanalizacyjnej z miejscowości terenu 

gminy Moryń (wioski, które nie posiadają kanalizacji sanitarnej ani oczyszczalni 

ścieków). 
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− Wybudowano 5 (pięć) oczyszczalni przydomowych w tym. 4 szt. w Moryniu, 1 szt.              

w Bielinie. 

− Prowadzony jest w gminie rejestr zbiorników bezodpływowych. Zewidencjonowano 

406 szt. zbiorników. Prowadzone są systematyczne kontrole gospodarstw 

domowych pod względem ilości i częstotliwości opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych, kontrolowany jest równieŜ stan techniczny zbiorników.  

− Opracowano dokumentację na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,  

− Opracowano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Bielinie.  

− Prowadzone są akcje informacyjne dla rolników, edukacyjne, rozprowadzane ulotki 

między innymi we współpracy z WODR Barzkowice, PIOR, na zebraniach 

wiejskich  w zakresie ograniczania chemicznych środków ochrony roślin, 

składowania obornika na płytach gnojowych. 

− Prowadzone są akcje edukacyjne rolników, rozmieszczane informacje na terenie 

gminy Moryń na temat szkodliwego wypalania traw, itp. 

Gmina Trzcińsko Zdrój: 

− Rozpowszechnianie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wśród 

indywidualnych mieszkańców; opracowano koncepcję skanalizowania gm.        

Trzcińsko-Zdrój. 

− Rozpoczęto inwentaryzację zbiorników bezodpływowych. 

− W okresie sprawozdawczym nie oddano do eksploatacji Ŝadnych obiektów i 

urządzeń  w zakresie wodociągów i kanalizacji, zlecono wykonanie dokumentacji 

projektowych. 

 Gmina Gryfino:  

− Zrealizowano modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wybudowano 

kanalizację sanitarną na północy gminy; całkowity koszt zadania wyniósł 

31.782.000,00 zł, 

− Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji Wełtynia i włączenia do MOŚ; 

koszt realizacji projektu uzbrojenia m. Wełtyń w kanalizację sanitarną wyniósł 

64.050,00 zł, 

− Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej gospodarki ściekowo-

deszczowej na terenie Miasta Gryfina, 

− Prowadzony jest rejestr przydomowych oczyszczalni, w 2007 r. zewidencjonowano 

9 oczyszczalni, w 2008 – 13 sztuk; wg stanu na dzień 31.12.2008 r. ilość 

przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 73 sztuki, 

− Na terenie gminy zewidencjonowano 934 sztuki zbiorników bezodpływowych, 
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− Gmina w okresie sprawozdawczym w sposób ciągły współpracowała z zarządcami 

urządzeń wodnych; w latach 2007-2008 koszty melioracyjne (oczyszczanie 

kanalizacji, konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych) 

wyniosły 15.354,32 zł, 

− Oddała do eksploatacji 1,03 km sieci wodociągowej na terenie swojej gminy. 

− Wybudowała zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej 3,20 km. 

Gmina Mieszkowice: 

− W okresie sprawozdawczym nie oddano do eksploatacji Ŝadnych obiektów i 

urządzeń w zakresie wodociągów i kanalizacji. 

Gmina Widuchowa: 

− Gmina nie posiada zewidencjonowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

− Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych. 

− W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi transportu rolniczego 

śelechowo- Polesiny. 

− W okresie sprawozdawczym nie oddano do eksploatacji Ŝadnych obiektów i 

urządzeń  w zakresie wodociągów i kanalizacji. 

Gmina Stare Czarnowo: 

− W okresie sprawozdawczym nie oddano do eksploatacji Ŝadnych obiektów i 

urządzeń  w zakresie wodociągów i kanalizacji. 

Gmina Chojna: 

− W roku 2007 zakończono budowę kanalizacji w rejonie ulic: 

Jodłowej, Rogozińskiego, Skłodowskiej, Woj. Polskiego, Kopernika, Łuczniczej, Wi

llowej, Pływackiej i Tęczowej: - kanalizacja sanitarna – 4760 m ( równolegle była 

budowana przez Starostwo kanalizacja deszczowa), - w rejonie ulic: Klasztorna, 

Malarskiej i Piekarskiej  - kanalizacja deszczowa – 1.253,46 m - kanalizacja 

deszczowa – 1.351,69  m  

− W latach 2009 -2012 przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej 

− W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody nowe studnie powstały w  

w Naroście, Stokach i w Kamiennym Jazie , 

− W roku 2007 zakończono budowę rurociągu tłocznego wraz z przepompowni      

ścieków do budynku mieszkalnego i Szkoły Podstawowej w Krzymowie.  

− W roku 2008 roku wybudowano sieć wodociągową w Wilkoszycach i w Krupinie. 

Z informacji przekazanych przez gminy w okresie sprawozdawczym część z nich 

nie realizowała zadań z uwagi na brak środków finansowych. 
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Zadaniem własnym przypisanym Powiatowi do realizacji tego celu jest poprawa systemów 

odprowadzania ścieków z dróg powiatowych. Zadanie to było realizowane przez 

jednostkę organizacyjną powiatu  - Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z siedzibą w 

Baniach. Z dniem 30.04.2007 r. nastąpiła jej likwidacja, zgodnie z  Uchwałą Rady Powiatu 

Nr V/64/2007 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie likwidacji jednostki budŜetowej pod nazwą 

Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. Obecnie zadanie to jest realizowane przez komórkę 

organizacyjną Starostwa - Wydział Zarządzania Drogami. Ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007  nie było realizowane 

natomiast w roku 2008  realizowano. W zakresie modernizacji systemu odwodnienia dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego prace wykonywane były na następujących 

obiektach:  

- na drodze powiatowej nr 1353Z Dobropole, gm. Stare Czarnowo,  

- na drodze powiatowej nr 1407Z Cieplikowo – Tchórzono gm. Trzcińsko Zdrój,  

- na drodze powiatowej nr 1471Z w Gryfinie (ul. 1 Maja),  

- na drodze powiatowej nr 1376Z w m. Górowo, gm. Banie, 

- na drodze powiatowej nr 1391Z w m. Krzymów gm. Chojna,  

- na drodze powiatowej nr 1384Z w m. Piaseczno gm. Trzcińsko Zdrój, 

- na drodze powiatowej nr 1398Z Mirowo, gm. Moryń,   

- na drodze powiatowej nr 1357Z Stare Brynki, gm. Gryfino,  

- na drodze powiatowej nr 1474Z ul. Fabryczna w Gryfinie,  

- na drodze powiatowej w Chojnie (ul. Owocowa),  

- na drodze powiatowej nr 1350Z Szczecin – śelisławiec na odcinku Szczecin – Binowo,  

- na drodze powiatowej nr 1474Z w śabnicy,  

- na drodze powiatowej nr 1373Z Banie – Kunowo, 

- na drodze powiatowej nr 1476Z w m. Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój,  

- na drodze powiatowej nr 1483Z w m. Barnkowo, gm. Chojna,  

- na drodze powiatowej nr 1415Z Zielin - Czelin w m. Troszyn, gm. Mieszkowice, 

- na drodze powiatowej nr 1356Z Gryfino- Linie,  

- na drodze powiatowej nr 1384Z Trzcińsko – Warnice,  

- na drodze powiatowej nr 1397Z Mętno- Moryń w m. Dolsko, gm. Moryń,  

- na drodze powiatowej nr 1392Z Piasek – Łukowice w m. Czachów, gm. Cedynia, 

oraz w zakresie ścinki poboczy na terenie powiatu gryfińskiego 

na łączną kwot ę 421.009 zł. 

 BieŜąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych – to zadanie, powinien realizować 

w sposób ciągły Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Baniach. W związku z 

reorganizacją – Wydział Zarządzania Drogami w 2007 r. wydatkował: 
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− środki z tytułu porozumień z Gminami na utrzymanie dróg powiatowych w miastach  

kwotę w wysokości 168 736,00 zł, 

− kwotę 720 500,43 zł na którą składają się m.in.:  remonty cząstkowe nawierzchni dróg 

-    102 431,27 zł, naprawy sygnalizacji św., remont mostu w Szczawnie - 7 757,48 zł, 

remont nawierzchni drogi Mieszkowice - Czelin - 79 945,33 zł, remont nawierzchni 

ulicy Mickiewicza w Mieszkowicach - 35 404,45 zł, 

− oraz w zakresie utrzymania czystości ulic, koszenie poboczy - 51 628,65 zł, wycinka 

drzew i krzewów - 130 447,13 zł, badanie ścieków, uzupełnienie poboczy, transport 

kruszywa - 21 891,68 zł, załadunek kruszywa, bieŜące utrzymanie dróg -                                

290 994,44 zł,  

W 2008 r. jak wynika ze sprawozdania budŜetu wydatki związane z realizacją zadań 

własnych – drogi publiczne powiatowe wyniosły 2 609 672, 62 zł. 

 

III. Gospodarka odpadami 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte               

w odrębnym opracowaniu pt.: „Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami dla powiatu 

gryfińskiego”. 

Nadmienić jednak naleŜy, Ŝe w okresie sprawozdawczym: 

1. W roku 2007  przeznaczono środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na realizację zadania pn.: „Wymiana 

dachu krytego eternitem - demontaŜ i utylizacja płyt azbestowych z obiektu Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w kwocie 20.000 zł. 

 

2. Rada Powiatu Uchwałą nr XVIII/200/2008 z dnia 24.04.2008 r. na podstawie 

„Krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski" przyj ęła "Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawieraj ących azbest z terenu powiatu gryfi ńskiego ". 

Powiat gryfiński realizując ten program złoŜył ofertę do Ministerstwa Gospodarki 

Departament Instrumentów Wsparcia na konkurs ,,Azbest” (Blok II - działalność 

informacyjno-popularyzacyjna - opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych                

nt. szeroko rozumianej problematyki azbestowej – ulotki, plakaty, e-informacje, itp.)                          

– o ośrodki z budŜetu państwa na zadanie ,,Działalność informacyjno-edukacyjna 

skierowana do społeczności lokalnej dotycząca szkodliwości azbestu i obowiązków 

związanych z koniecznością jego usuwania”. Zaproponowano, aby wykonać i wydać 

materiały informacyjno-edukacyjne o tematyce ,,Szkodliwość azbestu i obowiązki 

związane z koniecznością jego usuwania” w postaci ulotek, broszur i plakatu. Działalność 
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jest zgodna   z zapisami ,,Programu usuwania azbestu z terenu powiatu gryfińskiego”, a 

takŜe jest określona i przeznaczona jako zadanie ciągłe do realizacji przez samorząd 

powiatowy  w ,,Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 

2002 r. Jednak Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do finansowania oferty powiatu.  

Poza tym powiat zaproponował gminom wypracowanie wspólnego scenariusza 

likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego oraz zasad jego 

dofinansowania. Efektem tego działania jest Uchwała nr XXI/231/2008 z dnia                 

18.09.2008 r. Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na wykonywanie zadań słuŜących 

ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów 

budowlanych a takŜe udzielania na ten cel dofinansowania. Rada Powiatu ustaliła, Ŝe 

środki finansowe pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gryfinie, mogą być przeznaczane na usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych, połoŜonych na terenie powiatu 

gryfińskiego, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez 

firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi 

azbest.  Niniejsza uchwała realizuje załoŜenia i cele "Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego". Ustalone w uchwale 

działania zmierzają do realizacji zadania wspólnie z Gminami powiatu gryfińskiego, które 

prowadzić mają do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko, 

spowodować oczyszczanie terytorium powiatu z azbestu oraz wyeliminować negatywne 

skutki zdrowotne mieszkańców. Dofinansowanie ze środków PFOŚiGW dotyczy 

eliminowania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, do których osoby 

fizyczne posiadają tytuł prawny (równieŜ wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów 

gminnych i powiatowych.  

 
3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie, realizując strategiczne cele ekologiczne w zakresie 

gospodarki odpadami podjęło próbę stworzenia powiatowego systemu zagospodarowania 

odpadów pomimo, Ŝe zgodnie z ustawą o odpadach, zadania samorządu terytorialnego w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przypisane zostały gminom i województwom. 

W celu aktywizacji gmin zorganizowano spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Gryfinie z udziałem wykładowców firmy ABRYS Sp. z o.o. z Poznania, przedstawicieli 

funkcjonującego Celowego Związku Gmin -  CZG12, pracownika Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Radcy Prawnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie.   



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZA LATA 2007 -2008 

 17 

Spotkania miały na celu wspólne uporządkowanie a takŜe dalszy rozwój zagadnień 

związanych z gospodarką odpadami na terenie gmin wchodzących w skład powiatu 

gryfińskiego poprzez stworzenie struktur organizacyjnych. Tematem spotkań było m.in. 

omówienie systemu gospodarowania odpadami na podstawie Planu Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego pod kątem przyjętych do wykonania zadań. 

Przedstawiono analizę opłacalności systemu selektywnej zbiórki odpadów w świetle 

obowiązujących przepisów i uwarunkowań, pracownik WIOŚ omówił  funkcjonowanie 

składowisk odpadów na terenie powiatu – procesy ich zamykania oraz monitoring. 

Przedstawiciele Celowego Związku Gmin CZG12 omówili status i główne cele 

funkcjonowania związku 1 na terenie województwa lubuskiego. MoŜliwe formy 

organizacyjne wspólnego rozwiązania problemu na terenie powiatu gryfińskiego poprzez 

szczegółową analizę utworzenia związku celowego, spółki celowej albo stowarzyszenia 

przedstawił Radca Prawny Starostwa. 

Efektem zaangaŜowania powiatu było ujęcie w planie wydatków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  kwoty 85.000 zł na „Poprawę (usprawnienie) 

systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu gryfińskiego, poprzez realizację 

zapisów Planu Gospodarki Odpadami”. Z uwagi na brak deklaracji Gmin wyraŜających 

wolę i chęć przystąpienia oraz utworzenia związku, zadanie nie zostało zrealizowane.   

 

 

IV. Poprawa jako ści środowiska - zapewnienie wysokiej jako ści powietrza; redukcja 

emisji gazów cieplarnianych i niszcz ących warstw ę ozonow ą; zminimalizowanie 

uci ąŜliwego hałasu; ochrona przed promieniowaniem elektr omagnetycznym. 

W zakresie ograniczenia emisji do powietrza w energetyce i przemyśle moŜemy 

zauwaŜyć, Ŝe w powiecie gryfińskim zlokalizowane są liczne podmioty gospodarcze 

mogące oddziaływać w tym obszarze, jednak do największych naleŜy PGE Zespół 

Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. 

Jednym z podstawowych celów strategicznych tego zakładu jest dostosowanie 

PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. do wymagań ochrony środowiska, w 

szczególności do standardów emisyjnych ochrony atmosfery, a w konsekwencji produkcji 

ekologicznie czystej energii elektrycznej i ciepła. Zakład ten podejmuje  szereg działań, 

mających na celu zmniejszenie uciąŜliwości dla środowiska. 

                                                 
1 Gminy: Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, 
Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Słońsk, Torzym, Witnica tworzą Celowy Związek Gmin                 
CZG-12, który zgodnie ze statutem zajmuje się gospodarką odpadami, powszechną edukacją społeczeństwa, 
segregacją odpadów „u źródła” i rekultywacją starych gminnych składowisk. W ramach efektu ostatecznego 
funkcjonuje wybudowany dla wszystkich gmin Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 
Długoszynie. 
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Elektrownia Dolna Odra pracuje w układzie blokowym, posiada urządzenia 

wytwórcze oddane do eksploatacji w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na 

blokach 1, 2, 5, 6, 7, 8 w latach dziewięćdziesiątych zrealizowano I etap modernizacji 

obejmujący wszystkie podstawowe urządzenia produkcyjne: kotły, turbiny, układy 

elektryczne oraz automatykę elektrowni. Po modernizacji uzyskano: zwiększenie mocy 

osiągalnej do 222 MW, obniŜenie obciąŜenia minimum do 90 MW, poprawę sprawności, 

obniŜenie emisji tlenków azotu (NOx)    i pyłu. 

Dla spełnienia wymogów ochrony środowiska w zakresie emisji dwutlenku siarki (SO2), 

zbudowano dwie instalacje odsiarczania spalin (IOS), jedna pracująca na potrzeby bloków           

1 i 2 (od 2000r.) i drugą współpracującą z blokami 7 i 8 (od 2002 r.) 

Na początku 2005 roku zgodnie z udzieloną koncesją, rozpoczęto współspalanie biomasy             

z węglem na wszystkich blokach elektrowni. W roku 2007 średnioroczny udział 

energetyczny biomasy w całości spalanego paliwa wyniósł 2,67%, a roczna produkcja 

energii odnawialnej z biomasy wyniosła blisko 174 tys. MW/h. W II połowie 2008 r. udział 

energetyczny  biomasy wzrósł i oscylował w granicach 5-6%. 

W zakresie monitorinu jakości powietrza  dokonano oceny stanu środowiska powiatu 

gryfińskiego w 2007 r. na podstawie umowy zawartej 28.06.2007 r. pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

Ocena jako ści powietrza za 2007 r.  dla powiatu gryfińskiego, w odniesieniu do 

poszczególnych rodzajów poziomów substancji w powietrzu wykazała:  

• W przypadku mierzonych w 2007 r. substancji, dla których obowiązują poziomy 

dopuszczalne : SO2, NO2, NOx, pył zawieszony PM10 – wyniki oceny nie wykazały 

przekroczeń wartości kryterialnych określonych zarówno dla celu ochrona zdrowia 

ludzi jak teŜ pod kątem ochrony roślin; 

• Prowadzone w 2007 r. na stanowiskach w Widuchowej pomiary nie wykazały 

przekroczeń poziomu docelowego przez stęŜenia średnioroczne As, Cd i Ni. RównieŜ 

uśrednione z 3 lat (pod kątem ochrony zdrowia ludzi) i z 4 lat (dla ochrony roślin) 

wyniki pomiarów ozonu nie wykazały przekroczenia poziomów docelowych dla tego 

zanieczyszczenia;  

• Jedynym zanieczyszczeniem, dla którego pomiary wykazały przekroczenie poziomu 

docelowego jest benzo(a)piren. Zgodnie z ustaw ą – Prawo ochrony środowiska, 

dla obszaru powiatu gryfi ńskiego zaistnieje wi ęc obowi ązek okre ślenia 

programu ochrony powietrza w celu osi ągni ęcia docelowego poziomu 

benz(a)pirenu w powietrzu do 2013 roku.  Jak wynika z przeprowadzonej przez 

WIOŚ w Szczecinie inwentaryzacji emisji, główne źródło emisji benzo(a)pirenu do 
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powietrza stanowi emisja ze spalania paliw w sektorze komunalno - bytowym. Z tego 

sektora pochodzi około 60% całkowitej emisji B(a)P. Pozostałe około 40% stanowi 

emisja z sektora energetyczno-przemysłowego, głównie z emitorów Elektrowni „Dolna 

Odra”. Określenie obszaru przekroczeń jak teŜ bardziej dokładnych przyczyn moŜliwe 

będzie po wykonaniu obliczeń modelowych dla tego zanieczyszczenia; 

• W przypadku poziomów celów długoterminowych obowiązujących dla ozonu - pomiary 

wykonane w 2007 r. wykazały przekroczenie tego poziomu przez maksymalne 8-

godzinne (średnia krocząca) stęŜenia O3. Maksymalne takie stęŜenie wyniosło 147 

µg/m3 (poziom celu długoterminowego = 120 µg/m3). Określony dla celu ochrona 

roślin, na podstawie uśrednionych z 4 lat wyników pomiarów ozonu, współczynnik 

AOT 40 wyniósł 11881 µg/m3 . h (poziom celu długoterminowego = 6000 µg/m3 . h). 

Osiągnięcie do 2020 roku poziomu celu długoterminowego dla ozonu, powinno być 

jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska; 

• Podobnie jak w latach poprzednich, równieŜ dla roku 2007, wyniki pomiarów wraz 

z rejestracją kierunku i prędkości wiatru (róŜe zanieczyszczeń) wskazują na przewagę 

wiatrów wiejących z kierunków południowo-zachodnich na obszarze przygranicznym 

powiatu gryfińskiego. W związku z tym wciąŜ aktualne jest to, iŜ na wysokość 

poziomów substancji w powietrzu w tej części powiatu, istotny wpływ mają 

zanieczyszczenia napływające z przygranicznych terenów Niemiec.  

(Dane pochodzą z opracowania „Ocena stanu środowiska powiatu gryfińskiego w 2007 r.” 

WIOŚ, Szczecin 2008 r.). 

Wykonane w 2008 r.  przez WIOŚ w Szczecinie pomiary stęŜeń benzo(a)pirenu 

zawartego w pyle PM10 na stanowisku w Widuchowej wykazały, Ŝe średnioroczne 

stęŜenie benzo(a)pirenu przekroczyło, tak samo jak w roku 2007,  poziom docelowy 

wynoszący 1ng/m3. StęŜenie średnioroczne benzo(a)pirenu w 2007 r. wynosiło                       

1,65 ng/m3, a w 2008 r. 1,56 ng/m3. Obszar przekroczeń wystąpił na terenie gminy 

Widuchowa. W związku z tym  w klasyfikacji za 2008 r., podobnie jak w roku 2007, powiat 

gryfiński został sklasyfikowany w klasie C ze względu na benzo(a)piren. Oznacza to 

obowiązek opracowania przez Marszałka Województwa programu ochrony powietrza 

(POP) na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem tego zanieczyszczenia. Celem tego 

programu ma być osiągnięcie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań 

technicznych i technologicznych poziomów docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu. 

Termin osiągnięcia docelowego poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu, określony w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, określony jest na 2013 rok.  
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Potencjalne przyczyny przekroczeń poziomu docelowego przez średnioroczne 

stęŜenie benzo(a)pirenu, w roku 2007 i 2008, na obszarze powiatu gryfińskiego to: 

- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, 

- oddziaływanie emisji z duŜych źródeł energetycznych na obszarze strefy, 

- niekorzystne warunki meteorologiczne w rozwaŜanym okresie. 

W 2008 roku zostały takŜe przekroczone stęŜenia ozonu dla poziomu docelowego 

dla celu ochrony zdrowia w całej strefie zachodniopomorskiej (nie dotyczy to Aglomeracji 

Szczecińskiej). Oznacza to obowiązek podjęcia na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem 

zanieczyszczenia ozonem - opracowanie przez Marszałka programu ochrony powietrza 

(POP).  

W 2007 i 2008 r. rejestrowane na stanowiskach pomiarowych stęŜenia ozonu, 

zarówno w Aglomeracji Szczecińskiej, jak teŜ na pozostałym obszarze województwa 

(strefa zachodniopomorska), przekroczyły poziom celu długoterminowego dla ozonu, 

określony zarówno dla ochrony zdrowia ludzi oraz dla ochrony roślin. Przekroczenie 

poziomu celu długoterminowego dla ochrony zdrowia i roślin, nie skutkuje koniecznością 

opracowania programów ochrony powietrza. Wymagane jest jednak podjęcie działań 

związanych z ograniczeniem emisji prekursorów ozonu – tlenków azotu i lotnych 

związków organicznych.  

Ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego wykonywana 

jest corocznie i publikowana na stronie internetowej www.wios.szczecin.pl 

Kolejnym zadaniem realizującym ten cel jest termomodernizacja obiektów 

przypisana do realizacji Powiatowi, w imieniu którego wykonuje komórka organizacyjna – 

Wydział Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

W roku 2007  ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gryfinie przeznaczono  –  774.044,22 zł na realizację zadań 

własnych. Są to zadania związane przede wszystkim z wykonaniem dociepleń i elewacji 

budynków, wymiana okien i drzwi, tj: 

− docieplenie  i pokrycie dachu na budynku szkoły - termomodernizacja jednostki 

powiatowej ZSP Nr 1 Chojna – koszt 213 882,67 zł, 

− docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - etap I oraz 

docieplenie przegród zewnętrznych budynku (przyziemie) i wymiana stolarki                     

okiennej – II etap – termomodenizacja jednostki powiatowej Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Gryfino – 549 087,75 zł, 
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− docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji – termomodernizacja 

jednostki powiatowej   Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju – 11073,80 zł. 

Podobnie w roku 2008  przeznaczono większość środków – ok. 1.076.891 zł na 

realizację zadań własnych. Zadania te realizowane były w powiatowych jednostkach 

organizacyjnych tj. : 

− w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju  na kwotę 558.193 zł,  

− w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (obiekty byłej ZSP Nr 2 w 

Chojnie) na kwotę 482.428 zł, 

− wykonano dokumentację w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

wymieniono kocioł c.o. i c.w w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego  

- Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju na kwotę 14.270 zł, 

− Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 

równieŜ prowadziło prace termomodernizacyjne w budynku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej wykorzystując dotację ze środków PFOŚiGW w kwocie 22.000 zł. 

 
Monitoring hałasu - Ocena stanu akustycznego środowiska i ocena zmian. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta opracowuje mapę 

akustyczną dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niŜ 100 tysięcy. W przypadku 

powiatu gryfińskiego liczba ta jest mniejsza i wynosiła w 2007 roku -  84.307 osób;                   

w 2008 r. – 84.110 osób. W związku z tym nie zachodzi potrzeba jej opracowywania. 

Na obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny 

stanu akustycznego środowiska dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocena dla województwa 

zachodniopomorskiego wykonywana jest corocznie i publikowana na stronie internetowej 

www.wios.szczecin.pl oraz w cyklach dwuletnich w raportach o stanie środowiska w 

województwie zachodniopomorskim.  

 
Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych – zadanie przypisane do realizacji 

WIOŚ. Z informacji uzyskanych od tego podmiotu wynika, Ŝe prowadzone są kontrole i 

pomiary hałasu przemysłowego planowane i na kaŜdy wniosek z prośbą o interwencją.            

W latach 2007 – 2008 na terenie powiatu gryfickiego WIOŚ w Szczecinie wykonał: 

− dwie kontrole w miejscowości Nawodna - PERLAK Obróbka mechaniczna obiektów 

metalowych,  

− w Zakładzie Produkcyjno- Handlowym PIRO w Trzcińsko Zdroju,  

− w zakładzie Rochmankowski Firma Paletten Service – Trzcińsko Zdrój,  

− na fermie drobiu w Nowym Czarnowie. 
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Tworzenie stałej sieci monitorowania poziomu hałasu wzdłuŜ głównych szlaków 

komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu. 

WIOŚ dokonuje coroczną ocenę stanu klimatu akustycznego w całym 

województwie zachodniopomorskim. Stała sieć monitoringu hałasu na terenie powiatu 

wymaga specjalistycznego sprzętu, a jej prowadzenie nie jest w kompetencjach 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Promieniowanie elektromagnetyczne - Inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji 

promieniowania elektromagnetycznego. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi bazę źródeł 

emisji promieniowania elektromagnetycznego ze stacji telefonii komórkowych (około 60), 

telewizyjnych i radiowych („Szczecin – Kołowo” i „Trzcińsko Zdrój – Gogolice”). Od roku 

2008 WIOŚ w Szczecinie prowadzi równieŜ pomiary poziomów pól elektromagnetycznych                     

w środowisku w województwie zachodniopomorskim, w tym równieŜ na terenie powiatu 

gryfińskiego (Steklno w 2008 r. oraz Gryfino, Czachów i Chojna w 2009 r.), zgodnie                           

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu                        

i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych                           

w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 221, poz. 1645.). 

V. Racjonalizacja u Ŝytkowania surowców  

Racjonalne gospodarowanie surowcami jest jednym z podstawowych warunków 

zrównowaŜonego rozwoju. Ma ono na celu zmniejszenie zu Ŝycia surowców 

nieodnawialnych przez racjonalne zu Ŝycie energii, surowców i materiałów wraz ze 

wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialn ych.   

PowyŜszy cel ekologiczny realizowany jest w niewielkim stopniu w poszczególnych 

gminach. Istnieją moŜliwości skorzystania z ulg podatkowych dla przedsięwzięć 

proekologicznych wynikających z ustawy o podatku rolnym. W zakresie parków siłowni 

wiatrowych gminy współpracują z firmami zajmującymi się elektrowniami wiatrowymi, 

dąŜąc do ich tworzenia na swoich terenach, m.in. poprzez zapisy w planach miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego. Coraz częściej indywidualni zarządcy budynków 

modernizują tradycyjne kotłownie, wprowadzając kotły na pelety i ziarna zbóŜ.  

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez montowanie kolektorów słonecznych 

na obiektach osób prywatnych jest równieŜ coraz częściej stosowane. 

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji                   

w w/w zakresie. Wiedza w zakresie energetycznego wykorzystania źródeł odnawialnych 

jest mała. Urząd Marszałkowski podejmuje inicjatywę rozpowszechniania tych zagadnień. 
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Rozpoczął prowadzenie działań nad wypracowaniem programu dotyczącego rozwoju 

rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, który odnosi się równieŜ do 

systematycznie rosnącej roli energetycznego wykorzystania biomasy. Jednym z 

elementów tego działania jest podjęcie inicjatywy stworzenia banku informacji o 

ciekawych praktykach w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy pochodzącej z 

gospodarki leśnej, upraw energetycznych, osadów ściekowych oraz odpadów stałych.  

 

VI. Ochrona powierzchni ziemi  

Ochrona powierzchni ziemi zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska 

polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości. 

 Uwzględniając załoŜenia ochrony powierzchni ziemi określono cele ekologiczne: 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj ą oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych.   

Kierunki działań wyznaczone dla realizacji powyŜszego celu ekologicznego to: 

• Rekultywacja gleb zdegradowanych; 

• Ochrona gleb przed erozją dzięki zalesianiu terenów zdegradowanych; 

• Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji 

rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów; 

• Upowszechnianie stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Realizacja tych kierunków zawarta została w rozporządzeniu Dyrektora RZGW                      

w Szczecinie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.  

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów środowiska  

i przywracanie wymaganych standardów jakości wód powierzchniowych. Dla zapewnienia  

realizacji tego programu niezbędne jest stałe edukowanie rolników  w zakresie 

istniejących na obszarze ich gospodarowania problemów ochrony środowiska a takŜe 

wspieranie prowadzonych przez nich działań poprzez  szkolenia i doradztwo kierowane. 

Do realizacji tych  celów niezbędne są działania wspomagające realizację zadań 

kierowanych rolników, słuŜb doradczych, jednostek szkoleniowych i jednostek 

monitoringowych. 

Poza tym upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, przypisanej w  

„Programie” do realizacji Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowane jest przede 

wszystkim przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji kierunków działań to: 

1. Inwentaryzacja degradacji gleb; 

2. Opracowanie programu rekultywacji gleb; 
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3. Zalesianie terenów zdegradowanych; 

4. Opracowanie zasad doprowadzenia Ŝyzności gleb do wartości optymalnych; 

5. Zagospodarowanie gleb marginalnych na uprawy stanowiące źródło energii 

niekonwencjonalnej; 

przypisane zostały do realizacji poszczególnym gminom. Generalnie naleŜy stwierdzić, Ŝe 

zadania te nie zostały  zrealizowane. Wiedza w zakresie stanu zdegradowanych gleb i 

konieczność przeprowadzenia rekultywacji odnosi się jedynie do zamkniętych składowisk 

odpadów w gminach.  

W 2007 r. Powiat Gryfiński zawarł „Porozumienie o współpracy w zakresie badań jakości 

gleby i ziemi na terenie powiatu gryfińskiego” z WIOŚ w Szczecinie. Przeprowadzono 

jednorazowe badania jakości gleby i ziemi wokół składowisk odpadów w miejscowości 

Kurzycko, gm. Mieszkowice oraz Drzesz, gm. Trzcińsko Zdrój. Na podstawie uzyskanych 

wyników, stwierdzono, Ŝe badane gleby nie wykazywały zanieczyszczeń metalami 

cięŜkimi i węglowodorami aromatycznymi.  

 

VII. Racjonalne u Ŝytkowanie zasobów przyrodniczych 

Ochrona zasobów przyrody ma prowadzić do zachowania istniejącego jej stanu 

(róŜnorodności gatunkowej) oraz stwarzania warunków do jak najlepszego rozwoju. 

Uwzględniając konieczność ochrony zasobów przyrody określono cel ekologiczny: 

Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzgl ędnieniem 

georó Ŝnorodno ści     i bioró Ŝnorodno ści. 

Dla osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych: 

• Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych; 

• Ochrona siedlisk i ekosystemów oraz krajobrazu; 

• Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; 

• Ochrona lasów; 

• Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym. 

  W okresie sprawozdawczym Dyrekcja Parków Krajobrazowych nie wykonała 

planów ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej  Odry i Cedyńskiego Parku 

Krajobrazowego. Ochrona obszarów i  obiektów prawnie chronionych w gminach polegała 

przede wszystkim na ustanawianiu nowych form ochronnych, tj.: 

− Ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kanał Kwiatowy – 

rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego – Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 

2007 r. Nr 119, poz. 2157; rezerwat połoŜony jest na terenie Parku Krajobrazowego 

"Dolina Dolnej Odry", na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) 
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"Dolina Dolnej Odry" (kod: PLB320003) oraz na proponowanym specjalnym obszarze 

ochrony siedlisk (SOO) "Dolna Odra" (kod: PLH320037); 

− Ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziora Siegniewskie" – 

rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego – Dz. U. Woj. Zachodniopom.                       

z 2007 r. Nr 116, poz. 2039; rezerwat połoŜony jest na terenie Cedyńskiego Parku 

Krajobrazowego; 

− Ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszyny Ostrowskie" – 

rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego – Dz. U. Woj. Zachodniopom.                       

z 2007 r. Nr 108, poz. 1873; połoŜenie rezerwatu w obrębie uŜytkowanych 

gospodarczo drzewostanów Nadleśnictwa Chojna,  na terenie Puszczy Piaskowej i 

Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie objętym ochroną w ramach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako tzw. Obszar Specjalnej Ochrony 

Ptaków (OSO) pod nazwą "Ostoja Cedyńska" (PLB320017). 

− Ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszyna Źródliskowa pod 

Lubiechowem Dolnym" – rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego – Dz. U. 

Woj. Zachodniopom. z 2007 r. Nr 108, poz. 1869; połoŜenie rezerwatu na terenie 

Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze proponowanym do ochrony w 

ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako tzw. Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk Dolna Odra (PLH 320037); w sąsiedztwie wsi Lubiechów Dolny i 

wzdłuŜ niebieskiego szlaku turystycznego biegnącego na północny zachód, w 

kierunku miejscowości Bielinek, wzdłuŜ północnych granic rezerwatu przyrody 

"Bielinek"; 

W gminie Moryń powołano 2 zespoły przyrodniczo krajobrazowe pod nazwą 

„Morzycko” i „Dolina Słubii”, ustanowione zostały pomniki przyrody i uŜytki ekologiczne, 

opracowano i zlecono do wykonania tablice informacyjne dotyczące utworzonych 

zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  

W gminach opracowano  waloryzacje przyrodnicze. Prace pielęgnacyjne parków i 

pomników przyrody prowadzone są na bieŜąco, polegają na : koszeniu, utrzymaniu alejek, 

usuwaniu wiatrołomów i cięciach pielęgnacyjnych. 

Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków 

zwierząt szczególnie rzadkich i zagroŜonych wyginięciem oraz zachowanie róŜnorodności 

gatunkowej.  

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego działania to: 

1. WdroŜenie programów reintrodukcji roślin i zwierząt ginących i zagroŜonych przez 

opracowanie zasad przeprowadzania reintrodukcji dzikich gatunków; 

2. Racjonalizacja gospodarowania zwierzętami łownymi i zwalczanie kłusownictwa 
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przypisane do realizacji Nadleśnictwom. 

Ochrona zwierząt, to równieŜ gospodarowanie zwierzętami łownymi. W celu 

racjonalizacji gospodarki  łowieckiej  Nadleśnictwo Dębno  nawiązało  współpracę z prof.  

Bogusławem  Bobkiem z  Zakładu Ekologii,  Badań Łowieckich i Ekoturystyki Instytutu  

Biologii  AP.  Do współpracy  dołączyły  się  lokalne  koła  łowieckie  (KŁ „Jeleń”  w  

Dębnie,   KŁ  „Dzik”  w  Dębnie,   KŁ  „Dublet ” Szczecin, KŁ  „Łoś” Szczecin, KŁ  

„Celuloza” w  Kostrzynie).  Wynikiem  współpracy  było wykonanie inwentaryzacji 

zwierzyny oraz   opracowanie merytorycznych wskaźników do wieloletniego planu 

hodowlanego. Przedsięwzięcie to sfinansowano ze środków Nadleśnictwa przy 

partycypacji w kosztach wymienionych wyŜej kół. 

             Jednym  z  działań  dot. ochrony  zwierząt  jest  walka  z  kłusownictwem. W  

wyniku działań podjętych przez StraŜ  Leśną  we współpracy z Kołami Łowieckimi 

ujawniono jeden   przypadek  kłusownictwa oraz zebrano i zniszczono 200 szt. urządzeń 

kłusowniczych   (wnyki, sieci, paści). StraŜ Leśna we współpracy z Państwową StraŜą 

Łowiecką przeprowadza  równieŜ  akcje prewencyjne polegające na patrolowaniu terenów   

poszczególnych Kół Łowieckich ( np. Akcja   „Wnyk”).  Odnośnie  zabezpieczania ciągów  

komunikacyjnych przed kolizjami ze zwierzyną, to Nadleśnictwo wspiera działania   

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kierunku budowy przejść dla zwierząt  

wolno Ŝyjących w najbardziej newralgicznych miejscach na drogach. 

              Podejmowane  są  równieŜ działania  edukacyjne w ramach zielonych lekcji 

organizowanych przez Nadleśnictwo oraz poprzez udział w licznych konkursach wiedzy 

leśnej i przyrodniczej. 

Gospodarowanie zwierzętami łownymi odbywa się w Nadleśnictwach na 

podstawie Wieloletnich Łowieckich  Planów Hodowlanych oraz na podstawie Rocznych 

Planów Łowieckich. 

Istniejące na terenie powiatu obszary leśne zachowane są w dobrym stanie                        

ze względu na objęcie duŜej ich powierzchni ochroną przyrody. NaleŜy jednak 

przedsięwziąć działania mające na celu ochronę pozostałych zasobów leśnych w celu 

zachowania ich funkcji (przyrodniczej, społecznej i gospodarczej) i zabezpieczenie ich 

przed pogorszeniem istniejącego stanu. 

Nadleśnictwa posiadają aktualne Plany Urządzania Lasu na określone lata  

zatwierdzone przez Ministra Środowiska. Integralną częścią Planów są Programy 

Ochrony Przyrody dla Nadleśnictw. W oparciu o te dokumenty Nadleśnictwa prowadzą 

zrównowaŜoną gospodarkę leśną spełniającą cztery podstawowe zasady zawarte w 

Ustawie o lasach z 28 września 1991 r. Zasady te obligują do powszechnej ochrony 
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lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównowaŜonego wykorzystania wszystkich 

funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. 

Mając na uwadze ochronę roślin i zwierząt oraz racjonalne uŜytkowanie,                               

np. w Nadleśnictwie Dębno podejmowano następujące działania : 

- Podczas prowadzenia prac zrębowych pozostawiane jest ok. 5 % powierzchni 

starodrzewiu wraz z nienaruszoną szatą roślinną. Przy wyborze tych miejsc bierze się 

przede wszystkim pod uwagę obecność roślin i zwierząt chronionych. W chwili obecnej 

takie kępy starego drzewostanu zajmują powierzchnię ok. 6ha, z czego większość 

pozostanie na gruncie do naturalnej śmierci. Takie postępowanie ma na celu stworzenie 

warunków do rozwoju  rzadkich gatunków roślin i zwierząt wymagających do swojego 

rozwoju obecności starych lub gnijących drzew. Obecność tych gatunków w lesie oznacza 

zwiększenie bioróŜnorodności, co z kolei prowadzi do podniesienia odporności lasu i jego 

zdrowotnej stabilizacji. 

- Przy pracach związanych ze zrywką drewna wytycza się szlaki zrywkowe w taki 

sposób by ominąć stanowiska roślin chronionych. 

- W 2008 roku wyznaczono ostoje ksylobiontów. Ostoje te stanowią drzewostany w 

których nie usuwa się drzew obumierających i suchych celem zwiększenia 

bioróŜnorodności i stworzenia warunków do rozwoju rzadkich gatunków roślin,  zwierząt 

oraz grzybów związanych z taką niszą ekologiczną (40 ha). 

- Preferowanie sortymentowej technologii prac pozyskaniowych, co ogranicza szkody 

podczas zrywki drewna.  

- Zorganizowano szkolenie dla personelu terenowego Nadleśnictwa z zakresu 

rozpoznawania podstawowych gatunków chronionych roślin i zwierząt, które 

przeprowadził Klub Przyrodników ze Świebodzina. W 2006 i 2007 roku przeprowadzono 

równieŜ szereg szkoleń związanych z inwentaryzacją gatunków roślin i zwierząt oraz 

siedlisk ujętych w  unijnym programie Natura 2000. Szkolenia przeprowadziły następujące 

osoby: 

� Prof. Maria Jasnowska – AR Szczecin (botanik) 

� dr Wojciech Kowalski – AR Szczecin (botanik) 

� dr Przemysław Śmietana – Uniwersytet Szczeciński (zoolog) 

� dr Roman Wąsala – AR Poznań (entomolog) 

� mgr Adam Mrugasiewicz – Komitet Ochrony Orłów (ornitolog) 

� mgr Marek Schiller – prezes LOP w Dębnie 

Nadleśnictwo Chojna uzyskało certyfikat FSC świadczący, Ŝe gospodarka leśna 

odbywa się zgodnie z ekologicznymi technikami. 
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W poszczególnych Nadleśnictwach działania mające na celu zachowanie                            

i odtwarzanie środowiska leśnego oraz poprawę jego zdrowotności następuje poprzez 

dostosowywanie składu gatunkowego do wymogu siedlisk, w drzewostanach starszych 

prowadzi się przebudowę, wprowadzane są podsadzenia produkcyjne, podszyty. Prace 

prowadzone są zgodnie z wskazówkami gospodarczymi ujętymi w Planie Urządzania 

Lasu. 

Dla zobrazowania w Nadleśnictwie Dębno działania te przedstawiają się  następująco: 

� Zwiększenie bioróŜnorodności poprzez: dostosowanie składu gatunkowego upraw do 

siedliska, wprowadzanie podszytów (1 ha) i podsadzeń (14 ha), pozostawienie podczas 

prac pozyskaniowych drzew dziuplastych, wywieszanie nowych skrzynek lęgowych dla 

ptaków i schronów dla nietoperzy oraz konserwacja starych (obecnie na stanie ok. 160 

szt. skrzynek i ok. 80 szt. schronów), wykładanie karmy dla ptaków w okresie zimowym 

(ok. 160 kg), zakładanie ognisk biocenotycznych z drzew i krzewów liściastych na ubogich 

siedliskach     (0,5 ha), ograniczenie rębni zupełnych na rzecz rębni złoŜonych. 

� Utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego lasu poprzez usuwanie drzew 

zasiedlonych przez owady szkodliwe oraz drzew osłabionych lub zniszczonych na skutek 

działań czynników abiotycznych (huraganowe wiatry, poŜary, susze). Łącznie pozyskano               

w omawianym okresie 516 m3 drewna posuszowego, wywrotów i złomów. 

� Ochrona upraw przed zwierzyną leśną poprzez: 

- stosowanie grodzeń (obecnie na stanie 133 ha), 

- zabezpieczanie repelentami (średniorocznie ok. 10 ha), 

- zakładanie osłonek (średniorocznie ok. 4 ha), 

� Preferowanie sortymentowej technologii prac pozyskaniowych, co ogranicza szkody 

podczas zrywki drewna. 

� Preferowanie metod mechanicznych i biologicznych w ograniczaniu szkodliwych 

owadów i chorób. 

� Zalesienie gruntów porolnych (4 ha) 

� Działania edukacyjne 

- Budowa Izby Edukacji Leśnej na Wyłuszczarni Nasion 

- Udział Nadleśnictwa w róŜnego rodzaju formach edukacji (organizacja lub 

współorganizacja konkursów wiedzy przyrodniczej, zielone lekcje, pogadanki                                  

w przedszkolach i szkołach, wywiady i artykuły w prasie lokalnej oraz regionalnej, udział                   

w programach telewizji regionalnej itp.). 

W zakresie wdroŜenia sieci monitoringu środowiska leśnego w celu 

przeciwdziałania stanom niepoŜądanym (choroby szkodniki) prowadzone są  coroczne 

obserwacje i monitoring stanu lasu pod kątem zagroŜenia od owadów mających tendencję 
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do gradacyjnego występowania. Ponadto w okresie wiosennym przeprowadza się 

obligatoryjnie kontrolę upraw i drzewostanów starszych pod katem zagroŜenia od huby 

korzeniowej i opieniek. 

W poszczególnych nadleśnictwach  opracowane zostały Programy Edukacji 

Leśnej Społeczeństwa w celu dostosowania lasów do pełnienia zróŜnicowanych funkcji 

przyrodniczych i społecznych. Programu udostępniania i zagospodarowania lasów słuŜą 

rozwojowi turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej. 

Nadleśnictwo Dębno ma opracowany równieŜ Plan Zagospodarowania 

Turystycznego Lasu na lata 2003-2012. W ramach tych opracowań wybudowano Izbę 

Edukacji Leśnej przy Wyłuszczarni nasion w Dębnie, gdzie prowadzone są działania 

edukacyjne dot. ochrony przyrody i lasu oraz omawiane są zagadnienia z zakresu 

gospodarki leśnej.  

Popularyzacja działań proekologicznych poprzez edukację ekologiczną odbywa się 

we wszystkich nadleśnictwach poprzez prowadzenie licznych spotkań, pogadanek oraz 

organizację konkursów przyrodniczych i akcji „Sprzątania Świata” we współpracy ze 

szkołami.   

 

VIII. Przeciwdziałanie powa Ŝnym awariom  

MoŜliwość występowania powaŜnych awarii na terenie powiatu stwarza powaŜne 

niebezpieczeństwo ludzi i środowiska przyrodniczego. Podstawowym celem tego aspektu 

jest ochrona przed powa Ŝnymi awariami oraz sprostanie nowopowstaj ącym 

zadarzeniom, takim jak zapewnienie bezpiecze ństwa chemicznego lub 

biologicznego. 

W celu efektywniejszej koordynacji działań ratowniczych w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowych w listopadzie 2007 r. został powołany Powiatowy Zespół  

Zarządzania Kryzysowego – Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 78/2007 z dnia 

12.11.2007 r. 

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu w 2008 r. doszło do awarii                          

(w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) w zakresie przewozu 

substancji – w m. Godków na przejeździe kolejowym wywróciła się cysterna przewoŜąca 

masę asfaltową, w wyniku czego cysterna rozszczelniła się i wylał się z niej płynny asfalt. 

Specjalną  pompą przepompowano go do innej cysterny, nie doszło więc do skaŜenia 

środowiska. 

W czerwcu  2008 r. nastąpiło skaŜenie wody na ujęciu „Tywa” w Gryfinie. SkaŜeniu 

uległa woda w studni głębinowej zlokalizowanej najbliŜej rzeki Tywa.  
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W wyniku przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, 

stwierdzono obecność trichloroetenu i tetrachloroetenu – rozpuszczalników uŜywanych w 

przemyśle. Dopuszczalna norma zawartości trichloroetenu i tertachloroetenu 

przekroczona została ponad 37 razy.  

Studnia nr 6, w której wykryto znaczne przekroczenia stęŜenia trichloroetenu                                

i tetrachloroetenu została  fizycznie odłączona od sieci wodociągowej. 

Państwowy Instytut Geologiczny w Szczecinie prowadził badania mające na celu 

określenie kierunków napływu zanieczyszczeń a w konsekwencji wykrycie źródła 

zanieczyszczeń. Czynności kontrolne prowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie a takŜe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. 

Rozpoczęto prace nad awaryjnym zasilaniem miejskiej sieci wodociągowej poprzez 

budowę wodociągu z Krzypnicy. 

W lipcu 2008 r. został zainstalowany Bezobsługowy System Biomonitoringu wody Symbio, 

w którym jako wskaźniki zanieczyszczenia wody wykorzystywane były małŜe. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie na swojej stronie internetowej  

umieścił Informację z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie w związku z zagroŜeniem zdrowia mieszkańców Gryfina 

spowodowanym wystąpieniem skaŜenia wody tri- i tetrachloroetenem. W informacji 

stwierdzono, Ŝe mieszkańcy Gryfina korzystający z wody zawierającej tri- i tetrachloroeten 

w ilościach przekraczających wartości dopuszczalnych stęŜeń byli w znikomym stopniu 

naraŜeni na jakiekolwiek ujemne skutki zdrowotne. 

Gminny Sztab Kryzysowy koordynował działania wszystkich słuŜb i instytucji biorących 

udział w usuwaniu skutków skaŜenia wody.  

 

IX. Edukacja ekologiczna  

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. 

WaŜnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami 

praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z 

zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup 

społecznych i wiekowych. W związku z tym waŜne jest znalezienie odpowiednich środków 

przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację 

ekologiczną.  

Edukacja ekologiczna jest jednym z głównych działań realizowanych w ramach Programu 

ochrony środowiska.  Systematycznie od lat przeznaczane są środki na realizację zadań 
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w tym zakresie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gryfinie. Dzięki tym środkom w okresie sprawozdawczym róŜne podmioty realizując 

programy z tego zakresu miały moŜliwość: doposaŜyć specjalistyczne pracownie szkolne 

w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i audiowizualny, przeprowadzić szereg konkursów, 

olimpiad i wystaw, zorganizować dla dzieci i młodzieŜy ciekawe wycieczki. 

W 2007 r. wykorzystano 42. 228,63 zł  na zadania: 

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  w Gryfinie – „DoposaŜenie pracowni do 

realizacji zajęć w Liceum Profilowanym”, 

− Zespół Szkół Specjalnych  w Gryfinie  - „Przyjaciel przyrody”,  

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - „Przyroda z rowerem – 

szlakiem atrakcji przyrodniczych chojeńskiego regionu”,  

− Dom Dziecka  w Trzcińsku Zdroju - „Z ekologią za Pan Brat”,  

− Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie „Wycieczka do ogrodu 

dendrologicznego w Przelewicach”,  

− Zarząd Powiatu w Gryfinie - WdroŜenie polsko – niemieckiego projektu pn.: „Kraina 

epoki lodowca na brzegach Odry”- Geopark,  

− Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie 

- „Szlakiem Krzywego Lasu” – warsztaty plastyczno-muzyczne”.  

W 2008 r. wykorzystano  24.343,07 zł  na zadania: 

− Dom Dziecka Trzcińsko Zdrój  - „Ekologia blisko nas”, 

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  w Gryfinie „Badanie jakości stanu środowiska              

w otoczeniu szkoły”, 

− Dom Pomocy Społecznej  w Nowym Czarnowie „Nasza ziemia - nasz dom”, 

− Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie „Królestwo zielonej polany”, 

− Liga Ochrony Przyrody -  „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

ekologicznych”. 

W 2008 r. został złoŜony z pozytywnym skutkiem wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie 

zadania -  wydanie Albumu „Szlakiem Bocianich Gniazd” - poświęconego tematyce 

bociana oraz przedstawiającego moŜliwość wędrówki po powiecie gryfińskim według 

czterech ustalonych szlaków - podczas których moŜna podziwiać Ŝywot licznie 

występującego na terenie powiatu bociana.  

Album "Szlakiem Bocianich Gniazd" zawiera informację o lokalizacji bocianich 

gniazd, w sąsiedztwie których znajdują się najciekawsze zabytki naszego regionu. 

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci 

rozpropagowania informacji o miejscach pobytu i Ŝerowania bociana białego - symbolu 
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polskości, rodzicielskiej troski, gospodarności i pomyślności. Uświadomieniu społeczności 

lokalnej znaczenia dbałości o środowisko naturalne, odpowiedzialności za stan 

środowiska w najbliŜszym otoczeniu. Dzięki tej publikacji wskazano, iŜ waŜnym jest 

przestrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych, co pozwala zachować 

nam na długo takie piękne symbole przyrody, jak chociaŜby bocian, którego na terenie 

powiatu jest wyjatkowo duŜo.  Całkowita wartość zadania wyniosła 16.008,00 zł. 

 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego” 

stanowi ocenę postępów wdraŜania i wykonania  zadań określonych w „Programie 

ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego” w latach 2007-2008  oraz  stanowi 

wypełnienie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych w „Programie”, opartej 

na informacjach zawartych w ankietach rozesłanych do odpowiednich jednostek                          

i podmiotów moŜna stwierdzić, Ŝe: 

1. Zadania określone w „Programie” w latach 2007-2008 były realizowane w róŜnym 

stopniu. Realizacja części zadań istotnych do wykonania była ograniczona 

moŜliwościami finansowymi podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację,                  

w związku z czym zaszła potrzeba przesunięcia terminu ich realizacji. Powodem 

niewykonania pewnych zadań były równieŜ zmiany przepisów prawnych w 

zakresie ustawowych kompetencji. 

2. Powiat w zakresie zadań ekologicznych realizował je planowo, w zgodzie ze 

zrównowaŜonym rozwojem, wypełniając tym samym cele określone w polityce 

ekologicznej państwa.   

3. Zakres działania i zadania powiatu określone w obowiązujących przepisach w 

zakresie ochrony środowiska, wynikające z ustaw szczególnych tj. ustawy prawo 

ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach , ustawa o lasach, ustawa 

o ochronie przyrody, ustawa prawo geologiczne i górnicze, itp. są zadaniami 

głównie o charakterze decyzyjnym. Polegają przede wszystkim na wydawaniu 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji w róŜnym zakresie, które regulują sytuację prawną 

podmiotów korzystających ze środowiska.  

4. Istotnym narzędziem w realizacji zadań jest równieŜ kontrolowanie podmiotów 

korzystających ze środowiska. 
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5. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu wydatkował środki PFOŚiGW w 

Gryfinie w kwocie 2.357.654 zł w zakresie: 

− gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości: 424.009 zł 

− ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości:1.851.430 zł 

− gospodarki odpadami w wysokości: 24.760 zł 

− pozostałe dziedziny ( w tym edukacja ekologiczna) w wysokości: 57.455 zł 

6. W bardzo niewielkim stopniu Gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne wykonały zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Procent 

mieszkańców objętych siecią wodociągową w roku 2003 wynosił 96,82 % 

natomiast na koniec roku 2008 – 99,2%. Długość sieci wodociągowej w gminach w 

stosunku do roku 2003 wzrosła o 2,38%. Natomiast procent mieszkańców 

objętych kanalizacją w 2003 r. wynosił 58,2%  a na koniec roku 2008 – blisko 60%. 

7. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe mimo znacznego niedoinwestowania ochrony środowiska, 

wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie – 

„Ocena stanu środowiska w powiecie gryfińskim w 2007 r.”, wskazuje na 

zadowalający stan środowiska w Powiecie. Problem, który pojawił się z 

przekroczeniem poziomu docelowego zanieczyszczenia benzo(a)pirenu naleŜy 

traktować jako obowiązek podjęcia  działań w najbliŜszym czasie. 

8. Niniejszy  raport  słuŜyć  będzie  do  wypracowania  propozycji działań,  które  

znajdą  się w  aktualizacji  Programu  ochrony  środowiska  dla  Powiatu 

Gryfińskiego, zaplanowanej do wykonania jeszcze w bieŜącym roku.   

9. Ze względu na brak podstaw prawnych, istnieje dowolność odnośnie formy i 

zakresu raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. 

10. Ustawodawca nakładając na samorządy powiatowe obowiązek sporządzania 

raportów, nie zobowiązywał innych podmiotów do przekazywania niezbędnych 

danych co powoduje, Ŝe w efekcie proces pozyskiwania informacji oparty jest na 

dobrowolności i moŜe wpływać na obniŜenie jakości danych (np. zróŜnicowany 

stopień szczegółowości danych zawartych w ankietach). 

11. Brak uregulowań prawnych, uniemoŜliwia samorządowi powiatu ingerowanie w 

działalność samorządów gminnych w zakresie ochrony środowiska, a w 

szczególności wyegzekwowania podjęcia przez nie konkretnych działań 

niezbędnych do realizacji załoŜonych w Programie celów. 

 

Wyciąg wszystkich zadań określonych w krótko i długookresowym harmonogramie 

zawartym w „Programie ochrony środowiska”, przypisanych do realizacji Powiatowi 

Gryfińskiemu przedstawia się następująco: 
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Cele ekologiczne Kierunki działań Zadania ekologiczne 
Jednostki i podmioty 

realizujące 

Okres realizacji / 
Stopień realizacji  

 
Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 
Gospodarka wodna -
zapewnienie odpowiedniej 
jakości uŜytkowej wody, 
racjonalizacja zuŜycia 
wody oraz zwiększenie 
zasobów w zlewniach. 

Zapewnienie 
odpowiedniej jakości 
uŜytkowej wód. 

ZADANIA WŁASNE 
1.  Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i 

wodociągowych na terenach obiektów powiatowych.  
Powiat  

2006 - 
zrealizowane 

PFOŚ i GW 

2.  Poprawa systemów odprowadzania ścieków z dróg 
powiatowych. 

 
Powiat  

ciągły - 
realizowane 

Fundusze ochrony 
środowiska, w tym: 
PFOŚ i GW 
 

Racjonalizacja zuŜycia 
wody. 

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

Powiat, Gminy,  
Szkoły,  
Pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne 

ciągły – nie 
zrealizowane 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, środki 
pomocowe UE, 
środki z funduszy 
ochrony środowiska 

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

Ograniczenie emisji 
do powietrza 
w energetyce 
i przemyśle. 

ZADANIA WŁASNE  
1.  MontaŜ kolektorów słonecznych na obiektach 

powiatowych. 
 

Powiat  
2006 - 
zrealizowane 

PFOŚ i GW 

2.  Modernizacja kotłowni węglowych na ekologiczne w 
jednostkach powiatowych. 

 
Powiat  

2004 - 
zrealizowane 

PFOŚ i GW 

3. Termomodernizacja obiektów powiatowych.  
Powiat  

ciągły - 
realizowane 

PFOŚ i GW 

4.  Objęcie pozwoleniami (w ramach gospodarczego 
korzystania ze środowiska) wszystkich zakładów 
przemysłowych. 

 

Zakłady 
przemysłowe, 
Wojewoda, Starosta 

2006 - 
zrealizowane 

Środki własne 
jednostek 
realizujących 

Poprawa jakości 
środowiska – 
PROMIENIOWANIE 
ELEKTROMAGNETY-
CZNE 
ochrona mieszkańców 
przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Ocena zagroŜenia Wyodrębnienie obszarów i prowadzenie rejestru terenów, na 
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
promieniowania: 
kontrola promieniowania elektromagnetycznego w rejonach 
jego występowania, cykliczna aktualizacja rejestrów, 
wyznaczanie obszarów ograniczonego uŜytkowania. 

WIOŚ,  
Przedsiębiorstwo 
Energetyczne, 
Operatorzy Sieci 
Telefonii 
Komórkowej, 
Wojewoda,  
Rada Powiatu 

2006 – nie 
zrealizowane, 
zmiana przepisów, 
brak moŜliwości 
prawnych 

WFOŚ i GW, 
środki własne 
przedsiębiorstw 
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Racjonalizacja 
uŜytkowania surowców  
racjonalizacja zuŜycia 
surowców oraz wzrost 
udziału 
wykorzystywanych 
zasobów odnawialnych 

Zmniejszenie 
materiałochłonności i 
odpadowości 
produkcji. 

ZADANIA WŁASNE  
WdroŜenie programu selektywnej zbiórki odpadów w 
jednostkach powiatowych. 

Powiat  
2006 – nie 
zrealizowane 

PFOŚ i GW 

Wzrost wykorzystania 
energii ze źródeł 
odnawialnych i 
ograniczenie 
energochłonności. 

ZADANIA WŁASNE  
Termomodernizacja obiektów powiatowych. 

Powiat  
2006 - 
zrealizowane 

PFOŚ i GW 

Racjonalne uŜytkowanie 
zasobów przyrodniczych  
zachowanie walorów i 
zasobów przyrodniczych z 
uwzględnieniem 
georóŜnorodności i 
bioróŜnorodności 

Ochrona siedlisk i 
ekosystemów oraz 
krajobrazu 

Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszaru powiatu. 

Ministerstwo 
Środowiska, 
Gminy, Powiat 

ciągły – nie 
wykonano 

BudŜet Państwa, 
NFOŚ i GW,  
GFOŚ i GW,  
PFOŚ i GW 

Edukacja ekologiczna Propagowanie działań 
proekologicznych oraz 
zasad 
zrównowaŜonego 
rozwoju. 

ZADANIA WŁASNE  
Prowadzenie edukacji ekologicznej w jednostkach 
powiatowych (akcja informacyjna, ulotki, wykłady, festyny). 

Powiat 
ciągły - 
realizowane 

Fundusze ochrony 
środowiska, w tym: 
PFOŚ i GW 

ZADANIA KOORDYNOWANE  
Popularyzacja działań proekologicznych poprzez prowadzenie 
edukacji ekologicznej (akcja informacyjna, ulotki, wykłady, 
festyny). 

Wojewoda, Powiat, 
Gminy, Lasy 
Państwowe - 
Nadleśnictwa 

ciągły - 
realizowane 

WFOŚ i GW,  
PFOŚ i GW,  
środki pomocowe UE 
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Załącznik nr 1  - Wykaz kontroli przeprowadzonych przez WIO Ś w Szczecinie podmiotów znajduj ących si ę na terenie powiatu 
gryfi ńskiego  w latach 2007 – 2008. 

 

W 2007 r. WIOŚ przeprowadził 39 kontroli podmiotów znajdujących się na terenie powiatu gryf ińskiego. Zakres 

kontroli obejmował gospodarkę odpadami (13 kontroli), ochronę wód (20 kontroli), ochronę przed hałasem (4 kontrole), 

ochronę powietrza (2 kontrole) i odbiór nowych inwestycji (6). Naruszenie obwiązujących przepisów z zakresu stwierdzono 

w przypadku 20 kontrolowanych podmiotów. 

LP. NAZWA OBIEKTU  GMINA MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  KARA  MANDAT ZAKRES PRAC CELE KONTROLI 

1 

GAJPOL S.C. - 
zakład zlomowania 
samochodów - 
Chojna 

CHOJNA Chojna NIE NIE NIE NIE GOSPODARKA 
ODPADAMI 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ RYNKU - 
KONTROLA PODMIOTÓW OBJĘTYCH USTAWĄ O 
RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 
EKSPLOATACJI., WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY 
ŚRODOWISKA PRZEZ INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH 
PRZEDSIĘWZIĘCIE DO ODBIORU.  

2 

Warsztat 
samochodowy "Auto 
Diesel Service" 
Tadeusz Bojarski 

GRYFINO Gryfino NIE NIE NIE NIE GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
ODBIÓR 
INWESTYCJI 

WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 
INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE DO 
ODBIORU.  

3 

Zakład 
Doświadczalny 
Instytutu Zootechniki 
Kołbacz 

STARE 
CZARNOWO 

Kołbacz TAK NIE NIE TAK GOSPODARKA 
ODPADAMI 

PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, KONTROLA FERM 
HODOWLANYCH I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH, W TYM 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O NAWOZACH I 
NAWOśENIU. 

4 

PERLAK - Obróbka 
Mechaniczna 
Elementów 
Metalowych - 
Nawodna 

CHOJNA Nawodna NIE NIE NIE NIE PRZED HAŁASEM 
OCHRONA 

OGRANICZENIE UCIĄśLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z 
PONADNORMATYWNĄ EMISJĄ HAŁASU. 

5 

Oczyszczalnia 
ścieków w Grzybnie 

CHOJNA Grzybno TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 
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LP. NAZWA OBIEKTU  GMINA MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  

KARA  MANDAT ZAKRES PRAC CELE KONTROLI 

6 

Oczyszczalnia 
komunalna ścieków 
Banie 

BANIE Banie TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONA ZASOBÓW 
WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, 
STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W 
WODĘ DO PICIA I POTRZEB GOSPODARCZYCH, 
OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH W 
ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE WNOSZENIA OPŁAT ZA 
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

7 

Rochmankowski 
Paletten-Service 
Zakład Produkcyjny 
w Trzcińsku Zdrój 
przy ul.Dworcowej 
41A 

TRZCIŃSKO 
ZDRÓJ 

Trzcińsko Zdrój TAK NIE NIE TAK GOSPODARKA 
ODPADAMI 

PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ PRZEZ DOKONUJĄCYCH 
TRANSPORTU W ZAKRESIE USTAWY O ODPADACH. 

8 

Oczyszczalnia 
komunalna 
Widuchowa 

WIDUCHOWA Widuchowa NIE NIE NIE NIE WÓD OCHRONA PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONA ZASOBÓW 
WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, 
STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W 
WODĘ DO PICIA I POTRZEB GOSPODARCZYCH, 
OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH W 
ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE WNOSZENIA OPŁAT ZA 
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

9 

Ferma Trzody 
Chlewnej w 
Kołbaczu  Spółka z 
o.o.  

STARE 
CZARNOWO 

Kołbacz NIE NIE NIE NIE WÓD OCHRONA   

10 

Gospodarstwo 
Rybackie M. i P. 
Pacyk 

TRZCIŃSKO 
ZDRÓJ 

Trzcińsko Zdrój NIE NIE NIE NIE ODBIÓR 
INWESTYCJI 

WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 
INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE DO 
ODBIORU.  

11 
Stacja odwadniania 
osadów [Elektrownia 
Nowe Czarnowo] 

GRYFINO Nowe Czarnowo NIE NIE NIE NIE ODBIÓR 
INWESTYCJI 

WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 
INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE DO 
ODBIORU.  

12 
ROCHMANKOWSK
I PALETTEN-
SERVICE 

TRZCIŃSKO 
ZDRÓJ 

Trzcińsko Zdrój NIE NIE NIE NIE PRZED HAŁASEM 
OCHRONA 

OGRANICZENIE UCIĄśLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z 
PONADNORMATYWNĄ EMISJĄ HAŁASU. 

13 
Zakład Produkcyjno-
Handlowy "PIRO" 

TRZCIŃSKO 
ZDRÓJ 

Trzcińsko Zdrój NIE NIE NIE NIE PRZED HAŁASEM 
OCHRONA 

OGRANICZENIE UCIĄśLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z 
PONADNORMATYWNĄ EMISJĄ HAŁASU. 
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LP. NAZWA OBIEKTU  GMINA MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  

KARA  MANDAT ZAKRES PRAC CELE KONTROLI 

14 

Oczyszczalnia 
ścieków w m.śelewo 
gm. Stare Czarnowo 

STARE 
CZARNOWO 

śelewo NIE NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH. 

15 

Oczyszczalnia 
komunalna w 
Trzcińsku Zdroju 

TRZCIŃSKO 
ZDRÓJ 

Trzcińsko Zdrój TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

16 

Oczyszczalnia Stare 
Brynki 

GRYFINO Gryfino TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

17 

Firma Produkcyjno-
Handlowo-
Transportowa Import 
Eksport 

CHOJNA Chojna TAK NIE NIE TAK GOSPODARKA 
ODPADAMI 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ RYNKU - 
KONTROLA PODMIOTÓW OBJĘTYCH USTAWĄ O 
RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 
EKSPLOATACJI., PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH 
WYMAGAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

18 
P.H.U. Stanisław 
Gałuszka, stacja 
demontaŜu pojazdów 

CHOJNA Chojna NIE NIE NIE NIE ODBIÓR 
INWESTYCJI 

WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 
INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE DO 
ODBIORU.  

19 
Wydawnictwo 
"MODELIK" Janusz 
Oleś 

GRYFINO Gryfino TAK NIE NIE TAK GOSPODARKA 
ODPADAMI 

PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

20 

P.F.K Sp. z o.o. GRYFINO Wirówek TAK NIE NIE NIE GOSPODARKA 
ODPADAMI 

PRZESTRZEGANIE WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE 
ZE ŚRODOWISKA., KONTROLA FERM HODOWLANYCH I 
ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH, W TYM PRZESTRZEGANIE 
PRZEPISÓW USTAWY O NAWOZACH I NAWOśENIU., 
PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

21 

zrzut wód 
pochłodniczych - 
elektrownia Dolna 
Odra 

GRYFINO Nowe Czarnowo NIE NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH. 

22 

Oczyszczalnia 
Sobiemyśl 

GRYFINO Sobiemyśl TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 
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LP. NAZWA OBIEKTU  GMINA MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  

KARA  MANDAT ZAKRES PRAC CELE KONTROLI 

23 

Oczyszczalnia 
ścieków Krzymów 

CHOJNA Krzymów TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

24 

DAN-MACH AGRO 
Spółka z o.o. 

GRYFINO Wirówek TAK NIE NIE TAK GOSPODARKA 
ODPADAMI 

OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA., 
PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

25 

Oczyszczalnia Czelin MIESZKOWIC
E 

Mieszkowice NIE NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

26 

Ferma drobiu 
Małgorzata i Piotr 
Kropiewniccy 

GRYFINO Nowe Czarnowo NIE NIE NIE NIE ODBIÓR 
INWESTYCJI 

WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 
INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE DO 
ODBIORU.  

27 
ZZMiUW, jaz na 
rzece Słubi 

MORYŃ Moryń NIE NIE NIE NIE ODBIÓR 
INWESTYCJI 

WYPEŁNIANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 
INWESTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE DO 
ODBIORU.  

28 

oczyszczalnia 
ścieków- Ośrodek 
Wypoczynkowy w 
Strzeszowie 

TRZCIŃSKO 
ZDRÓJ 

Strzeszów TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

29 

Oczyszczalnia w 
Lubanowie - osadnik 
Imhoffa 

BANIE Banie TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 
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LP. NAZWA OBIEKTU  GMINA MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  

KARA  MANDAT ZAKRES PRAC CELE KONTROLI 

30 

Oczyszczalnia w 
Babinku - osadnik 
Imhoffa 

BANIE Banie TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

31 

Składowisko 
odpadów w m. 
Lubiechów Górny 

CEDYNIA Cedynia TAK NIE NIE TAK GOSPODARKA 
ODPADAMI 

PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE 
EKSPLOATACJI SKŁADOWISK ODPADÓW, W TYM 
REKULTYWACJI ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK., 
PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

32 

GRYF MARINE Sp. 
z o.o.  Pniewo 

GRYFINO Gryfino NIE NIE NIE NIE POWIETRZA 
OCHRONA 

PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ORAZ SPRAWNOŚCI 
URZĄDZEŃ REDUKUJĄCYCH EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ, W 
TYM WERYFIKACJA RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH HANDLU 
UPRAWNIENIAMI DO EMISJI. 

33 

Oczyszczalnia 
komunalna ścieków 
Chojna 

CHOJNA Chojna TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

34 

GAJPOL S.C. - 
zakład zlomowania 
samochodów - 
Chojna 

CHOJNA Chojna TAK NIE NIE NIE GOSPODARKA 
ODPADAMI 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ RYNKU - 
KONTROLA PODMIOTÓW OBJĘTYCH USTAWĄ O 
RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 
EKSPLOATACJI. 

35 

Oczyszczalnia 
ścieków Czartoryja 

CHOJNA Czartoryja NIE NIE NIE NIE WÓD OCHRONA OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO 
ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA I POTRZEB 
GOSPODARCZYCH, OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
ODPROWADZANYCH W ŚCIEKACH., PRZESTRZEGANIE 
WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. 

36 

Ferma drobiu 
Małgorzata i Piotr 
Kropiewniccy 

GRYFINO Nowe Czarnowo TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA, 
GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
POWIETRZA 
OCHRONA, PRZED 
HAŁASEM 
OCHRONA 

OGRANICZENIE UCIĄśLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z 
PONADNORMATYWNĄ EMISJĄ HAŁASU., 
PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

37 

INTER GRAIN Sp. z 
o.o. 

WIDUCHOWA śelechowo TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA, 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

PRZESTRZEGANIE WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE 
ZE ŚRODOWISKA., KONTROLA FERM HODOWLANYCH I 
ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH, W TYM PRZESTRZEGANIE 
PRZEPISÓW USTAWY O NAWOZACH I NAWOśENIU., 
PRZESTRZEGANIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 
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LP. NAZWA OBIEKTU  GMINA MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  

KARA  MANDAT ZAKRES PRAC CELE KONTROLI 

38 

P.H.U. Stanisław 
Gałuszka, stacja 
demontaŜu pojazdów 

CHOJNA Chojna NIE NIE NIE NIE GOSPODARKA 
ODPADAMI 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ RYNKU - 
KONTROLA PODMIOTÓW OBJĘTYCH USTAWĄ O 
RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 
EKSPLOATACJI. 

39 

Gospodarstwo rolne, 
Ferma Bydła i 
Trzody Chlewnej, S. 
Tarnowski,  

CHOJNA Graniczna TAK NIE NIE NIE WÓD OCHRONA KONTROLA FERM HODOWLANYCH I ROLNIKÓW 
INDYWIDUALNYCH, W TYM PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 
USTAWY O NAWOZACH I NAWOśENIU. 

 

W 2008 r. WIOŚ przeprowadził 27 kontroli podmiotów znajdujących się na terenie powiatu gryf ińskiego.  

L.P. NAZWA OBIEKTU DATA KONTROLI MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  KARA  MANDAT  KWOTA  ARTYKUŁ  ZAKRES PRAC 

  Gmina Banie 

1. AGROLANDIS 
Spółka z o. o. Oddział 
w Baniach Magazyn 
środków ochrony 
roslin 2008-03-03 Banie NIE NIE NIE NIE     

POWAśNE 
AWARIE 

2. DłuŜyna Sp. z o. o. 
gospodarstwo rolne 2008-04-08 DłuŜyna NIE NIE NIE NIE     WÓD OCHRONA 

  Gmina Chojna 
1. GAJPOL S.C. - 

zakład zlomowania 
samochodów - Chojna 2008-07-03 Chojna TAK NIE NIE NIE     

GOSPODARKA 
ODPADAMI 

2. 

PERLAK & SYN 2008-08-12 Nawodna TAK NIE NIE NIE     

POWIETRZA 
OCHRONA, 
PRZED HAŁASEM 
OCHRONA 
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L.P. NAZWA OBIEKTU DATA KONTROLI MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  KARA  MANDAT  KWOTA  ARTYKUŁ  ZAKRES PRAC 

3. P.H.U. Stanisław 
Gałuszka, stacja 
demontaŜu pojazdów 2008-11-05 Chojna TAK NIE NIE NIE     

GOSPODARKA 
ODPADAMI 

4. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
Tadeusz Dolata 2008-04-25 Gryfino NIE NIE NIE NIE     

POWAśNE 
AWARIE 

  Gmina Gryfino 
1. Oczyszczalnia 

ścieków Gardno 2008-04-04 Gardno NIE NIE NIE NIE     WÓD OCHRONA 
2. Przedsiębiorstwo 

Handlowe HL - Stacja 
paliw w Gryfinie 2008-05-08 Gryfino NIE NIE NIE NIE 0   

POWAśNE 
AWARIE 

3. 
Składowisko odpadów 
komunalnych 
Gryfino-Wschód 2008-05-13 Gryfino TAK NIE NIE NIE     

GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
ODBIÓR 
INWESTYCJI 

4. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
Tadeusz Dolata 2008-04-25 Gryfino NIE NIE NIE NIE     

POWAśNE 
AWARIE 

5. Składowisko odpadów 
komunalnych 
Gryfino-Wschód 2008-06-10 Gryfino NIE NIE NIE NIE     

GOSPODARKA 
ODPADAMI 

6. 

Andrzej Kołtunowski 2008-07-04 Gryfino TAK NIE NIE TAK 300 
70.3 - 
UODP 

GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
POWAśNE 
AWARIE 

7. M&B 
AUTOSYSTEM 
Balsewicz Piotr 2008-07-04 Pniewo TAK NIE NIE TAK 200 

76.1 - 
UODP 

POWAśNE 
AWARIE 

8. 

Europol Korporacja - 
oddział Pniewo 2008-07-08 Pniewo TAK NIE NIE TAK 250 

70.5 - 
UODP 

GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
POWAśNE 
AWARIE 

9. GRYFSKAND 
Spółka z o.o. Zakład 
Nr 1 - Gryfino 2008-06-18 Gryfino NIE NIE NIE NIE 0   

POWIETRZA 
OCHRONA 
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L.P. NAZWA OBIEKTU DATA KONTROLI MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  KARA  MANDAT  KWOTA  ARTYKUŁ  ZAKRES PRAC 

10. 
Pralnia-ALBATROS 
Sp. z o. o. Sp. K 2008-07-03 Nowe Czarnowo NIE NIE NIE NIE     

WÓD OCHRONA, 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

11. Tymczasowa 
Wytwórnia Mas 
Bitumicznych-Węzeł 
Klucz 2008-09-19 Gardno NIE NIE NIE NIE 0   

ODBIÓR 
INWESTYCJI 

12. 

BUDROL Sp. z o.o. 
Borzym  2008-09-30 Borzym TAK NIE NIE NIE     

WÓD OCHRONA, 
GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
POWIETRZA 
OCHRONA 

13. 
GRYFSKAND 
Spółka z o.o. Zakład 
Nr 1 - Gryfino 2008-12-03 Gryfino TAK NIE NIE TAK 300 

76.1 - 
UODP 

GOSPODARKA 
ODPADAMI, 
POWIETRZA 
OCHRONA 

  Gmina Mieszkowice 
1. Składowisko odpadów 

w m. Kurzycko gm. 
Mieszkowice 2008-03-13 Mieszkowice TAK NIE NIE TAK 500 78 - UODP 

GOSPODARKA 
ODPADAMI 

2. Oczyszczalnia 
komunalna 
Mieszkowice 2008-10-09 Mieszkowice NIE TAK NIE NIE     WÓD OCHRONA 

3. PGNiG - Oddział w 
Zielonej Górze - 
Kopalnia Zielin 2008-11-04 Troszyn TAK NIE NIE NIE     

POWAśNE 
AWARIE 

  Gmina Stare Czarnowo 
1. PAAN-BUS Spółka z 

o. o. 2008-08-06 Stare Czarnowo TAK NIE NIE TAK 400 
76.1 - 
UODP 

POWAśNE 
AWARIE 

2. 
LUK COMPUTERS 2008-10-28 Stare Czarnowo TAK NIE NIE NIE     

GOSPODARKA 
ODPADAMI 

  Gmina Trzcińsko Zdrój 
1. ROCHMANKOWSKI 

PALETTEN-
SERVICE 2008-05-06 Trzcińsko Zdrój TAK NIE NIE NIE     

POWIETRZA 
OCHRONA 
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L.P. NAZWA OBIEKTU DATA KONTROLI MIEJSCOWOŚĆ NARUSZENIE 
PRZEPISÓW 

PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW  KARA  MANDAT  KWOTA  ARTYKUŁ  ZAKRES PRAC 

2. Oczyszczalnia 
komunalna w 
Trzcińsku Zdroju 2008-11-04 Trzcińsko Zdrój TAK NIE NIE NIE     WÓD OCHRONA 

3. PKN ORLEN SA 
Stacja paliw płynnych 
i gazu Nr 4247 w 
Trzcińsku Zdroju 2008-12-05 Trzcińsko Zdrój NIE NIE NIE NIE 0   

POWAśNE 
AWARIE 

 
 

 


