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1. WSTĘP  
 

Program Ochrony Środowiska pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem.                     

Z punktu widzenia władz Powiatu jest on instrumentem koordynacji działań na rzecz ochrony 

środowiska, ponieważ proces zarządzania środowiskiem leży w gestii władz lokalnych. Ze 

względu na to, że zarządzanie Programem wymaga ustalenia roli i zakresu działania 

poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, a także zorganizowania 

struktury jego działania i systemu monitoringu, konieczna jest spójna koordynacja działań 

pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także 

współpraca z pozostałymi partnerami. 

Zarządzanie środowiskiem obejmuje zestaw narzędzi i instrumentów realizacji Programu, 

które są integralnie związane z kompetencjami oraz możliwościami realizacji zadań ochrony 

środowiska przez lokalny samorząd. 

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego” jest 

przedstawieniem stanu wykonania zadań wyznaczonych w harmonogramie planowanych 

przedsięwzięć na lata 2009-2014. Zawiera informacje o wykonaniu jakościowym                              

i ilościowym celów oraz zadań postawionych w powiatowym programie ochrony środowiska. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury 

sprawozdania z realizacji przedmiotowego programu.  
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Podstawę prawną do opracowania raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2008-2011" stanowi art. 18 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 672). 

Ustawa nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek wykonania raportu co 2 lata. Raport obejmuje 

okres od 01.01.2009 do 31.12.2014 r. Raport z wykonania programu zarząd powiatu 

przedkłada Radzie Powiatu. 

Podstawę do sporządzenia niniejszego raportu stanowi Program Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Gryfińskiego 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 XLV/399/2010 Rady Powiatu              

w Gryfinie w dniu 29.10.2010 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 zagrożeń i tendencji przeobrażeń środowiska 

przyrodniczego obszaru powiatu. W opracowaniu wskazano źródła i przyczyny zachodzących 

przeobrażeń. Przedstawiono zagadnienia z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni 

ziemi, hałasu, przyrody itp. 

Sposób oraz źródło pozyskiwania danych: 

W celu pozyskania danych niezbędnych do opracowania Raportu w pierwszej kolejności 

utworzono szczegółowy wykaz respondentów mających udział w realizacji Programu, 

umożliwiający przeprowadzenie ankietyzacji. Ankietyzacja dotyczyła zadań, których realizacja 

zaplanowana była od roku 2009 do roku 2014.  

W celu uzyskania niezbędnych danych opracowane zostały ankiety, które dopasowano do 

poszczególnych grup odbiorców, tj., m.in.:  

• gmin powiatu gryfińskiego, Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Urzędu Marszałkowskiego 

w Szczecinie, Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                   

w Szczecinie, Nadleśnictw, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

W raporcie wykorzystano dane zawarte m.in. w:  

■ „Programie ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego – aktualizacja na lata 2008-

2011”,  
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■ informacji o stanie środowiska na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2009-2014, 

opracowanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Szczecinie,  

■ informacjach umieszczonych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska 

oraz Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

Ankiety zostały rozesłane drogą elektroniczną. Ocena stopnia realizacji celów wyznaczonych 

w POŚ została przedstawiona w postaci opisowej. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

Powiat gryfiński położony jest w zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, od zachodu graniczy  z Niemcami - Brandenburgią, od północy                   

m. Szczecin i powiatem polickim, od wschodu  z powiatami myśliborskim, pyrzyckim                          

i stargardzkim. 

W skład powiatu wchodzi sześć gmin miejsko-wiejskich: Cedynia, Chojna, Gryfino, 

Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój oraz trzy gminy wiejskie: Banie,  Stare Czarnowo                        

i Widuchowa. 

Na obszarze powiatu dominują tereny równinne z licznymi wzniesieniami, jeziorami oraz 

lasami. Na prawym brzegu Odry płaski teren łąkowy przechodzi w wielkie rozlewiska, które 

są zalewane podczas wystąpień rzeki z jej koryta (Międzyodrze, Polder Cedyński, teren od 

Kostrzynka do południowej granicy powiatu). 

Liczba ludności zamieszkującej powiat gryfiński w 2014 roku wynosiła 83688 mieszkańców. 

Najwięcej ludności zamieszkuje gminę miejską Gryfino – 32 178 mieszkańców co stanowi 

38,45 % ludności powiatu. Najmniejszą gminą pod względem liczebności mieszkańców jest 

gmina Stare Czarnowo, którą zamieszkuje 3875 mieszkańców, co stanowi 4,63 % ludności 

powiatu. 

Obszar powiatu gryfińskiego zamieszkuje 82,9 tys. osób przy średniej gęstości zaludnienia 

44,3 osoby/km², z tego w 6 miastach mieszka 45,8 ogółu mieszkańców. 

Największymi miastami powiatu są: 

a. Gryfino – 21,8 tys. 

b. Chojna – 7,1 tys. 
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c. Mieszkowice – 3,8 tys. 

Ludność wiejska (54,2 % ogółu mieszkańców) zamieszkuje w 230 miejscowościach. 

Struktura wiekowa ludności: 

a. w wieku przedprodukcyjnym – 22,7 tys. osób, tj. 27,4 % 

b. w wieku produkcyjnym – 50,9 tys. osób, tj. 61,4 % 

c. w wieku poprodukcyjnym – 9,3 tys. osób, tj. 11,2 %. 

Największa rzeka – Odra, posiada koryto uregulowane, a na niektórych odcinkach, 

obwałowane. Łączna długość wałów przeciwpowodziowych wynosi 77 km, w tym 44 km na 

terenie Międzyodrza. Od Widuchowej do północy granicy powiatu rzeka płynie dwoma 

korytami przyjmując nazwę Odra Zachodnia oraz Odra Wschodnia (Regalica). Koryta                         

są połączone licznymi kanałami o szerokości 5-30 m. Teren Międzyodrza jest podmokły                          

i niedostępny, często zalewany w wyniku podnoszenia się lustra wody w Odrze. Na tym 

terenie został utworzony Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry. 

Największymi zbiornikami wodnymi są jeziora: 

d. Długie – powierzchnia 343,4 ha, 

e. Morzycko -  powierzchnia 342,7 ha, 

f. Wełtyń – powierzchnia 310,1 ha, 

g. Będgoszcz – powierzchnia 264,3 ha, 

h. Mętno – powierzchnia 130,4 ha. 

Powiat Gryfiński pod względem użytkowania terenu jest obszarem o charakterze rolniczo – 

leśnym. W strukturze użytkowania gruntów użytki rolne zajmują 51% gruntów, lasy 34%, 

3,5% grunty zabudowanie, 3,1% wody  powierzchni powiatu gryfińskiego. Wśród roślin 

uprawnych przeważają zboża, ziemniaki, buraki oraz rzepak, południe powiatu to zagłębie 

sadownicze. 

Największy procent w strukturze powierzchni geodezyjnej powiatu zajmują użytki rolne – 

50,32 % (93594 ha). 

Powiat jest dobrze skomunikowany z systemem komunikacji województwa i kraju.   

Sieć dróg kołowych stanowią: drogi krajowe, wojewódzkie oraz dobrze rozwinięta sieć dróg 

powiatowych i gminnych. Łącznie przez teren powiatu gryfińskiego przebiega 1 414 km dróg. 

Obiekty drogowe (mosty, wiadukty) na głównych ciągach komunikacyjnych są konstrukcji 

stalowo-betonowej o nośności 10,0 ÷ 40,0 t. 
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Przez teren powiatu przebiega magistrala kolejowa Szczecin – Gryfino - Chojna – Kostrzyn                  

o długości 70 km łącząca porty w Świnoujściu i Szczecinie z południem Polski.   

Na terenie powiatu gryfińskiego granicą niemiecko-polską można przekroczyć przez mosty                               

w miejscowościach: 

- Gryfino – Mescherin, 

- Krajnik Dolny – Schwedt, 

- Osinów Dolny – Hohensaaten, 

oraz promem w Gozdowicach. 

Na terenie powiatu rozwinięta jest również komunikacja aglomeracyjna zwłaszcza                               

w miastach, na liniach podmiejskich i dalekobieżnych. W  gminach powiatu kursują również 

autobusy dowożące dzieci do szkół. 

  Na terenie powiatu transport odbywa się również drogą wodną. Rzeka Odra stanowi 

główną drogę transportu wodnego. W granicach powiatu śródlądowymi drogami wodnymi 

na Odrze są: 

- Rzeka Odra na całej długości do połączenia z Odrą Wschodnią, 

- Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa. 

  

3. ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO. 

Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na terenie 

powiatu gryfińskiego, w Programie zaproponowano działania zmierzające do poprawy 

istniejących warunków. W ramach polityki ekologicznej powiatu na podstawie ustalonych 

zasad określono:  

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

środowiska, stanowiących ostateczny efekt podejmowanych działań; 

• kierunek działań – kierunek służący 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, aż do osiągnięcia założonego celu.  
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Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie należy 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 należą: 

1. Poprawa jakości wody i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych                                           

i podziemnych. 

2. Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią. 

3. Poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza. 

4. Poprawa klimatu akustycznego. 

5. Poprawa gospodarki odpadami 

6. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych. 

7. Ochrona złóż kopalin. 

8. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego. 

9. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego. 

10. Ochrona  i racjonalne użytkowanie lasów. 

11. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

12. Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

 

Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu z programem 

edukacji ekologicznej społeczeństwa, powinna zapewnić powiatowi gryfińskiemu 

zrównoważony rozwój. 

Powiatowy charakter programu sprawia, że pewne zadania zostały zredagowane w sposób 

ogólny i stanowią podstawę do ich uszczegółowienia w gminnych programach ochrony 

środowiska.  W programie ochrony środowiska wyróżniono zadania własne, realizowane 

bezpośrednio przez powiat lub przez 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 też zadaniem powiatu jako podmiotu 

koordynującego jest zebranie materiałów, informacji oraz wyjaśnień z poszczególnych gmin               

i innych jednostek realizacyjnych. W tym celu przygotowane zostały ankiety określające 

zadania, z których wynika stopień ich realizacji. 

 

STOPIEŃ REALIZACJI WYZNACZONYCH  CELÓW PRIORYTETOWYCH PRZEDSTAWIA                       

SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

1. Cel: Poprawa jakości wody i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych                                   
i podziemnych. 

 
Gospodarowanie wodami, zgodnie z zasadą zrównoważonego 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, użytkowników wód              

i przedstawicieli lokalnych społeczności.  

 

Zadanie - wyposażenie aglomeracji (o równoważnej liczbie mieszkańców równej i powyżej 
2.000) w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków zgodnie z Krajowym 
Programem Oczyszczania Ścieków. 

Gmina Banie - nie utworzono aglomeracji. 

Gmina Cedynia- aglomeracja Cedynia jest wyposażona w system kanalizacji zbiorczej                   

i oczyszczalnię ścieków zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczalnia Ścieków 

Komunalnych. Na obszarze Aglomeracji Cedynia (RLM=2274) obecnie znajdują się wyłącznie 

miejscowości zaopatrzone w system kanalizacyjny (stopień skanalizowania aglomeracji bliski 

100%). 

Gmina Chojna - Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr II/30/14 z dnia 19 

grudnia 2014 r. wyznaczona została aglomeracja Chojna o równoważnej liczbie mieszkańców 

(RLM) 7.997 z oczyszczalnią ścieków w Chojnie, której obszar obejmuje miejscowości: 

Chojna, Kaliska, Godków, Godków Osiedle. Miejscowości te zamieszkuje 7.828 osób z tego 

7.537 osób korzysta ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej.  

Gmina Gryfino- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino:  
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• 03.09.2013 r. rozpoczęto realizację prac związanych z realizacją Projektu w ramach 

zadania I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Żórawki.  

• Do dnia 02.10.2013 r. wykonano następujący zakres prac budowlanych:  

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Lipowej od studni B73 do studni B127a; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu i okolicy ulicy Dębowej od studni C19 do 

studni PC, C16, C13; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Jaśminowej od studni A14 do studni A48; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Leśnej od studni E25 do studni E9; 

o rurociąg tłoczny w ciągu i okolicy ulicy Dębowej. 

•  Do dnia 31.10.2013 r. wykonano następujący zakres prac budowlanych: 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Leśnej od studni E9 do studni E39; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu i okolicy ulicy Polnej od studni B72 do studni 

B75; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kwiatowej od studni B75 do studni B90. 

•   Od dnia 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r. wykonano następujący zakres prac budowlanych:  

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Polnej od studni B15 do studni B158, 

B167; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu i okolicy ulicy Polnej od studni B28 do studni 

B159; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Rumiankowej od studni B84 do studni 

B137; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Chabrowej od studni B78 do studni B131; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Polnej od studni B98 do studni B72. 

•  W miesiącu styczniu 2014 r. kontynuowano prace na następujących odcinkach:  

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Bukowej od studni B105B do studni B109 

oraz w ciągu ulicy Kasztanowej od studni B105B do studni B114; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu i okolicy ulicy Kasztanowej od studni B6 do 

studni B72; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Polnej od studni B158 do studni B167; 

o odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu i okolicy ulicy Polnej od studni B28 do studni 

B159; 

o przebudowa sieci gazowych kolidujących z budowaną siecią kanalizacyjną; 
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o przebudowa infrastruktury teletechnicznej kolidującej z budowaną siecią kanalizacyjną. 

•  W miesiącu lutym 2014 r. wykonano następujące odcinki:  

o odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej w rejonie ul. Gryfińskiej od studni A57 do A66, 

o odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Kasztanowej od studni B6 do B72 oraz od 

studni B72 do B109 i B114. 

•  W miesiącu marcu 2014 r. wykonano następujące odcinki:  

o budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Gryfińskiej od studni A53 – 

A64 oraz od studni E9 do studni E42, 

o budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci tłocznej w rejonie ul. Łużyckiej                    

w Gryfinie od przepompowni PS6 do studni S67. 

•   W miesiącach kwiecień i maj 2014 r. wykonano następujące odcinki:  

o budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Gryfińskiej od studni B26 do B43, 

o budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej w rejonie ul. Gryfińskiej od 

przepompowni PB do studni B 49, 

o przebudowano część sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie skrzyżowania 

ul. Sportowej, Kościelnej i Rapackiego w Gryfinie. 

•   W miesiącu czerwcu 2014 r. wykonano następujące odcinki:  

o budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w rejonie ul. Przemysłowej, Gryfińskiej oraz drogi 

krajowej nr 31 od studni Ai1 do studni A14, 

o przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie skrzyżowania                    

ul. Sportowej, Kościelnej i Rapackiego w Gryfinie. 

Gospodarka ściekowa Miasta i Gminy Gryfino opiera się na 8 oczyszczalniach ścieków. 

W miejscowościach gdzie sieć kanalizacyjna nie jest rozwinięta w znacznym stopniu, ścieki 

komunalne z gospodarstw domowych odprowadza się do zbiorników bezodpływowych, skąd 

wywożone zostają taborem asenizacyjnym na teren oczyszczalni ścieków. Charakterystykę 

istniejących oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 1.  Charakterystyka oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino 
 

Miejscowość 
Administra-

tor 
Odbiornik 

Q 

Projekto-
wane 

[m3/d]  

Ważność 
pozwolenia 

wodno-
prawnego 

Typ 

Gryfino 

PUK Sp. z o. 
o. Gryfino 

Kanał – 
bezpośredni 

Odra Zach.- 
pośredni 

7 500 31.10.2019 

Oczyszczalnia                        
z 

podwyższony
m usuwaniem 

biogenów 

Gardno 

Kanał – 
bezpośredni 

J. Brudzno.- 
pośredni 

200 31.01.2015 biologiczna 

Sobiemyśl 

Rów otwarty 
w granicach 

działki - 
ziemia 

100 30.11.2016 Biologiczna 

Stare Brynki 

Kanał – 
bezpośredni 

Odra Zach.- 
pośredni 

75 31.12.2023 Biologiczna 

Steklno 

Kanał – 
bezpośredni 

Kanał 
Babinek –

Tywa - 
pośredni 

166 31.10.2019 biologiczna 

Źródło: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie  

Po realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy oczyszczalni oraz budowy kanalizacji Gryfino - 

Północ, do oczyszczalni ścieków w Gryfinie przyjmowane są ścieki z następujących 

miejscowości tj. Czepino, Nowe Brynki, Daleszewo, Radziszewo, Łubnica, Dębce oraz Żabnica. 
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Ogólny dopływ ścieków z tych miejscowości jest rejestrowany na odrębnym 

przepływomierzu przed oczyszczalnią. 

Gmina Mieszkowice – w skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości: Mieszkowice, 

Zielin, Czelin, Kłosów, Kurzycko, Stare Łysogórki, Stary Błeszyn, Gozdowice, Czelin. W 

granicach aglomeracji wykonano następujące inwestycje z zakresu budowy sieci 

kanalizacyjnej: 

1)  Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie z rurociągiem tłocznym z Czelina do Kłosowa – 

wartość inwestycji 1 997 771,69 zł brutto, zakończona w 2009 r., współfinansowana 

przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach inwestycji 

wykonano: 2096 mb sieci kanalizacyjnej i 5645 mb rurociągu przesyłowego. 

2) Budowa rurociągu przesyłowego od przepompowni ścieków zlokalizowanej przy                    

ul. Kościuszki do ul. Dworcowej  w Mieszkowicach wraz z włączeniem do istniejącej sieci” 

– wartość inwestycji:  196 369,50 inwestycja zakończona w 2012 r. w ramach inwestycji 

wykonano 390 mb rurociągu przesyłowego. 

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu 

przesyłowego” – wartość inwestycji: 2 992 977,95 zł brutto. Inwestycja zakończona                 

w 2012r. współfinansowana przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki             

i ludności wiejskiej. W ramach inwestycji wykonano: 3328 mb sieci kanalizacyjnej i 7268 

mb rurociągu przesyłowego. 

4) „Budowa tłoczni ścieków przy ulicy Kościuszki w Mieszkowicach” – wartość inwestycji 

479 000,00 zł brutto. Inwestycja zakończona w 2013r. (wykonano nową tłocznię ścieków  

- 1 szt). 

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Łysogórki – wartość inwestycji: 768 750,64 zł 

brutto – zakończona w 2014r. Zadanie zrealizowane ze środków Unii Europejskiej                   

w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, objętego 

PROW na lata 2007-2013. W ramach inwestycji wykonano: 3725 mb sieci kanalizacyjnej i 

3224 mb rurociągu przesyłowego. 

6) Budowa Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Mieszkowicach – wartość inwestycji:  3 352 832,21 zł brutto. Zakończona w 2015 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania : Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach 
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inwestycji wykonano: 4056 mb sieci kanalizacyjnej, 1422 mb rurociągu przesyłowego                             

i zmodernizowano częściowo oczyszczalnię ścieków w Mieszkowicach. 

Gmina Moryń- nie  należy do aglomeracji. 

Gmina Stare Czarnowo -nie dotyczy. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -budowa kanalizacji w Góralicach wraz z siecią przesyłową do m. 

Trzcińsko-Zdrój, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów z siecią przesyłową do m. 

Trzcińsko-Zdrój. 

Gmina Widuchowa-  w granicach aglomeracji gminy Widuchowa znajdują się dwie 

miejscowości: Widuchowa i Krzywin. W roku 2012 oddana została w użytkowanie nowo 

wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin.  

 

Zadanie - kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na terenach wiejskich. 

Gmina Banie- zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lubanowo wraz                              

z kontenerową oczyszczalnia ścieków; okres realizacji inwestycji: czerwiec 2014 – czerwiec 

2015 r.; koszt inwestycji 4.088.888 zł; zrealizowano ze środków własnych i PROW 2007-2013. 

Gmina Cedynia- budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na terenach wiejskich jest 

nieuzasadniona ekonomicznie lub niemożliwa (wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy 

niż 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia               

22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Dz. U.  

z 2014 r. poz. 995). 

Gmina Chojna- wykonano następujące inwestycje: 

Rok 2011 

• „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  oraz 

przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno”. 

Koszt wykonania - wartość całkowita 541.951,38 zł, w tym źródła finansowania: budżet 

gminy - 218.223,55 zł, dofinansowanie w ramach PROW - 323.727,83 zł 

• „Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na byłym lotnisku do wysypiska 

odpadów komunalnych Kaliska”.  

Koszt wykonania  wartość całkowita 1.813.217,34 zł, w tym źródło finansowania budżet 

gminy - 1.813.217,34 zł. 

•„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle 

PKP”. 
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Koszt wykonania wartość całkowita 3.529.195,91 zł, w tym źródła finansowania: budżet 

gminy - 1.035.973,32 zł, dofinansowanie w ramach RPO - 2.493.259,59 zł. 

Gmina Gryfino- dnia 03.09.2013 r. rozpoczęto realizację prac związanych z realizacją Projektu 

w ramach zadania I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Żórawki. W 

okresie sprawozdawczym nie realizowano budowy oczyszczalni na terenach wiejskich. 

Gmina Mieszkowice- zadania realizowane w ranach aglomeracji 

Gmina Moryń- w latach 2010 – 2011 zrealizowano inwestycję pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III – Moryń – Etap 2, 3 i 4 

oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz”, w ramach której wykonano sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodociągowej w miejscowości Moryń, w 

tym: 

- ul. Jeziorna, Ogrodowa i plaża, 

- sieć wodociągowa przesyłowa Bielin-Macierz oraz przyłącza wodociągowe w m. Macierz, 

- ul. Odrzańska, Sadowa, Wiśniowa i Wodna 

- ul. Dworcowa i ul. Wierzbowa 

Zakres łączny prac obejmował: 

• W miejscowości Moryń: 

- kanalizacja grawitacyjna 2201,50 m;  

- kanalizacja tłoczna 1 455,00 m; 

- przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 6 kpl.; 

- sieć wodociągowa 237,00 m; 

• Sieć wodociągowa Bielin – Macierz, przyłącza w m. Macierz ; 

Wartość inwestycji – 1.992.549,46 zł. 

W latach 2011 – 2012 zrealizowano inwestycję pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków              

w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów”. Wartość 

inwestycji – 807.564,38 zł. 

Gmina Stare Czarnowo: 

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie – sfinalizowana  

i wykonana. Dofinansowanie 75% z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Spłacany kredyt. 

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kołowie – sfinalizowana i wykonana. 

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Spłacona w całości. 
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Gmina Trzcińsko-Zdrój - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa – nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach 

gdzie niemożliwa jest lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Cedynia- realizowała projekt dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, w ramach którego wybudowano 98 oczyszczalni. 

Gmina Chojna- na terenach wiejskich gminy Chojna zbudowane zostały przydomowe 

oczyszczalnie ścieków sanitarnych w ilości: 

- w roku 2013   - 17 szt. 

Koszt wykonania wartość całkowita 258.414,16 zł, w tym źródła finansowania: 

- budżet Gminy - 100.845,16 zł 

- dofinansowanie w ramach PROW - 157.569,00 zł  

- w roku 2014 - 31 szt. 

Koszt wykonania wartość całkowita 385.851,00 zł, w tym źródła finansowania: 

- budżet Gminy - 151.675,00 zł 

- dofinansowanie w ramach PROW - 234.176,00 zł  

W planach perspektywicznych przewiduje się dalszą budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Gmina Gryfino - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice - w 2015 r. poprzez ogłoszenia informowano mieszkańców o możliwości 

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków WFOŚiGW                     

w Szczecinie. (brak zainteresowania)  

Gmina Moryń- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - w 2014 r. podjęto działania związane z budową oczyszczalni 

przydomowych z WFOŚiGW w Szczecinie, Gmina jednak nie otrzymała dofinansowania. 

 

Zadanie - wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt 

obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt 
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Gmina Banie -nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Cedynia -nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Chojna  -nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Gryfino- nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Moryń -nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowała działań w tym zakresie 

Gmina Widuchowa - nie podejmowała działań w tym zakresie 

 

Zadanie - dostosowanie istniejących oczyszczalni ścieków do wymogów ustawowych 

(usuwanie fosforu i azotu) 

Gmina Banie- istniejącą oczyszczalnię ścieków w Baniach dostosowano do wymogów 

ustawowych. 

Gmina Cedynia -nie dotyczy, ponieważ oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Cedyni 

podczas modernizacji w 2006 r. została dostosowana do wymogów w zakresie oczyszczania 

ścieków. 

Gmina Chojna- obecnie posiadana biologiczna oczyszczalnia ścieków w Chojnie jest 

dostosowana do usuwania fosforu i azotu. Aktualnie na zawartość tych związków w ściekach 

nie są prowadzone okresowe badania. Natomiast oczyszczalnia w miejscowości Grzybno 

przewidywana jest do całkowitej przebudowy. 

Gmina Gryfino -Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

jest jedną z głównych dyrektyw w obszarze ”Jakości wód”. Odgrywa ona zasadniczą rolę                             

w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego w tym wód 

powierzchniowych do których są one odprowadzane. Z dyrektywy wynikają również 

wymagane sposoby oczyszczania ścieków i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich oraz 

konieczność podczyszczania ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji 

i miejskich oczyszczalni. Dyrektywa wprowadziła wymóg intensyfikacji oczyszczania ścieków 

w stosunku do fosforu ogólnego i azotu ogólnego na obszarach wodnych podatnych na 

eutrofizację. Obowiązujące przepisy dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM wymagają 

odpowiedniego stopnia usuwania związków organicznych (C), zawiesin, azotu (N) i fosforu 

(P). W przypadku gminy Gryfino oczyszczalnią taką jest oczyszczalnia ścieków w m. Gryfino, 
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która obsługuje aglomerację Gryfino o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 30913, 

której obszar obejmuje miejscowości: Gryfino, Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe 

Brynki, Czepino, Dębce, Żabnica, Wełtyń, Pniewo, Żórawki. 

Wymagany efekt oczyszczania ścieków, zwany też stopniem oczyszczania bądź sprawnością 

działania oczyszczalni ścieków jest zachowany i zgodny z przepisami. Jakość ścieków 

oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). 

Oczyszczalnia działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę 

Gryfińskiego – decyzja Nr 29/I-OŚ/09 z dnia 09.11.2009 r. z terminem ważności do 

31.10.2019 r. 

Gmina Mieszkowice- budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Mieszkowicach – wartość inwestycji:  3 352 832,21 zł brutto. Zakończona                 

w 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania: Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach 

inwestycji wykonano: 4056 mb sieci kanalizacyjnej, 1422 mb rurociągu przesyłowego                              

i zmodernizowano częściowo oczyszczalnię ścieków w Mieszkowicach. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- Realizowanie procesów związanych z wymianą infrastruktury 

technicznej w istniejących oczyszczalniach polegających na wymianie zużytych aeratorów, 

rozdrabniaczy itp. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie 

 

Zadanie - poprawa i modernizacja systemów odprowadzania ścieków z dróg powiatowych. 

Starostwo Powiatowe - zadaniem własnym przypisanym Powiatowi do realizacji tego celu 

jest poprawa systemów odprowadzania ścieków z dróg powiatowych. Zadanie to jest 

realizowane przez komórkę organizacyjną Starostwa - Wydział Zarządzania Drogami. 

2009 r.  

• odcinek sieci kanalizacji deszczowej miejscowość Mieszkowice, ul. Odrzańska droga nr 

1418Z – na długości 350 m, ul. Dworcowa na długości – 200 m, 
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•   wykaz dróg na których przeprowadzono ścinkę poboczy na szerokości 1,1 m położonych 

na terenie gmin Mieszkowice, Moryń i Cedynia przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2  Wykaz dróg na których przeprowadzono ścinkę poboczy 

 

lp. 

 

nr drogi 

 

odcinek drogi do ścinki 

 

długość odcinka 

 

 

uwagi 

1. 1399Z Moryń-Nowe Objezierze 5.369 - 

2. 1425Z Żelechów-Orzechów 5.556 - 

3. 1425Z Orzechów-Czachów 5.678 drzewa na 
odcinku ok. 500 

m 

4. 1401Z Chojna-Brwice 5.251 drzewa na 
odcinku ok. 

2000 m 

5. 1409Z Witnica-Moryń 10.173 - 

6. 1409Z Moryń-moryń Dwór 1.786 - 

7. 1392Z Czachów-Lubiechów Dolny 6.524 - 

8. 1400Z Nowe Objezierze – Stare 
Objezierze 

1.489 - 

9. 1416Z Mieszkowice-Troszyn 9.428 drzewa na 
odcinku 1700 m 

10. 1424Z Macierz-Mieszkowice 3.877 - 

                                                                        Razem 

 

55.131 m x 
1,1=60.644 m² 

- 

      2011 r. 

•    Trzcińsko-Zdrój odtworzenie rowów przydrożnych na długości ok. 13 km – odwodnienie 

powierzchniowe 

      2012 r. 
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•   odcinek sieci kanalizacji deszczowej miejscowość Chojna ul. Żółkiewskiego droga nr 1462Z 

– na długości ok. 300 m 

2013 r. 

•    odcinek sieci kanalizacji deszczowej miejscowość Mieszkowice droga nr 1457Z ul. 

Słowiańska na długości 780 m, ul. Jagiellońska na długości 120 m 

2014 r.  

•   odcinek sieci kanalizacji deszczowej miejscowość Chojna ul. Dworcowa droga nr 1498Z – 

na długości ok. 800 m 

 

Zadanie - intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie 

odprowadzaniu nie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 

nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja 

pozwoleń wodno – prawnych. 

Komunalne oczyszczalnie ścieków jak również zakładowe oczyszczalnie ścieków 

oczyszczające ścieki przemysłowe, znajdujące się w powiecie gryfińskim podlegały cyklicznej, 

systematycznej kontroli WIOŚ w Szczecinie zgodnie z rocznymi planami kontroli. Kontrole te 

obejmują sprawdzenie spełniania warunków odprowadzania oczyszczonych ścieków 

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 

2009-2014 przedstawiono w tabelach nr 2-7 (załącznik nr 2). Ponadto w ramach kontroli 

opartych na analizie badań automonitoringowych, przesyłanych do WIOŚ przez podmioty 

odprowadzające oczyszczone ścieki do środowiska, dokonywane były na bieżąco oceny 

spełniania warunków pozwoleń wodnoprawnych.  

 

Zadanie - kontrola i weryfikacja pozwoleń wodno – prawnych na odprowadzanie ścieków 

oczyszczonych zgodnie z art. 136 ust. 2 Prawo wodne. 

Starostwo Powiatowe 

Kontrole te prowadzone były przez Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie w ramach ustawowych kompetencji według ustalonego 

harmonogramu (planowane) oraz podejmowane w ramach wniosków  o interwencję. 
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Tabela 3 Harmonogram kontroli 

2010 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa 
stanowiska, 

komórki 
lub jednostki 

kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidło-

wości, 
przyczyny  ich 

powstania oraz 
osoby za nie 

odpowie-
dzialne 

I  III  IV  V  VII 

1. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 
 

,,Intermarche”  
Geryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania przepisów w 
zakresie ustawy prawo 
wodne. 

Brak 

2. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 
 

Urząd Gminy 
Trzcińsko - 
Zdrój 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji w 
zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego – 
oczyszczalnia  
i ujęcie wody w m. 
Trzcińsko – Zdrój  

Stwierdzono 
brak wykonania 
badań składu                            
i stanu ścieków 
w zakresie 
określonym                   
w pozwoleniu 
wodnopra-
wnym  pkt 4f,               
i zobowiązano 
do natychmia-
stowej 
wykonalności.  
Osoba 
odpowiedzialna 
- podmiot 
kontrolowany. 
 

3. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 
 

Stacja paliw 
ORLEN w m. 
Widuchowa 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji w 
zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego 

Brak 

4. 

Przegląd ustaleń 
pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  

Przedsiębiorstw
o Usług 
Wodnych i 
Sanitarnych 
Nowogard  

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji w 
zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego – 
oczyszczalnia ścieków w m. 
Glinna 

Brak 
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5. 

Przegląd ustaleń 
pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
 

HAK Sp. z o. o. 
w Osinowie 
Dolnym 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji w 
zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego – 
wprowadzanie wód 
opadowych do wód 
powierzchniowych w  m. 
Osinów Dolny 

Zobowiązano 
do 
przeprowadze-
nia przeglądu 
urządzeń 
oczyszczających 
i do 
przywrócenia 
prawidłowego 
stanu 
technicznego 
wylotu. 
Osoba 
odpowiedzialna 
- podmiot 
kontrolowany 

6. 
 
 

Przegląd ustaleń 
pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
 

Zakład 
Remontowo-
Budowlany w 
Cedyni 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji w 
zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego – 
oczyszczalnia ścieków w m. 
Cedynia 

Brak 

7. 

Przegląd ustaleń 
pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
 

Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej w 
Moryniu  

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji w 
zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego – 
oczyszczalnia ścieków w m. 
Moryń 

Brak 

2011 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa 
stanowiska, 

komórki 
lub jednostki 

kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowo
ści, przyczyny  
ich powstania 
oraz osoby za 

nie 
odpowiedzialn

e 
I  III  IV  V  VII 

1. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 

Wodociągi 
Zachodniopomo
rskie Spółka z 
o.o.  

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – ujęcie wód  
podziemnych Dłużyna 

Brak 
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wodne 
– plan kontroli na II pół. 
2011r 

ul. I  Brygady 
Legionów 8-10,  

72-100 
Goleniów 

 

2. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 
– plan kontroli na II pół. 
2011r 

Polskiego 
Związku 
Działkowców - 
Rodzinny Ogród 
Działkowy                                   
im. Gen. A. 
Zawadzkiego w 
Gryfinie  ul. 
Armii Krajowej 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – ujęcie wód  
podziemnych – ogródki 
działkowe Gryfino 

Stwierdzono 
brak 
systematyczne
go 
rejestrowania 
ilości 
pobieranej 
wody  oraz  
brak obserwacji 
wydajności 
studni i 
pomiaru 
zwierciadła 
wody, 
pouczono                     
o 
przestrzeganiu 
zobowiązań 
nałożonych                         
w decyzji  
Osoba 
odpowiedzialna 
- podmiot 
kontrolowany. 

3. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 
– plan kontroli na II pół. 
2011r 
 

Przedsiębiorstw
o Usług 
Wodnych               
i Sanitarnych 
Nowogard 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) -oczyszczalnia 
ścieków w m. Kartno 

Brak 

4. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  

Burmistrz 
Gminy 
Trzcińsko Zdrój 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) -oczyszczalnia 
ścieków w m. Trzcińsko 
Zdrój. 

Brak 
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– plan kontroli na II pół. 
2011r 
 

5. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
– plan kontroli na II pół. 
2011r 

Wodociągi 
Zachodniopomo
rskie Sp. z o.o.     
ul. I Brygady 
Legionów 8-10 
72-100 
Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – ujęcie wód  
podziemnych Zielin. 

Brak 

6. 
 
 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
– plan kontroli na II pół. 
2011r 

Wodociągi 
Zachodniopomo
rskie Sp. z o.o. 
ul. I Brygady 
Legionów 8-10 
72-100 
Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – ujęcie wód  
podziemnych  Banie. 

Brak 

7. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
– plan kontroli na II pół. 
2011r 

Sp. z o.o. PFK 
Wirówek 
Małgorzata 
Paech  ul. 
Ogrodowa 1, 
74-100 Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – stawy rybne 
Wirówek. 

Stwierdzono 
konieczność 
wystąpienia z 
wnioskiem (po 
zakończeniu 
budowy 
stawów) o 
zmianę 
pozwolenia 
wodno-
prawnego 

8. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne  
– plan kontroli na II pół. 
2011r 

Roman Błażków 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – stawy rybne 
Stara Rudnica 

Brak 

2012 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa 
stanowiska, 

komórki 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowo
ści, przyczyny  
ich powstania 
oraz osoby za 
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lub jednostki 
kontrolowanej/ 

nie 
odpowiedzialn

e 
I  III  IV  V  VII 

1. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 

 Gmina 
Trzcińsko Zdrój 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) - ujęcie wód 
podziemnych  w m. 
Trzcińsko Zdrój 

Brak 

2. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 

Wodociągi 
Zachodniopomo
rskie Sp. z o.o.    
ul. I Brygady 

Legionów 8-10     
72-100 

Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – oczyszczalnia 
w m. Banie  

Brak 

3. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne 

Przedsiębiorstw
o Usług 

Komunalnych 
Sp. z o.o.             

ul. Szczecińska 
5                          

74-100 Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – oczyszczalnia 
w m. Steklno  

Brak 

4. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne   
 

Przedsiębiorstw
o Usług 

Komunalnych 
Sp. z o.o. 

ul. Szczecińska 
5                         

74-100 Gryfino 

prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – ujęcie wód  
podziemnych TYWA 

Brak 

5. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne   
 

Wodociągi 
Zachodniopomo

rskie                     
Sp. z o.o.                

ul. I Brygady 
Legionów 8-10     

72-100 
Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – ujęcie wód 
podziemnych  w m. 
Orzechów 

Brak 

6. 

Problemowa - przegląd 
ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego, 
wynikający z  art. 136 
ust. 2 ustawy prawo 
wodne   

Przedsiębiorstw
o Usług 

Wodnych i 
Sanitarnych 

Spółka z o.o. w 
Nowogardzie 

 Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – oczyszczalnia 
Glinna 

Brak 
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 700-Lecia 14/2 
72-200 

Nowogard 
 

7. Problemowa 

Wodociągi 
Zachodniopomo

rskie Spółka            
z o.o. ul. I  
Brygady 

Legionów 8-10, 
72-100 

Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – oczyszczalnia 
ścieków w m. Witnica 

Brak 

8. Problemowa 

Przedsiębiorstw
o Usług 

Komunalnych   
ul. Słowiańska 

1, 74-500 
Chojna 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia 
wodnoprawnego) na 
wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych do rzeki 
Rurzycy w m. Chojna 
 

Brak 

9. Problemowa 

Gmina Gryfino    
ul. 1 Maja 16, 

74-100 Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia 
wodnoprawnego) na 
wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
opadowych i roztopowych 
z Centrum Wodnego 
Laguna do wód kanału 
ciepłego Elektrowni Dolna 
Odra 
 

Brak 

10. Problemowa 

Komunalnych 
Sp. z o.o.              

ul. Szczecińska 
5, 74-100 
Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia wodno-
prawnego) – mechaniczno 
– biologiczna oczyszczalnia 
ścieków w m. Gardno 
 

Brak 

11 Problemowa 

Przedsiębiorstw
o Usług 

Komunalnych 
Sp. z o.o.              

prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
(pozwolenia 
wodnoprawnego) na 
wprowadzanie ścieków 

Brak 
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ul. Szczecińska 
5, 74-100 
Gryfino 

komunalnych 
pochodzących z 
oczyszczalni ścieków w m 
Sobiemyśl do rowu 
 
 
 
 

2014 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa 
stanowiska, 

komórki 
lub jednostki 

kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowo
ści, przyczyny  
ich powstania 
oraz osoby za 

nie 
odpowiedzialn

e 
I  III  IV  V  VII 

1. 
Sprawdzająca – 

Plan kontroli na I pół. 
2014 r. 

Sp. z o.o. 
„Wodociągi 

Zachodniopomo
rskie”                     

ul. I Brygady 
Legionów 8-10 

72-100 
Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji z 

dnia 17.07.2012 r., 
znak:OŚ.6341.23.2012.KO, 
pozwolenie wodnoprawne 
na pobór wody podziemnej 

z ujęcia w m. Klasztorne 

brak 

2. 
Problemowa – 

Plan kontroli na I pół. 
2014 r. 

AGMEL 
Krzysztof 

Chmielewski    
ul. Mieszka I 

6/3                       
74-100 Gryfino      

Małgorzata 
Chańko                

ul. Łużycka 69/2                    
74-100  Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji z 

dnia 18.01.2012 r., 
znak:OŚ.6341.75.2011.KO, 
pozwolenie wodnoprawne 
na wspólne korzystanie z 

wód w zakresie 
wprowadzania ścieków do 
wód powierzchniowych – 

decyzja Decyzja 5/XIII-
OŚ/12 

brak 

3. 
Problemowa – 

Plan kontroli na I pół. 
2014 r. 

PUK Gryfino 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji z 

dnia 22.09.2009 r., 
znak:OŚ.6223-29/09, 

brak 
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pozwolenie wodnoprawne 
na pobór wody podziemnej 
z ujęcia w m.Włodkowice  

4. 
Sprawdzająca – 

Plan kontroli na II pół. 
2014 r. 

Spółka z o.o 
„Wodociągi 

Zachodniopomo
rskie” ul. I 
Brygady 

Legionów 8-10, 
72-100 

Goleniów 

W zakresie gospodarki 
wodnościekowej: 
prawidłowość 
przestrzegania decyzji z 
dnia 13.07.2012 r., 
znak:OŚ.6341.28.2012.KO 
Pozwolenie wodnoprawne 
na pobór wody podziemnej 
z ujecia w m. Góralice (dz. 
nr 987/2 obręb Góralice) 

brak 

5. 
Problemowa – 

Plan kontroli na II pół. 
2014 r. 

Spółka z o.o 
„Wodociągi 

Zachodniopomo
rskie” ul. I 
Brygady 

Legionów 8-10, 
72-100 

Goleniów 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji z 

dnia 28.11.2013 r., 
znak:OŚ.6341.69.2013.KO, 
pozwolenie wodnoprawne 
na pobór wody podziemnej 

z ujęcia w m. Strzelczyn 

brak  

6. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Jaeger Sp. z o.o.                         
w Gryfinie 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego w 

zakresie na wprowadzenie 
ścieków do ziemi z terenu 

Jaeger Sp. z o. o. 
OŚ.6223/14-2/2004 z dn. 

19.05.2004 r. 

brak 

7. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Gmina Cedynia 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na na 

pobór wód podziemnych z 
ujęcia w m. Cedynia 

OŚ.6341.27.2011.BG z dn. 
15.09.2011 r. 

brak 

8. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Gmina Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na na 
wprowadzanie ścieków 

brak 
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opadowych do wód kanału 
„Szambo” w Gryfinie 

OŚ.6341.28.2011.BG 

29.07.2011 r. 
 

9. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

„SELFA” S. A. w 
Starym 

Czarnowie 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na na 
wprowadzanie do rowu 

wód opadowych z terenu 
zakładu „SELFA” S.A. w 

Starym Czarnowie 
OŚ.6341.29.2011.BG z dn. 

20.07.2011 r. 

brak 

10. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Gmina 
Mieszkowice 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór 

wód rzeki Kurzycy dla 
potrzeb stawów rybnych na 

dz. nr 199/1 i 199/2 obr. 
Mieszkowie 

OŚ.6341.49.2012.BG z dn. 
18.10.2012 r. 

brak 

11 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Nadleśnictwo 
Mieszkowice 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór 

wód podziemnych na 
potrzeby ściółki leśnej  dla 
Nadleśnictwa Mieszkowie 

w Starych Łysogórach 
OŚ.6341.49.2011.BG z dn. 

01.12.2011 r. 

brak 

12. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Wodociągi 
Zachodniopomo

rskie 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 

OŚ.JG.6223-19/09 z dnia 
21.09.2009, o- pozwolenia 

wodnoprawnego na 
wrowadzanie do wód rzeki 

Tywy oczyszczonych 
ścieków pochodzących z 
komunalnej oczyszczalni 

ścieków w Baniach, 
 

brak 
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13. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 
 

Gmina Chojna 
Kontrola nieczynnego 

ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanych w obręb 

Bara gm. Chojna 

Zalecono 
konieczność 

likwidacji 
urządzeń 

nieczynnego 
ujęcia 

14. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Zespół 
Elektrowni 

Dolna Odra - 
Ośrodek 

wczasowy               
w Baniewicach 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór 
wód podziemnych z ujęcia 

zlokalizowanego w m. 
Kępa. 

brak 

15. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

PUK Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji z 
dnia  04.01.2012 znak: 

OŚ.6341.71.2011.BG na 
pobór wód podziemnych w 

miejscowości Sobiemyśl 
gm.  

brak 

16. 

Problemowa - przegląd 
wynikający z art 136 
ust. 2 ustawy Prawo 

wodne. 

Gmina Stare 
Czarnowo 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

pozwolenia 
wodnoprawnego na 

wykonanie stawów oraz 
pobór wód dla stawów. 

nieprzestrzega
nie warunków 

pozwolenia 

17. interwencyjna 
Ryszard 

Koblowski 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 

OŚ.JG.6223-1/10 z dnia 
22.03.2010 r., obiekt 

stawowy  na dz. nr 358 obr. 
Piasek 

brak 

 

Zadanie - ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych ze źródeł punktowych                                   

i obszarowych. 

Gmina Banie -nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Cedynia -zadanie realizowane na bieżąco w ramach zadań gminy wynikających                  

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie 
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Gmina Moryń -w 2012 r. zakup dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                  

w Moryniu samochodu asenizacyjnego - dotacja w wysokości 229.000 zł. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Trzcińsko-Zdrój nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Widuchowa -przeprowadzono kontrole w zakresie posiadania zbiorników 

bezodpływowych. 

Starostwo Powiatowe - wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie                 

z wód – wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej WIOŚ 

w Szczecinie podejmował działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

 

Zadanie - ograniczenie odpływu zanieczyszczeń azotanowych ze źródeł rolniczych poprzez 

kontynuację budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. 

Gmina Banie -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - racjonalizacja produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem istniejącego                                  

i potencjalnego oddziaływania na środowisko.   

Gmina Banie -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - realizacja programu ograniczenia zanieczyszczeń wód spowodowanych 

produkcją rolną na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych. 

Starostwo Powiatowe - w latach 2009-2012 r. obowiązywało rozporządzenie Nr 2/2008 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wprowadzania 

programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.  

Realizacja zadań określona w ww. programie przypisana staroście: 

• starosta realizując zadania w zakresie swoich kompetencji nie zgromadził informacji lub 

innych danych niezbędnych do identyfikacji i aktualizacji źródeł zanieczyszczenia związkami 

azotu, 

• z uwagi na brak środków finansowych upowszechnianie zagadnień skutków 

zanieczyszczenia wód, w tym w szczególności ze źródeł rolniczych, nie odbywało się                    

w formie możliwej do udokumentowania, tj. ulotki, spotkania, następowało jedynie w formie 

ustnej w przypadku rozmów czy zapytań ze strony zainteresowanych podmiotów. 

W 2012 r. Zarząd Powiatu Gryfińskiego w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych 

zajął stanowisko do projektu „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych”, które skierował do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie oraz do wiadomości Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 

Izby Rolniczej w Szczecinie, Rady Gminy Cedynia i Rady Gminy Mieszkowice. 

W związku z zakończeniem czteroletniego okresu obowiązywania Programu opracowano 

nowy tekst Programu na kolejne lata w którym nie wyznaczono zadań dla Starosty 

Gryfińskiego. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - w latach 2009-2014 r. w ramach 

poprawy jakości wody i osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

WIOŚ w Szczecinie przeprowadził kontrole na obszarze szczególnie narażonym na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Szczegółowe informacje w zakresie przeprowadzonych kontroli zamieszczono w tabeli nr 1 

(załącznik nr 1). 
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w latach 2009-2012 obowiązywało 

rozporządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                           

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

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 48, poz. 1025). 

W IV kwartale 2011 roku została przeprowadzona weryfikacja wód wrażliwych                          

i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 

rolniczego. Zadanie zrealizowane było ze środków budżetu państwa. 

W związku z zakończeniem czteroletniego okresu obowiązywania Programu działań                  

z 2008 roku w ramach grupy roboczej rolno-środowiskowej, opracowano nowy tekst 

programu działań, który został wprowadzony rozporządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora RZGW 

w Szczecinie z dnia 3 października 2012 r., w sprawie wprowadzania programu działań 

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Zach. 2012, 

poz. 2069). 

 

2. Cel:  Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią. 

Zadanie - optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle 

(modernizacja sieci wodociągowej) oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody                      

 w przemyśle  i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników. 

Gmina Banie -nie podejmowano działań 

Gmina Cedynia -sieć wodociągowa zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej                        

i Mieszkaniowej nie była modernizowana, ale na bieżąco była prowadzona konserwacja                     

i usuwane awarie.  

Gmina Chojna – wykonano następujące inwestycje: 

Rok 2011 

- „Budowa sieci wodociągowej w ulicy M. Curie-Skłodowskiej w Chojnie”. 

 Koszt wykonania wartość całkowita 115.148,03 zł, w tym źródła finansowania - budżet 

gminy - 115.148,03 zł. 

Rok 2013 

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości 

Rurka”. 

Koszt wykonania wartość całkowita 49.400,00 zł, w tym źródła finansowania - budżet gminy 

- 49.400,00 zł 
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Gmina Gryfino - przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie realizowało to 

zadanie poprzez wprowadzanie do eksploatacji wodomierzy o większej sprawności                          

i dokładności pomiarowej oraz zmniejszało straty na przesyle wody, poprzez usprawnienie 

diagnostyki sieci.  

Gmina Mieszkowice - modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i Poniatowskiego 

w Mieszkowicach. Wartość zadania – 80 000,00 zł brutto. W ramach inwestycji 

przebudowano 600 mb sieci wodociągowej. 

Gmina Moryń - w 2012 r. dokończono realizację zadania uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej  wokół jeziora Morzycko oraz budowa wodociągu Bielin – Macierz. Koszt zadania –   

44.838,29 zł. 

Gmina Stare Czarnowo - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - w 2012 r. została wybudowana sieć wodociągowa Żelechowo- Kiełbice, 

Żelechowo- Kłodowo oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Żelechowie. Bieżąca 

konserwacja sieci wodociągowej. 

 

Zadanie - realizacja programu małej retencji dla Województwa Zachodniopomorskiego do 

2015 roku. 

Gmina Banie -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Starostwo Powiatowe -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - sporządzanie bilansów wodno – gospodarczych wraz z uwzględnieniem zasobów  

dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych dla regionu bilansowego 

Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Woli i Uznam. 
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w IV kwartale zakończyła się realizacja 

pracy pn. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam”, w ramach której sporządzony został bilans 

wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych oraz projekt rozporządzenia                  

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód przedmiotowej zlewni. 

Okres realizacji pracy 2013-2014, koszt realizacji pracy: 172 815,00 zł, żródło finansowania 

NFOŚiGW. 

Ponadto na rok 2016 przewidziana jest realizacja pracy pn. „Opracowanie strategicznej 

Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – 

Zalew szczeciński- Wyspy Wolin i Uznam”. Stanowi ona jeden z etapów w procedurze 

ustalania warunków korzystania z wód i wydania ich jako rozporządzenia Dyrektora RZGW                          

w Szczecinie w drodze aktu prawa miejscowego.  

Zadanie - identyfikacja i analiza ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację 

zasobów wód powierzchniowych i podziemnych wraz z propozycją przedsięwzięć 

związanych z ich odbudową w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz 

regionu Ücker. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z uwagi na brak środków finansowych                 

w latach 2009-2014, niemożliwym było podjęcie działań w zakresie planowania 

przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez ekspolatację 

zasobów wodnych. W związku z tym realizacja potencjalnych działań, których wdrożenie 

pozwoli na poprawę i zachowanie dobrego stanu wód, a także ekosystemów wodnych  i od 

wód  zależnych nastąpi po 2015 r. 

Niezależnie od powyższego, do Regionalnego Zarządu Gospodarki w Wodnej w Szczecinie              

w latach ubiegłych wpływały informacje o obniżaniu się poziomów wód niektórych jezior                

w regionie wodnym. Każdorazowo podejmowane były próby identyfikacji oraz weryfikacji 

powodów potencjalnej degradacji takich ekosystemów, poprzez m.in. udział w spotkaniach             

i wizjach lokalnych oraz przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. 

 

Zadanie - analiza potrzeby i ocena możliwości ustanowienia obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych w obszarze działania RZGW Szczecin 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014 

34 
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2012 r. wykonano opracowanie 

„Analiza potrzeby i ocena możliwości ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych w obszarze działania RZGW Szczecin”. Zadanie realizowane było ze środków 

budżetu państwa.  

Na obszarze powiatu gryfińskiego dotychczas nie ustanowiono obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych. 

 

Zadanie - eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe. 

Starostwo Powiatowe - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

 Zadanie - analiza występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie  

wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2012 na zlecenie Zarządu RZGW 

została wykonana praca pn. „Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach 

wodnych w RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej 

skutki”, zaś w 2013 roku powstała na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej praca 

pn.” Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka 

postępowania”. 

W związku z powyższym w 2014 roku trwały prace przygotowawcze do adaptacji 

oprogramowania pn. ”Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych 

RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” do 

zapisów ogólnopolskiej metodyki – skoncentrowanie głównie na pozyskiwaniu danych do 

uszczegółowienia, weryfikacji i uzupełnienia analizy historycznej zjawiska suszy. 

W II połowie 2014 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

działając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 6b oraz art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18.07.2001 r. 

prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295) w związku z art. 39 ustawy z dnia 03.10.2008 r.                    

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), 

zawiadomił, iż sporządził projekt harmonogramu i programu prac związanych                                     

z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry                            

i Przymorza Zachodniego oraz w regionie wodnym Ücker.  
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Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów zawiera wykaz zadań, 

które będą realizowane w celu ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych wraz z ich opisem oraz terminami realizacji. 

Do końca 2015 r. planowane jest ostateczne opracowanie projektu Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz w regionie 

wodnym Ücker, zaś do końca 2016 r. zostanie przeprowadzona prognoza oddziaływania na 

środowisko projektu Planu i ostateczna wersja Planu. 

 

Zadanie - wstępna ocena ryzyka powodziowego – etap I 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wstępna ocena ryzyka powodziowego 

(WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim, czyli tzw. Dyrektywą powodziową (pozostałe to mapy 

zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego oraz plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym). 

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko 

powodziowego lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Dla tych 

obszarów w dalszej kolejności opracowuje się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego. 

Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne za przygotowanie 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w grudniu 2011 r. w ramach 

projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została 

wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania 

Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji                           

z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. 

W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również 

powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które 
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stanowiły podstawę do planowania przestrzennego. Celem WORP nie jest wyznaczenie 

precyzyjnego zasięgu obszarów zagrożonych powodzią lecz wstępne ich zidentyfikowanie,               

w celu wyselekcjonowania rzek, które stwarzają zagrożenie powodziowe. 

Zgodnie z art. 88 c ust. 3 – 6 z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej przekazał projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 

zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw.  

Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego obejmujący mapy wynikowe oraz raport, 

został przesłany do opinii marszałkom województw i wojewodom w dniu 28.09.2011 r.               

W tym samym dniu projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego został zamieszczony na 

stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

3. Cel: Poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 

powietrza. 

Zadanie - redukcja zanieczyszczeń transportu samochodowego. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna -wykonanie zadań w zakresie remontów dróg gminnych: 

W latach 2009- 2014 wykonano remonty dróg gminnych o łącznej wartości  - 9.356.802,48 zł 

w tym źródła finansowania:   

- z budżetu gminy - 8.025.890,54 zł 

-    dofinansowanie z powiatu -  8.876,94 zł 

-    tzw. Schetynówki - 1.266.635,00 zł 

-     FOGR - 55.400,00 zł  

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie 

Gmina Mieszkowice: 

• Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie – wartość inwestycji  

128 101,79  – długość modernizowanej drogi 980m. 

• Budowa nawierzchni drogi osiedlowej w ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego 

i Szczerbcowej – etap I budowa parkingu osiedlowego – wartość inwestycji 387 821,69 zł. 

łącznie wykonano 1095 m2 dróg i parkingu. 

• Przebudowa ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach – wartość inwestycji 230 993,75 zł- długość 

przebudowanej drogi – 275 m. 
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Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa : 

• modernizacja dróg na terenie gminy Widuchowa: budowa drogi: Polesiny- Żelechowo - 

2008 r., Żelechowo- Kiełbice- 2010 r., Żelechowo- Pąkowo- 2010 r., przebudowa drogi                    

w Krzywinie- 2012 r., 

• wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez 

podmioty gospodarcze, 

• brak dużych podmiotów gospodarczych na terenie gminy. 

 

Zadanie - wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych                         

 i komunikacyjnych. 

Gmina Banie- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- w ramach działań Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego opracowano 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Gryfino (na sesji w październiku 2015 r.) 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń- wymiana kolektorów cieplnych zewnętrznej kotłowni miejskiej w Moryniu,             

ul. Odrzańska – koszt zadania- 259.243 zł. 

Gmina Stare Czarnowo- opracowanie i uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Stare Czarnowo plan wszedł w życie od sierpnia 2015 r. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia - w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbywały się spotkania dla mieszkańców                 

w sprawie możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii (solary, fotowoltaika). 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Gmina Gryfino spotkania w celu zebrania materiałów do PLANU GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Gryfino oraz prezentacja tych materiałów przez wykonawcę 

PGN. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -organizowano spotkania z mieszkańcami Gminy i Firmami w sprawie 

możliwości pozyskiwania środków na ochronę powietrza w tym oszczędności energii                        

i stosowania alternatywnych źródeł energii. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa- spotkania edukacyjne w sprawie energii odnawialnej, ulotki, broszury. 

Starostwo Powiatowe- przystąpienie powiatu gryfińskiego do projektu „Dobry Klimat dla 

Powiatów”, który miał na celu zdiagnozowanie stanu środowiska na terenie powiatu. Dał 

również możliwość skorzystania z bezpłatnych działań edukacyjnych na temat zmian klimatu 

skierowanych do mieszkańców (debaty publiczne, broszury i ulotki informacyjne). 

Otrzymano broszury do wykorzystania i rozpowszechnienia na temat: energia w obiekcie 

turystycznym, energooszczędny dom i mieszkanie, dom pasywny, energetyka rozproszona, 

inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii, zielona energia, urządzenia 

konsumujące energię, samochód elektryczny, energia w gospodarstwie rolnym, mała 

biogazownia rolnicza, zrównoważone miasto. 

 

Zadanie - wspieranie budowy nowych alternatywnych źródeł energii. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice -w 2010 r. powstała farma elektrowni wiatrowej w obrębie Kamionka. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -w planach jest podjęcie działań, mających na celu utworzenie farmy 

wiatrowej w gminie. 

Gmina Widuchowa -zmiana planów pod budowę farm elektrowni wiatrowych: w 2008 r. – 

farma Żelechowo, w 2011 r. Farma Lubicz i Żelechowo. 
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Starostwo Powiatowe – Rada Powiatu w Gryfinie podjęła w dniu 28.06.2012 r. Uchwałę Nr 

XIV/116/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 

Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o udzielenie dotacji:  

• na zadania z zakresu oraz ochrony powietrza, polegające na zakupie i montażu instalacji 

wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej tj. w szczególności: kolektory słoneczne 

do podgrzewania wody oraz zakup ekologicznych urządzeń grzewczych. 

    W latach 2012, 2013, 2014 nie przyznano dotacji w tym zakresie. 

 

 

Zadanie - ograniczenie emisji pyłu drobnego ze źródeł przemysłowych i energetycznych 

oraz z sektora komunalno – bytowego i transportu samochodowego. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - termomodernizacja obiektów powiatowych. 

Starostwo Powiatowe: 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 latach 2009-2014 

wykonano: 

1) Termomodernizację ścian zewnętrznych, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej                 

i drzwiowej w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wartość 914.191,71 zł 

2) Termomodernizację budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu, wymiana 

stolarki okiennej – wartość 344.555,63  zł 
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3) Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39                      

w Gryfinie – wartość 454.131,53  zł 

4) Termomodernizację dachu budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 – wartość 27.685,46 zł 

5) Termomodernizację budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 

stropodachu – wartość 239.685,09 zł 

6) Termomodernizację budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie – wartość 64.480,61 zł 

7) Termomodernizację dachu w budynku łącznika internatu i stołówki przy ZSP Nr 2                   

w Gryfinie – wartość 64.527,84 zł 

 

Zadanie - promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność 

gospodarki. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia - w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbywały się spotkania dla mieszkańców               

w sprawie możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii (solary, fotowoltaika). 

Gmina Chojna-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Starostwo Powiatowe-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO) poprzez wspieranie 

działań użytkowników środowiska zmierzających do redukcji LZO. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - wspieranie działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -segregacja odpadów komunalnych, udział w akcji edukacyjnej „Nie pal 

śmieci”. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - stosowanie zapisów w nowo opracowywanych miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe stosowania 

ekologicznych nośników energii - 2009 r. 

 

Zadanie - wzmocnienie systemu monitoringu i oceny jakości powietrza pod kątem nowych 

aktów prawnych (Dyrektywa 208/50/WE z dn. 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza   i czystszego powietrza dla Europy). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zadanie wykonano zgodnie                   

z "Programem Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim na lata 2007-

2009", "Programem Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim na lata 

2010-2012", "Programem Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim 

na latach 2013-2015" oraz  aneksami  do tych programów.  

 

Zadanie - kontynuacja tworzenia bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez szczegółową inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w latach 2009-2014 kontynuował 

aktualizacje bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza dla województwa 
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zachodniopomorskiego. Inwentaryzacja obejmowała źródła punktowe, powierzchniowe 

sektora komunalnego oraz źródła liniowe. Zinwentaryzowane wielkości emisji wykorzystano 

w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, które stanowiły jedną                  

z metod zastosowanych do oceny jakości powietrza. 

 

Zadanie - ograniczenie emisji z istotnych źródeł punktowych obiektu energetycznego 

spalania paliw poprzez kontrolę instalacji, wprowadzania nowoczesnych technik spalania 

paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w 2012 r. dokonano odbioru 

instalacji odsiarczania spalin dla bloku 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra. W 2014 r. dokonano 

odbioru inwestycji „Modernizacja spalania kotła nr 5 w Elektrowni Dolna Odra w celu 

obniżenia emisji NOx”. 

 

Zadanie - kontrola dotrzymania przez lokalny przemysł standardów emisyjnych, 

modernizacja układów technologicznych, poprawa jakości stosowanego węgla lub 

zamiana nośnika na bardziej ekologiczny. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w latach 2009-2014 podmioty 

gospodarcze kontrolowane były przez WIOŚ w Szczecinie. Wyniki kontroli przedstawiono                

w załączniku nr 1 ( tabele nr 2-7).  

 

Zadanie - kontynuacja tworzenia bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez szczegółową inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zadanie realizowane na bieżąco w ramach 

postępowań mających na celu opracowanie programów naprawczych. 

 

Zadanie - systematyczne opracowywanie i wdrażanie programów ochrony powietrza 

zgodnie z wynikami rocznej oceny jakości powietrza w strefie „Powiat Gryfiński” oraz 

„Województwo Zachodniopomorskie”. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zadanie realizowane na bieżąco: 

2010 r. - uchwalenie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu ochrony 

powietrza dla strefy powiat gryfiński (uchwała Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Nr XXXVIII/431/10 z dnia 16.03.2010 r.) 
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2011 r. - uchwalenie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu ochrony 

powietrza dla strefy zachodniopomorskiej w zakresie ozonu (uchwała Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Nr V/44/11z dnia 08.03.2011 r.)  

2013 r. – uchwalenie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu ochrony 

powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej (uchwała 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego XXVIII/388/13 z dnia 29.10.2013 r.)  

 

Zadanie - wspieranie budowy nowych alternatywnych źródeł energii 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wspieranie budowy nowych 

alternatywnych źródeł energii realizowano w ramach Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 – oś: Infrastruktura ochrony środowiska, 

działanie: energia odnawialna. 

 

Zadanie - opracowanie i wdrożenie strategii zmniejszenia stężenia pyłów drobnych PM10             

i PM2,5 w powietrzu. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zadanie realizowane w trakcie realizacji 

zapisów programów ochrony powietrza. Działania wskazane w niniejszych programach mają 

na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji. 

 

Zadanie - opracowanie i wdrożenie strategii zmniejszenia stężenia ozonu troposferycznego                        

w powietrzu. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zadanie realizowane w trakcie 

opracowywania Programu ochrony środowiska dla województwa zachodniopomorskiego 

 

Zadanie - promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność 

gospodarki. 
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Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres ujęty w  wojewódzkich 

dokumentach strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, 

Programie ochrony środowiska, Programie rozwoju sektora energetycznego                                         

w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. 

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jest organizatorem konferencji  

i warsztatów skupiających środowiska naukowców, przedstawicieli administracji 

samorządowej oraz firm zajmujących się energetyką odnawialną. Promowanie                                 

i upowszechnianie innowacyjnych technologii i technik wykorzystania lokalnych zasobów 

energii odnawialnej, jest jednym z istotnych celów Zarządu Województwa i prowadzonej 

przez Zarząd polityki energetycznej. Województwo Zachodniopomorskie wraz z partnerami: 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz spółką Międzynarodowymi 

Targami Szczecińskimi w 2015 r. po raz 7 było organizatorem konferencji naukowo-

technicznej „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”. 

Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń w województwie,                             

a organizowana jest przy okazji międzynarodowych targów Energia. 

Działania  promocyjne: 

2010 - Kampania edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu cyklu spotkań  

z mieszkańcami wsi, wspólnotami mieszkaniowymi znajdującymi się na terenach wiejskich 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego celem przedstawienia możliwości wykorzystania 

środków na inwestycje związane z modernizacją i budową nowoczesnych systemów 

grzewczych z wykorzystaniem OZE, budową oczyszczalni ścieków, termomodernizacja 

budynków, usuwaniem odpadów zawierających azbest, zagospodarowaniem odpadów oraz 

budową i modernizacją sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych - 49 907,76 zł 

2013 - Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji 

ekologicznej pn.: „Promowanie proekologicznych zachowań ze szczególnym uwzględnieniem 

odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu różnych form edukacji” - 48 798,00 zł 

2014 - Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji 

ekologicznej pn. Promowanie proekologicznych zachowań w  zakresie niskiej emisji przy 

zastosowaniu różnych form edukacji. W ramach tego zadania zrealizowano dwa 

przedsięwzięcia: „Weź głęboki oddech” oraz „ABC finansowania zielonych inwestycji 

niskoemisyjnych – publikacja” – 57 365,60 zł. 
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Zadanie - działania w celu rozwoju wykorzystania energii wiatrowej. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres ujęty w wojewódzkich 

dokumentach strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, 

Programie ochrony środowiska,  zakres tematyczny ujęty w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 – oś: Infrastruktura ochrony 

środowiska, działanie: energia odnawialna i zarządzanie energią, kategoria: energia 

odnawialna: wiatrowa. 

 

Zadanie - działania w celu rozwoju wykorzystania energii słonecznej. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres ujęty w wojewódzkich dokumentach 

strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Programie ochrony 

środowiska,  zakres tematyczny ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2007-2013 – oś: Infrastruktura ochrony środowiska, działanie: 

energia odnawialna i zarządzanie energią, kategoria: energia odnawialna: słoneczna. 

 

Zadanie - działania w celu rozwoju wykorzystania energii z biomasy. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres ujęty w wojewódzkich dokumentach 

strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Programie ochrony 

środowiska, zakres tematyczny ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2007-2013 – oś: Infrastruktura ochrony środowiska, działanie: 

energia odnawialna i zarządzanie energią, kategoria: energia odnawialna: biomasa.  

 

 

Zadanie - działania w celu rozwoju wykorzystania energii wodnej, geotermalnej i innych 

alternatywnych źródeł energii (np. gaz koksowniczy). 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres ujęty w wojewódzkich dokumentach 

strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Programie ochrony 

środowiska,  zakres tematyczny ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego  2007-2013 – oś: Infrastruktura ochrony środowiska, działanie: 

energia odnawialna i zarządzanie energią.  
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Zadanie - działania w celu zwiększenia efektywności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji                            

i wykorzystania energii. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres tematyczny ujęty w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 – – oś: 

Infrastruktura ochrony środowiska, działanie: energia odnawialna i zarządzanie energią.  

 

Zadanie - ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO) poprzez wspieranie 

działań użytkowników środowiska zmierzających do redukcji LZO. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego spełnianie wymogów ochrony środowiska           

w zakresie emisji LZO do powietrza realizowane jest w szczególności w ramach decyzji 

zezwalających na emisję LZO. 

 

Zadanie - wspieranie działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wspieranie działań mających na celu 

ochronę przed emisją gazów cieplarnianych i eliminowanie wykorzystania substancji 

zubażających warstwę ozonową jest zadaniem realizowanym w sposób ciągły. 

 

4. Cel: Poprawa klimatu akustycznego. 

Zadanie - ograniczenie hałasu emitowanego przez środki transportu (transport drogowy               

i szynowy). 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń  - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa modernizacja dróg. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie  -realizacja zadania „Ograniczenie 

hałasu emitowanego przez środki transportu (transport drogowy i szynowy)” nie należy do 

kompetencji WIOŚ w Szczecinie. 
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Zadanie - ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z prowadzonej działalności 

gospodarczej  i przemysłowej. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa-  stosowanie ekranów akustycznych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie  prowadził kontrole obiektów 

przemysłowych. Szczegółowe informację przedstawiono w załączniku nr 1 (tabele nr 2-7).   

 

Zadanie - zapewnienie przestrzegania zasady strefowania (rozgraniczania terenów                                    

o zróżnicowanej funkcji) w planowaniu przestrzennym. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- realizowane na bieżąco. 

Gmina Chojna  -zasada ta jest przestrzegana przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy                                  

i zagospodarowania terenu.  

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój  -w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Trzcińsko-Zdrój -zachowana jest zasada rozgraniczania terenów o zróżnicowanej funkcji. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Starostwo Powiatowe- na etapie uzgadniania projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego przez Zarząd Powiatu. 
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Zadanie - realizacja zabezpieczeń akustycznych (ekrany akustyczne, wały ziemne, 

nasadzenia pasów zieleni). 

Starostwo Powiatowe -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - wspieranie działań inwestycyjnych zmierzających do modernizacji i przebudowy 

dróg i ulic, z których hałas powoduje przekroczenia poziomów progowych dla terenów 

szczególnego zagrożenia hałasem. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino przebudowa ul. Łużyckiej w Gryfinie  oraz innych ulic na terenie gminy. 

Gmina Mieszkowice - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie 

 

Zadanie - budowa obwodnic dla najbardziej zagrożonych hałasem miejscowości. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice -przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 126 przejście, przez m. 

Mieszkowice. Gmina partycypowała w kosztach – 100 000 zł a ZZDW – 800 000 zł. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

  

Zadanie - monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu: 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w 2010 r. wykonała 

GPH na drodze krajowej nr 31. Analizie poddano 4 lokalizacje: 17-220 (Gryfino,                             

ul. Pomorska), 20+360 (Gryfino, ul. Łużycka), 22+800 (Pniewo), 58+400 (Chojna).  

Wyniki pomiarów dla ww. punktów: 

Tabela 4 Monitoring natężenia ruchu na drodze krajowej nr 31 

  

Wartości 

równoważne

go poziomu 

dźwięku 

(zmierzone) 

dB 

Wartości 

równoważne

go poziomu 

dźwięku po 

korekcie (z 

uwagi na 

lokalizację 

punktu 

pomiaroweg

o przy 

elewacji 

budynku) 

Wartość 

równoważn

ego 

poziomu 

dźwięku 

(obliczone) 

dB 

Różnica 

pomię-

dzy 

hałase

m 

pomierz

onym a 

poziom

em 

dopuszc

zalnym 

Niepewność 

oszacowania 

wyników 

pomiarów 

dB 

DK 31 17+220  

Dzień (6.00-

22.00) 

PPH 67,2 Nie dotyczy 67,4 12,2 2,0 

PPD 62,3 Nie dotyczy 63,9 7,3 2,0 

Noc (22.00-

6.00) 

PPH 58,8 Nie dotyczy 59,8 8,8 2,1 

PPD 53,6 Nie dotyczy 56,2 3,6 2,1 

DK 31 20+360 

Dzień (6.00-

22.00) 

PPH 67,3 Nie dotyczy 68,3 7,3 2,0 

PPD 63,2 Nie dotyczy 64,8 3,2 2,0 

Noc (22.00-

6.00) 

PPH 58,8 Nie dotyczy 59,1 8,8 2,1 

PPD 54,9 Nie dotyczy 56,3 4,9 2,1 

DK 31 22+800 

Dzień (6.00-

22.00) 

PPH 67,9 Nie dotyczy 67,5 7,9 2,0 

PPD 64,3 Nie dotyczy 64,7 4,3 2,0 
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Noc (22.00-

6.00) 

PPH 60,1 Nie dotyczy 59,3 10,1 2,1 

PPD 56,7 Nie dotyczy 56,7 6,7 2,1 

DK 31 58+400 

Dzień (6.00-

22.00) 

PPH 63,8 Nie dotyczy 64,2 
Nie 

dotyczy 
2,0 

PPD 60,3 Nie dotyczy 61,4 
Nie 

dotyczy 
2,0 

Noc (22.00-

6.00) 

PPH 55,0 Nie dotyczy 55,5 
Nie 

dotyczy 
2,1 

PPD 52,0 Nie dotyczy 53,1 
Nie 

dotyczy 
2,1 

 

Ponadto w 2010 r. GDDKiA O/Szczecin wykonała Generalny Pomiar Ruchu na drogach 

krajowych w województwie zachodniopomorskim. 

 

Zadanie - ograniczenie hałasu emitowanego przez środki transportu (transport drogowy                            

i szynowy). 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego -zadanie realizowane m.in. w trakcie 

opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem. 

 

Zadanie - ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z prowadzonej działalności 

gospodarczej  i przemysłowej. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego -zadanie realizowane m.in. poprzez 

wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie- zadanie realizowane m.in. poprzez wydawanie decyzji                                   

o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

 

Zadanie - zapewnienie przestrzegania zasady strefowania (rozgraniczania terenów                       

o zróżnicowanej funkcji).  
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Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego- w planowaniu przestrzennym wspieranie 

działań mających na celu ograniczenie emisji hałasu jest zadaniem realizowanym na bieżąco 

w ramach wykonywania zadań.  

 

Zadanie - dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego ze wskazaniem terenów 

szczególnie narażonych na emisję hałasu. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie- w 2009 roku prowadził pomiary 

hałasu drogowego w Gryfinie. Punkty pomiarowe hałasu komunikacyjnego zlokalizowane 

były 10 m od krawędzi ulic: Bolesława Chrobrego, Łużyckiej i Armii Krajowej. Na drogach tych 

przeprowadzono także pomiary natężenia ruchu. Na podstawie wyników pomiarów                 

i analizy rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku stwierdzono, iż obszar miasta                          

o powierzchni około 21 ha zagrożony jest ponadnormatywnym hałasem. Teren ten jest 

zamieszkały przez ponad 4 tys. mieszkańców, zajmujących ponad 1 400 lokali mieszkalnych. 

W roku 2012 WIOŚ w Szczecinie prowadził badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego 

na obszarze miejscowości Banie. Pomiary hałasu drogowego oraz natężenia ruchu wykonano 

w trzech punktach, przy ulicach: Targowej, Baniewickiej i Grunwaldzkiej. Przeprowadzono 

również obliczenia propagacji hałasu w środowisku. Ocena poziomów hałasu 

przeprowadzona została na podstawie podwyższonych wartości dopuszczalnych 

obowiązujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.             

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów na terenach chronionych akustycznie są rzędu od 1 

do 5 dB. Na terenach tych mieszka ponad 300 mieszkańców, co stanowi 16% całej ludności 

miejscowości Banie. 

W 2014 roku WIOŚ w Szczecinie wykonał pomiary hałasu drogowego wraz z pomiarami 

natężenia ruchu w Cedyni przy ul. Obrońców Stalingradu, ul. Żymierskiego i ul. Kolonia. Na 

podstawie wyników pomiarów i analizy propagacji hałasu w środowisku oszacowano,                       

iż obszar zagrożony ponadnormatywnym hałasem to około 1,4 ha a przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej nie przekraczają 5 dB. 

 

Zadanie - rewitalizacja odcinków linii kolejowych i modernizacja taboru. 
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Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego- zakres tematyczny ujęty                     

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. 

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 do obsługi ruchu regionalnego 

na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dotychczas przeprowadzono 

modernizację 3 z 10 pojazdów. Zapewniają one obsługę pociągów regionalnych głównie na 

trasie Szczecin – Gryfino – Kostrzyn. Koszt modernizacji jednego pojazdu wynosi 

7.500.000,00 zł. Modernizacja realizowana jest w ramach środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Zadanie - wspieranie działań inwestycyjnych zmierzających do modernizacji i przebudowy 

dróg i ulic, z których hałas powoduje przekroczenia poziomów progowych dla terenów 

szczególnego zagrożenia hałasem. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego- wspieranie działań mających na 

celu ograniczenie emisji hałasu jest zadaniem realizowanym na bieżąco w ramach 

wykonywania zadań. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2007-2015 (Budżet województwa + Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego + Budżetu państwa) wykonano: 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odc. Cedynia – Chojna;  24,4 mln zł 

W ramach dofinansowania z INTERREG IVA wykonano następujące inwestycje: 

• Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122; 

5,95 mln zł 

• Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie na drodze woj. Nr 120; 

6,2 mln zł 

• Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj.  

Nr 122; 5,5 mln zł 

Ze środków własnych wykonano następujące przebudowy: 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Kłodowo – 372 863 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 m. Cedynia, ul. Kolonia – 2 042 026 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 odc. Mieszkowice – Zielin – 747 862 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 w m. Stare Objezierze – 368 121 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice – 1 620 089 zł 
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• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Golice – Klępicz – 1 013 066 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 w m. Moryń – 1 032 876 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Klępicz – Stare Objezierze – 1 027 711 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice – 106 752 zł 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń – 2 962 183 zł 

• Przebudowa drogi nr 125 odc. Klępicz – Moryń – 2 068 465 zł 

• Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo – 1 164 947 zł 

• Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Golice – 2 029 985 zł 

 

Zadanie - budowa obwodnic dla najbardziej zagrożonych hałasem miejscowości. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego- zakres tematyczny ujęty                       

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 – 

szczegóły wykorzystania środków dla poszczególnych osi i działań.   

 

Zadanie - monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu. 

Podstawowym źródłem informacji o natężeniu ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich 

są pomiary GPR – Generalny Pomiar Ruchu, realizowane cyklicznie co 5 lat (2005 r., 2010 r., 

2015 r.) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zachodniopomorski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Podczas pomiaru natężenia ruchu prowadzone są 

także pomiary hałasu. 

 

Zadanie - ocena stanu akustycznego środowiska oraz ocena zmian. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na terenie powiatu gryfińskiego                                

w latach 2009-2014 przeprowadził pomiary hałasu komunikacyjnego w następujących 

miejscowościach: Gryfino (2009 r.), Banie (2012 r. ) i Cedynia (2014 r.). Szczegółowe wyniki 

pomiarów, analiza akustyczna i wykaz terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem 

dostępne są na stronie internetowej www.wios.szczecin.pl.  

W 2012 roku powstała Mapa akustyczna dla dróg krajowych i ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów, za której wykonanie odpowiedzialna była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych             

i Autostrad (GDDKiA). Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom 
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dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest 

dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Uchwałą Nr II/26/14 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku określony został Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego. Opracowanie 

takiego Programu ma na celu określenie niezbędnych priorytetów i kierunków działań, 

których zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie nadmiernego poziomu 

hałasu na wyznaczonych obszarach. 

 

5. Cel: Poprawa gospodarki odpadami. 

Zadanie - zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego  z wymogami ochrony środowiska. 

Gmina Banie-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- wykonującym zadania związane z gospodarką odpadami jest Związek 

Gmin Dolnej Odry w trakcie współpracy powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych.  

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -wykonującym zadania związane z gospodarką odpadami jest Związek 

Gmin Dolnej Odry w trakcie współpracy powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych.  

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa -w 2013 r. wprowadzona nowa ,,śmieciowa” ustawa zwiększa zbiórkę 

odpadów selektywnych. 

  

 

 

Zadanie - zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, w tym w szczególności 

odpadów ulegających biodegradacji. 
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Gmina Banie -odpady ulegające biodegradacji zostały wyodrębnione ze strumienia odpadów 

komunalnych i nie przeznaczono ich do składowania a zagospodarowania poprzez: termiczne 

przekształcanie, kompostowanie. 

Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                             

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna - do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                          

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Gryfino -ograniczono ilość odpadów kierowanych do składowania. Od 2013 r. 

zmieszane odpady komunalne kierowane były do instalacji w której były przetwarzane 

mechanicznie. Obecnie są kierowane do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

Gmina Mieszkowice -osiągnięty przez gminę Mieszkowice w 2014 r. poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%. 

Gmina Moryń w latach 2009 –2014 r. na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka 

odpadów komunalnych. Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do firmy                   

Eko Myśl. 

Gmina Stare Czarnowo- na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych. Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do firmy Eko Myśl. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój - na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych . Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do firmy Eko Myśl 

Gmina Widuchowa -na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych u źródła . Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do firmy                        

Eko Myśl lub zagospodarowywane we własnym zakresie 

 

 

Zadanie - kompleksowe rozwiązywanie problemu unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych. 

Gmina Banie- problem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz inne kompetencje 

związane z realizacją ustawowych zadań gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku                        
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w gminach przekazano do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie. Zbiórka 

powyższych odpadów funkcjonuje w PSZOK w Chojnie. 

Gmina Cedynia- od lipca 2013 r. zadanie realizowane przez Związek Gmin Dolnej Odry                

w Chojnie, odpady niebezpieczne są odbierane od mieszkańców w ramach odbioru odpadów 

wielkogabarytowych lub przekazywane do PSZOK. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska , Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, budżetu Gminy Moryń, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

przeprowadzane były akcje związane z usuwaniem  wyrobów zawierających azbest.  

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - zbiórka odpadów również niebezpiecznych u źródła.  

Nadleśnictwo Myślibórz – przekazywanie odpadów niebezpiecznych do firm i instytucji 

wyspecjalizowanych w unieszkodliwianiu ww. materiałów. Dotyczy to m. in. środków 

ochrony roślin i opakowań po nich. 

Nadleśnictwo Różańsko- regularnie usuwa nielegalne składowiska odpadów na terenach 

leśnych. Poprzez edukację przyrodniczo-leśną nasza jednostka zmierza do podnoszenia 

świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. Działanie ma charakter ciągły. 

Sprzątanie odpadów na terenach leśnych jest finansowane ze środków własnych. W latach 

2009-2014 koszt likwidacji nielegalnych składowisk wynosił 76 123,16 zł (dotyczy całego 

Nadleśnictwa).  

Nadleśnictwo Mieszkowice- przekazywanie odpadów niebezpiecznych do firm i instytucji 

wyspecjalizowanych w unieszkodliwianiu ww. materiałów. Dotyczy to m. in. eternitu, 

środków ochrony roślin i opakowań po nich. 

 

 

Zadanie - usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- rok 2009: Przekazanie dofinansowania z GFOŚiGW w Cedyni na usuwanie 

azbestu dla 2 podmiotów (wspólnot mieszkaniowych), złożenie wniosku do WFOŚiGW                 
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w Szczecinie na dofinansowanie inwentaryzacji azbestu i sporządzenie inwentaryzacji 

azbestu; rok 2010: usuwanie azbestu przy dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Szczecinie,              

w obiektach stanowiących mienie Gminy Cedynia. 

Gmina Chojna -w latach 2009-2014 wykonany został demontaż i unieszkodliwienie 43 ton 

wyrobów zawierających azbest. Poniesione nakłady stanowią kwotę – 36.303,92 zł w całości 

sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gmina Gryfino- finansuje demontaż oraz odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest. 

Gmina Mieszkowice - osiągnięty przez gminę Mieszkowice w 2014 r. poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%. 

Gmina Moryń w latach 2009-2014 r. usunięto wyrobów azbestowych – 49,4 MG. Koszt 

zadania – 32.487,68 zł. 

Gmina Stare Czarnowo- unieszkodliwianie w ilości około 40 ton wyrobów zawierających 

azbest rocznie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój - osoby fizyczne mogą składać do gminy wnioski  o dofinansowanie 

usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, po czym Gmina wystosowuje 

wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie. 

Gmina Widuchowa -w 2012 r. i 2014 r. gmina prowadziła zbiórkę azbestu ze swojego terenu. 

Zadanie w 100% było dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. 

Starostwo Powiatowe  - przeznaczanie środków finansowych na realizację zadań w tym 

zakresie:  

2009 r.  

– zadanie pn. „Gmina Moryń - bez azbestu” realizowane ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie – umowa dotacji,  

– zadanie pn. „Dofinansowanie usuwania (demontaż, transport i utylizacja) pokryć 

dachowych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu 

Gminy Widuchowa” – umowa dotacji,  

– zadanie pn. „Dofinansowanie usuwania (demontaż, transport i utylizacja) pokryć 

dachowych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu 

Gminy Stare Czarnowo” – umowa dotacji,  

2011 r.  
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- wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja Międzynarodowej konferencji 

Międzyodrze szansą czy obciążeniem regionu?” - umowa dotacji. 

Od 2012 r. wspieranie usuwania odpadów azbestowych poprzez udzielanie dotacji na 

podstawie Uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 08.06.2012 r.                 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Wnioskodawcom mogą być udzielone dotacje na zadania z zakresu gospodarki odpadami 

polegające na 

- usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na 

terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako:  

- demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,  

-  transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania    

poprzez składowanie,  

 - unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.  

 W latach 2012, 2013, 2014 nie przyznano dotacji w tym zakresie. 

 

Zadanie - opracowanie gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. 

Gmina Banie - gmina opracowała Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 

Azbest na lata 2012-2032, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Banie Nr XXI/185/2013                    

z dnia 25 lutego 2013 r. 

Gmina Cedynia- gmina opracowała program przed okresem sprawozdawczym, ostania zmian 

w trakcie okresu sprawozdawczego (Uchwała Nr XXII/189/08 z dnia 16 września 2008 r. Rady 

Miejskiej w Cedyni w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Cedynia”, ostatnia zmiana- uchwała nr XXXIV/283/2014 z dnia  13 czerwca 

2014 r.) 

Gmina Chojna - jest w posiadaniu gminnego programu usuwania azbestu w latach 2009-2032 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr L/427/2010 z dnia 16.09.2010 r.  

Gmina Gryfino -posiada taki plan. 

Gmina Mieszkowice- gmina posiada program usuwania azbestu. 

Gmina Moryń -w 2008 r. uchwalono program usuwania azbestu. Koszt zadania 1950 zł.                 

W czerwcu 2015 r. został on zaktualizowany.  
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Gmina Stare Czarnowo coroczna aktualizacja istniejącego programu usuwania azbestu. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -opracowany został w roku 2008 Program usuwania odpadów 

zawierających azbest na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z aktualizacją inwentaryzacji 

obiektów zawierających azbest, zatwierdzony stosowną uchwałą Rady Miejskiej                           

w Trzcińsku-Zdroju.   

Gmina Widuchowa - gmina od 2008 r. posiada program usuwania azbestu. 

 

Zadanie - objęcie umowami na odbieranie odpadów wszystkich mieszkańców  powiatu. 

Gmina Banie - do  lipca 2013 r. funkcjonowały umowy zawierane pomiędzy podmiotami 

wywożącymi odpady a mieszkańcami na wywóz odpadów, od 2013 r. zadania zostały 

przekazane do ZGDO w Chojnie i funkcjonują deklaracje 

Gmina Cedynia- do lipca 2013 r. umowy posiadało blisko 100% mieszkańców gminy, od lipca 

2013 r. zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Dolnej Odry w Chojnie (deklaracje), 

odpady są odbierane ze wszystkich posesji. 

Gmina Chojna -do  lipca 2013 r. funkcjonowały umowy zawierane pomiędzy podmiotami 

wywożącymi odpady, a mieszkańcami na wywóz odpadów, od 2013 r. zadania zostały 

przekazane do ZGDO w Chojnie i funkcjonują deklaracje. 

Gmina Gryfino- mieszkańcy gminy Gryfino objęci byli umowami na wywóz odpadów. 

Gmina Mieszkowice- do lipca 2013 r. funkcjonowały umowy zawierane pomiędzy 

podmiotami wywożącymi odpady a mieszkańcami na wywóz odpadów, od 2013r. 

funkcjonują deklaracje śmieciowe. 

Gmina Moryń- ok. 98 % mieszkańców było objętych umowami na odbieranie odpadów 

komunalnych. 

Gmina Stare Czarnowo- do  lipca 2013 r. funkcjonowały umowy zawierane pomiędzy 

podmiotami wywożącymi odpady a mieszkańcami na wywóz odpadów, od 2013 r. 

funkcjonują deklaracje śmieciowe 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -systemem odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie gminy są zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, aby system 

działał kompleksowo i był szczelny. 

Gmina Widuchowa -od 2009-2013 r. prowadzono kontrole w zakresie podpisywania umów 

przez mieszkańców na wywóz odpadów, w 2013 r. ustawa wprowadziła deklaracje 

śmieciowe.  
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Zadanie - tworzenie ponad gminnych struktur dla realizacji regionalnych zakładów 

zagospodarowania odpadów. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - w 2013 r. reaktywował się Związek Gmin Dolnej Odry i przejął m.in. od 

Gminy Widuchowa zadania związane z gospodarką odpadami. 

 

Zadanie - modernizacja i wprowadzenie nowych, niskoodpadowych procesów 

 produkcyjnych. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -reaktywacja Związku Gmin Dolnej Odry w 2011 roku. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - budowa stacji przeładunkowej zmieszanych odpadów komunalnych (gmina 

Gryfino,  gmina Chojna) oraz kompostowni (gmina Gryfino). 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych został utworzony 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
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Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - wdrożenie wytycznych w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz 

zalecanego postępowania z odpadami Przedsiębiorców. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- zadanie niezrealizowane w latach 2009-2014. Rozważana jest budowa 

instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, z planowanym okresem 

realizacji w latach 2018-2019. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń- kontrolowano rachunki i umowy na usuwanie odpadów komunalnych. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

  

Zadanie - ograniczenie oddziaływania składowisk na środowisko (zarządzający 

składowiskami). 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -w okresie sprawozdawczym nie zbudowano nowej infrastruktury 

ograniczającej oddziaływanie składowiska na środowisko (obecnie istniejąca to 

geomembrana, drenaż opaskowy, zieleń ochronna, podwyższone ogrodzenie). 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie realizuje od roku 

2014 zadanie pn: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz 

gmin sąsiednich”. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

http://www.puk.gryfino.pl/index.php/inwestycje/gospodarka-odpadami/111-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych-na-terenie-zmigdp-oraz-gmin-sasiednich
http://www.puk.gryfino.pl/index.php/inwestycje/gospodarka-odpadami/111-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych-na-terenie-zmigdp-oraz-gmin-sasiednich
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Gmina Moryń -składowisko zostało zamknięte. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - w 2013 r. zakończono rekultywacje składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Dębogóra. 

 

Zadanie - wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna nielegalne składowanie odpadów na bieżąco jest monitorowane przez Straż 

Miejską w Chojnie.  

Gmina Gryfino -gmina objęła systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości 

zamieszkałe oraz niezamieszkałe. W ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina dostarcza pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych 

oraz ich segregowania. Gmina Gryfino finansuje likwidację „nielegalnych wysypisk 

odpadów”. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -likwidacja dzikich wysypisk. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- zabezpieczenie w budżecie gminnym środków finansowych na prace, 

związane z likwidacją dzikich wysypisk (uprzątnięcie terenu, niwelacja) 

Gmina Widuchowa -monitoring nielegalnych wysypisk śmieci. 

Nadleśnictwo Myślibórz – działania Straży Leśnej i Służby Leśnej w celu wykrywania 

sprawców nielegalnego składowiska odpadów – monitoring obszarów na których często 

dochodzi do ww. zdarzeń. 

Nadleśnictwo Mieszkowice – działania Straży Leśnej i Służby Leśnej w celu wykrywania 

sprawców nielegalnego składowiska odpadów – monitoring obszarów na których często 

dochodzi do ww. zdarzeń. 

 

Zadanie - intensyfikacja działań w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Gmina Banie - działania podejmowane na poziomie Związek Gmin Dolnej Odry w Chojnie. 
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Gmina Cedynia- działania w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

zostały zintensyfikowane w 2011 roku, kiedy nastąpiła reaktywacja Związku Gmin Dolnej 

Odry. Od lipca 2013 r. sprawy z zakresu gospodarki odpadami realizuje Związek Gmin Dolnej 

Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- zrealizowano projekty dofinansowane przez WFOŚIGW w Szczecinie: 

W 2013 r. Kampania edukacyjna dotycząca wdrażania nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieszkowice – wartość projektu 11.300 zł.  

W 2014 r. Kampania edukacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy 

Mieszkowice - „Segregujesz – Zyskujesz” - wartość projektu 14 500,00 zł. 

Gmina Moryń- w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach, przekazaniem kompetencji do ZGDO działania Gminy i ZGDO polegały 

głównie na dostarczaniu i zbieraniu  deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do wszystkich gospodarstw domowych z terenu gminy Moryń,  

Gmina Moryń jak i ZGDO prowadziły i prowadzą  segregację odpadów. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa- w 2013 r. reaktywował się Związek Gmin Dolnej Odry i przejął m.in. od 

Gminy Widuchowa zadania związane z gospodarką odpadami.  

 

Zadanie - kontynuacja prac nad systemem gromadzenia, odbioru i transportu, odzysku                        

i recyklingu odpadów  opakowaniowych. 

Gmina Banie- wdrożono odbiór odpadów opakowaniowych. Ze strumienia odpadów 

komunalnych wyselekcjonowano: szkło, papier i tektura, odpady plastikowe. 

Gmina Cedynia- do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                            

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -w latach 2009-2014 wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów u źródła. 

Zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi zostały określone w rozporządzeniu 
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Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania  z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858 z późn. zm). 

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi 

obejmujący m.in. sposób zbierania odpadów opakowaniowych: 

- z papieru i tektury, 

- ze szkła, 

- z tworzyw sztucznych, 

- z metali, 

- wielomateriałowych (Tetrapak). 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino do 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych stosuje się worki                  

o pojemności co najmniej 60l na nieruchomościach zamieszkałych – w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej oraz pojemniki o pojemności co najmniej 110 l na 

nieruchomościach zamieszkałych – w zabudowie wielorodzinnej. Stosowana jest następująca 

kolorystyka pojemników lub worków:  

1. papier i tektura – niebieski 

2. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np. Tetrapak), metale – żółty 

szkło – zielony. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -odpady opakowaniowe po wyselekcjonowaniu były przekazywane do firm 

zajmujących się recyklingiem w celu dalszego ich przetwarzania i zagospodarowania.  

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

  

Zadanie - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i przydatnych do 

recyklingu. 

Gmina Banie- wyposażono budynki wielolokalowe w pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów, budynki pozostałe – wdrożono system workowy. 
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Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                            

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna- od 2013 r. wyposażono budynki wielolokalowe w pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów, budynki pozostałe – wdrożono system workowy. 

Gmina Gryfino- prowadzi się kontynuację działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych zgodnie z rozwiązaniami określonymi przez Gminę Gryfino w Regulaminie 

czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych w roku 2012 wyniósł 

15,2 %, w roku 2013 – 16,85%, w roku 2014 – 18,2%. 

Gmina Mieszkowice -w ostatnich latach na terenie gminy Mieszkowice zbiórka odpadów 

selektywnych prowadzona jest u źródła. 

Gmina Moryń -od 2013 r. na terenie gminy Moryń funkcjonuje zbiórka odpadów 

selektywnych prowadzona  u źródła. 

 Gmina Stare Czarnowo- od 2013 r. na terenie gminy funkcjonuje zbiórka odpadów 

selektywnych prowadzona  u źródła. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- wzrost samoświadomości mieszkańców w kwestii segregacji 

odpadów, promocja segregacji a co za tym idzie- jej wzrost. 

Gmina Widuchowa- od 2013 r. na terenie gminy funkcjonuje zbiórka odpadów selektywnych 

prowadzona  u źródła. 

  

 

 

Zadanie - rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych dla osiągnięcia                

w 2010 roku poziomu 40% zbierania odpadów wytworzonych. 

Gmina Banie - odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie gminy 2x do roku. Ponadto 

można je dostarczać osobiście do PSZOK w Chojnie. 
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Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                                

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna -odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie gminy 2x do roku. Ponadto 

można je dostarczać osobiście do PSZOK w Chojnie. 

Gmina Gryfino -odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników do 

zbierania. Odpady te są odbierane przez PUK Spółka z o.o. od właścicieli nieruchomości                

z terenu miasta i gminy Gryfino zgodnie z ustalonym harmonogramem, w miejscach 

gromadzenia odpadów komunalnych. Odpady te są również przyjmowane w utworzonych 

Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), zlokalizowanych 

przy ul. Targowej 9 w Gryfinie oraz na terenie składowiska odpadów Gryfino-Wschód. Każdy 

mieszkaniec z terenu Gminy Gryfino może dostarczyć nieodpłatnie odpady 

wielkogabarytowe w tym meble, dywany, drzwi. Brak danych dot. poziomu zbierania 

odpadów wielkogabarytowych. 

Gmina Mieszkowice - w ostatnich latach na terenie gminy Mieszkowice zbiórka odpadów 

selektywnych prowadzona jest u źródła. 

Gmina Moryń -odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie gminy 2x do roku. Ponadto 

można je dostarczać osobiście do PSZOK w Chojnie 

Gmina Stare Czarnowo - odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie gminy 2x do roku. 

Ponadto można je dostarczać osobiście do PSZOK w Chojnie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie gminy 2x do roku. 

Ponadto można je dostarczać osobiście do PSZOK w Chojnie. 

Gmina Widuchowa -odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie gminy 2x do roku. 

Ponadto można je dostarczać osobiście do PSZOK w Chojnie. 

 

 

Zadanie - rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych dla osiągnięcia w 2010 roku poziomu 50% zbierania odpadów 

wytworzonych. 

Gmina Banie - odpady niebezpieczne przyjmowane są w PSZOK w Chojnie. 
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Gmina Cedynia- do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                         

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -odpady niebezpieczne (inaczej odpady problemowe) do których zaliczyć 

można baterie, akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, itp. nie wymagają specjalnych pojemników. W miarę możliwości  

zbierane są w oryginalnych opakowaniach transportowych chroniących środowisko i ludzi 

przed zanieczyszczeniem. Odpady te są przyjmowane bezpośrednio od mieszkańców w 

Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), zlokalizowanych 

przy ul. Targowej 9 w Gryfinie oraz na terenie składowiska odpadów Gryfino-Wschód. 

Poszczególne rodzaje odpadów problemowych są również zbierane w punktach 

uczestniczących w ich zbiórce (np. sklepy, apteki, placówki oświatowe, itp.) 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -dane z Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 

2010 r.   I kwartał – odzyskano 2,4 Mg odpadów zawierających substancje niebezpieczne 

2010 r.   II kwartał – odzyskano 1,9 Mg odpadów zawierających substancje niebezpieczne 

Więcej danych może posiada ZGDO w Chojnie, który przejął od Gminy gospodarkę    

odpadami. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

  

Zadanie - rozwój selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, aby w 2010 

roku nie składować więcej niż 75% masy odpadów wytworzonych w roku 1995. 

Gmina Banie-  działania podejmowane przez ZGDO w Chojnie. 

Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie 

realizuje Związek Gmin Dolnej Odry w Chojnie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) zbierane są                                   

w przydomowych kompostownikach. Gromadzenie tych odpadów w pojemnikach lub 

workach odbywa się w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zadeklarował 
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gromadzenia tych odpadów w przydomowym kompostowniku. Odbiór odpadów ulegających 

biodegradacji z terenu Gminy Gryfino następuje zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów, z częstotliwością - co tydzień. Odpady te można również przekazywać 

bezpośrednio do utworzonych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(tzw. PSZOK), zlokalizowanych przy ul. Targowej 9 w Gryfinie oraz na terenie składowiska 

odpadów Gryfino-Wschód. Poziom w 2012 roku wyniósł 118,6 %; w roku 2013 – 15,3%;              

w roku 2014 r. został ograniczony do  0 %. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -dane z Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Moryń 

   2013 r. I kwartał -odzyskano odp. biodegradowalnych- 18,91% 

2013 r. II kwartał -odzyskano odp. biodegradowalnych- 34,4% 

2013 r. III kwartał -odzyskano odp. biodegradowalnych- 13,16% 

2013 r. IV kwartał –odzyskano odp. biodegradowalnych- 7,8% 

2014 r. I kwartał -odzyskano odp. biodegradowalnych- 2,95% 

2014 r. II kwartał -odzyskano odp. biodegradowalnych- 2,97% 

Od III kwartału 2014r. zadania przejął ZGDO w Chojnie, który posiada poziomy odzysku ww. 

odpadów.  

Ponadto Jumar Szczecin, prowadzi zbiórkę odpadów zmieszanych i biodegradowalnych                  

na terenie  Gminy Moryń.  

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- budowa przydomowych kompostowników- głównie na wsiach. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego 

elektronicznego. 

Gmina Banie  -działania podejmowane przez ZGDO w Chojnie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. jest zbierającym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, przekazuje odpady do dalszego zagospodarowania innym 

podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - rozwój systemu zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

odzysku  w tym recyklingu odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                               

i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie. Odpady są odbierane od mieszkańców w ramach zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych lub przekazywane do PSZOK. 

Gmina Chojna-  w gminie są 3 podmioty gospodarcze zajmujące się demontażem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji.  

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie planuje się.  Brak zakładów zajmujących się demontażem pojazdów oraz 

odzyskiem w tym recyklingu odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - poprawa dostępu do informacji o miejscach odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów. 

Gmina Banie - informowanie poprzez: ogłoszenia, ulotki, strony internetowe ZGDO i Urzędu 

gminy. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń- strony internetowe Gminy, ZGDO, tablice informacyjne, spotkania                            

z mieszkańcami, ulotki. 
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Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Starostwo Powiatowe  - nie podejmowano działań w tym zakresie.  

 

Zadanie - kontrola wydawanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. 

Starostwo Powiatowe - kontrole te prowadzone były przez Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w ramach ustawowych 

kompetencji według ustalonego harmonogramu (planowane) oraz podejmowane w ramach 

wniosków o interwencję. 

Tabel 5 Przeprowadzone kontrole 

2010 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 

problemowa, 
doraźna, 

sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa stanowiska, 
komórki 

lub jednostki 
kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowości, 

przyczyny  ich 
powstania oraz 

osoby za nie 
odpowiedzialne 

I  III  IV  V  VII 

1. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 
-  art. 379 ust. 1 i 
2 ustawy prawo 
ochrony 
środowiska  
 

Firma DAREX  
Skup złomu 
Banie  

Prawidłowość 
przestrzegania 
przepisów w zakresie 
ustawy o odpadach 

Brak 

2. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 
-  art. 379 ust. 1 i 
2 ustawy prawo 
ochrony 
środowiska  
 

PPHU ,,BYK” s. c. 
Szczecin 

Prawidłowość 
przestrzegania 
przepisów w zakresie 
ustawy o odpadach 

Stwierdzono brak 
uregulowań 
prawnych w zakresie 
zmiany sposobu 
użytkowania terenu 
oraz w zakresie 
ochrony środowiska. 
Osoba 
odpowiedzialna – 
podmiot 
kontrolowany. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014 

71 
 

3. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 

- art. 379 ust. 1 i 2 
ustawy prawo 
ochrony 
środowiska  
 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 
Oddział Zespół 
Elektrowni Dolna 
Odra  

Prawidłowość 
przestrzegania 
przepisów w zakresie 
ustawy o odpadach 
oraz przestrzegania 
zgłoszenia instalacji 
zgodnie z art. 152 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska 

Brak 

4. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 
- art. 379 
ust. 1 i 2 ustawy 
prawo ochrony 
środowiska  

 

TROMATIC – STSTEM 
Sp. Z o.o. 
Bielin 1 

Prawidłowość 
przestrzegania 
przepisów w zakresie 
ustawy o odpadach 

Stwierdzono brak 
uregulowań 
prawnych w zakresie 
zmiany sposobu 
użytkowania terenu 
oraz w zakresie 
gospodarki 
odpadami. 
Osoba 
odpowiedzialna – 
podmiot 
kontrolowany. 

5. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 

- art. 379 ust. 1 i 
2 ustawy prawo 
ochrony 
środowiska  

 

ENNSTONE                 
Sp. z o. o.  

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
w zakresie pozwolenia 
na wprowadzanie 
gazów i pyłów do 
powierza w instalacji 
zlokalizowanej w m. 
Chojna ul. Polna 

Brak 

6. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 
- art. 379 
ust. 1 i 2 ustawy 
prawo ochrony 
środowiska  

 

KOMPOZYT s. c. 
Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
w zakresie pozwolenia 
na wprowadzanie 
gazów i pyłów do 
powierza w instalacji 
zlokalizowanej w m. 
Gryfinie ul. Pomorska 
105 

Brak 

7. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 
- art. 379 
ust. 1 i 2 ustawy 
prawo ochrony 
środowiska  

 

Ferma Drobi A. Pająk 
Czepino,                    

Prawidłowość 
przestrzegania 
zgłoszenia instalacji 
zgodnie z art. 152 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska  

Brak 

8. Sprawdzająca, 
wynikająca z: 

Gospodarstwo Rolne 
Piotr Toporek Krzywin 

Prawidłowość 
przestrzegania 

Zobowiązano Zakład 
do ograniczenia 
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- art. 379 
ust. 1 i 2 ustawy 
prawo ochrony 
środowiska  

 

przepisów w zakresie  
ustawy Prawo ochrony 
środowiska 

negatywnego 
oddziaływania 
instalacji na 
środowisko poprzez 
wykonanie 
szczelnego 
ogrodzenia  celem 
wykluczenia emisji  
oraz do wykonanie 
badań zapylenia i 
hałasu. Osoba 
odpowiedzialna – 
podmiot 
kontrolowany 

9. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 

- art. 379 ust. 1 i 
2 ustawy prawo 
ochrony 
środowiska  

 

Firma Usługowo-
Handlowa ,,TAZ”  
Zdzisław Tekieli 
Mieszkowice 

Prawidłowość 
przestrzegania 
przepisów w zakresie  
ustawy Prawo ochrony 
środowiska 

Brak 

10. 

Sprawdzająca, 
wynikająca z: 
- art. 379 ust. 1 

i 2 ustawy 
prawo 
ochrony 
środowiska  

 

GRYFSKAND Sp.             
z o. o. Gryfino 
 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji 
w zakresie pozwolenia 
na wprowadzanie 
gazów i pyłów do 
powierza w instalacji 
zlokalizowanej w m. 
Gryfinie ul. Fabryczna 4 

Zobowiązano Zakład 
do ograniczenia 
negatywnego 
oddziaływania 
instalacji na 
środowisko poprzez 
zmodernizowanie 
instalacji, 
wykluczenia emisji 
wtórnej. Osoba 
odpowiedzialna – 
podmiot 
kontrolowany 

2011 r. 

Lp. Przedmiot 
kontroli 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa stanowiska, 
komórki 

lub jednostki 
kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowośc
i, przyczyny  ich 
powstania oraz 

osoby za nie 
odpowiedzialne 

I  II  IV  V  VII 

1. 

W zakresie 
gospodarki 
ochrony 
środowiska i 

Centrum Wodne 
,,LAGUNA” 
 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  
zatwierdzającej 
program gospodarki 

Brak 
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odpadami odpadami 
niebezpiecznymi 

2. 

W zakresie 
gospodarki 
ochrony 
środowiska i 
odpadami 

Zakład Usług 
Medycznych  
Dolna Odra Sp. z o. o.  
Nowe Czarnowo 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  
w zakresie 
gospodarowania 
odpadami 

Stwierdzono 
konieczność 
zmiany nazwy 
podmiotu 
prowadzącego 
działalność w 
posiadanej 
decyzji 
Osoba 
odpowiedzialna - 
podmiot 
kontrolowany. 

2012 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa stanowiska, 
komórki 

lub jednostki 
kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowośc
i, przyczyny  ich 
powstania oraz 

osoby za nie 
odpowiedzialne 

I  III  IV  V  VII 

1. Problemowa Wójt Gminy 
Widuchowa 

 
Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  
zezwalającej na odzysk 
odpadów na 
składowisku odpadów 
komunalnych w m. 
Dębogóra 
 

Brak 

2. Problemowa 
KE – Dolna Odra Sp. z 

o.o. 74-105 Nowe 
Czarnowo 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  
zezwalającej na 
transport i zbieranie 
odpadów innych niż 
niebezpieczne   

Brak 

3. Problemowa 
Usługi Transportowe  
Bernard Baranowski 

Glinna 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  
w zakresie 
gospodarowania 
odpadami 

Brak 

4. Problemowa ENERGET Sp. z o. o.  
Przedsiębiorstwo 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  Brak 
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Robót Tecznicznych 
 

w zakresie 
gospodarowania 
odpadami 

5. Problemowa 

Drewex  Sp. z o. o.  
Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Drzewnego 
Handlu i Usług 
Mieszkowice 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji  
w zakresie 
gospodarowania 
odpadami 

Brak 

6. Problemowa  

Kopalnia Surowców 
Mineralnych 

„Żwirex” Sp. z o. o. 
Spółka 

Komandytowa, 
 

Decyzja zatwierdzająca 
program gospodarki 
odpadami  
niebezpiecznymi 

Nie prowadzi 
działalności 

7. Problemowa Inez Owsianik, 
Gryfino 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji, 
zezwolenie na 
zbieranie odpadów 
innych niż 
niebezpieczne na 
działce nr 25 obręb 
numer 3 miasta 
Gryfino, przy ul. 
Targowej 5 w Gryfinie 
oraz na transport 
odpadów innych niż 
niebezpieczne 

Brak 

2013 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa stanowiska, 
komórki 

lub jednostki 
kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowości

, przyczyny  ich 
powstania oraz 

osoby za nie 
odpowiedzialne 

I  III  IV  V  VII 

1. 
Sprawdzająca – 

Plan kontroli 
 

Robert Sewera 
„SEWERA” Żórawki 

 

Prawidłowość 
przestrzegania 

przepisów ustawy o 
odpadach -  informacja 

o wytwarzanych 
odpadach 

niebezpiecznych 

brak – 
zaprzestano 
prowadzenia 
działalności 

2. Sprawdzająca – 
Plan kontroli  

Firma Handlowa ELWI, 
Wiesław Żelech 

Prawidłowość 
przestrzegania brak 
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 Gryfino przepisów ustawy o 
odpadach  - informacja 

o wytwarzanych 
odpadach innych niż 

niebezpieczne i 
niebezp. 

3. 
Problemowa – 
Plan kontroli 

 

FDO Spółka z o.o. 
Leśno Górne 1 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

zezwolenie na 
prowadzenie odzysku 
odpadów innych niż 

niebezpieczne 
 

brak 

4. 
Problemowa – 
Plan kontroli  

 

EPORE Sp. z o.o 
Bogatynia 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
prowadzenie zbierania 

odpadów 

brak 

5. 
Problemowa – 
Plan kontroli  

 

Wiesław Kostka 
ELEKTROMETALEX 

Gryfino 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

zezwolenie na 
prowadzenie zbierania 
i transportu odpadów 

brak 

6. 
Problemowa – 
Plan kontroli 

  

Mussing Sp. z o. o., 
Gryfino 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -  

zezwolenie na 
zbieranie i 

prowadzenie odzysku 
odpadów innych niż 

niebezpieczne 

brak 

7. 
Sprawdzająca – 

Plan kontroli 
  

„DAREX” Dariusz 
Kołakowski,     Szczecin              

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
zbieranie odpadów na 

terenie Gminnej 
Spółdzielni 

„Samopomoc 
Chłopska” ul. Targowa 

1 w Bani 

brak 

8. 
Sprawdzająca – 

Plan kontroli 
 

Inez Owsianik, Gryfino 
 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

Zezwolenie na 
zbieranie i transport 

brak 
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odpadów 

 

9. 
Problemowa – 
Plan kontroli  

 

Zakład Usług 
Komunalnych                    

Sp. z o. o.,          
Mieszkowice             

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
zbieranie i transport 

odpadów 

brak 

10. 
Problemowa – 
Plan kontroli  

 

F. H. U. „STACHERA” 
Kamila Stachera-Szpyt 

Widuchowa 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
transport odpadów 

brak – 
zaprzestano 
prowadzenia 
działalności 

11. 
Problemowa – 
Plan kontroli 

  

P.P.H.U. MONOS Adam 
Lachowicz Chojna 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
transport odpadów 

brak – 
zaprzestano 
prowadzenia 
działalności 

12. 
Problemowa – 
Plan kontroli  

 

ATS BĘDZAK Spółka 
Jawna, Chojna 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
transport odpadów 

brak 

 
2014 r. 

Lp. 

Rodzaj kontroli 
/kompleksowa, 
problemowa, 

doraźna, 
sprawdzająca)/ 

Podmiot  
kontrolowany 

/nazwa stanowiska, 
komórki 

lub jednostki 
kontrolowanej/ 

Problematyka  
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowości

, przyczyny  ich 
powstania oraz 

osoby za nie 
odpowiedzialne 

I  III  IV  V  VII 

1. Sprawdzająca – 
Plan kontroli 

Usługi Komunalne, 
Mieszkaniowe, 
Transportowe, 

Handlowe i Cmentarne 
Józef Skiba, Trzcińsko-

Zdrój 
 

Prawidłowość 
przestrzegania 

przepisów ustawy o 
odpadach -  informacja 

o wytwarzanych 
odpadach 

niebezpiecznych 

brak 

2. Problemowa – 
Plan kontroli  

F.H.U. “AUTO-MOBIL”  
Dariusz Paszkowiak, 

Gryfino 
 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji - 

zezwolenie na 
prowadzenie odzysku 
odpadów innych niż 

niebezpieczne 
OŚ.6220.05.2013.AB 

Decyzja 03/VII-OŚ/13 

brak 

3. Problemowa – „KOMPOZYT” M. Prawidłowość brak 
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Plan kontroli  Pawlak, R. Jasiński, Z. 
Kowalczyk, Spólka 

Cywilna Gryfino 
 

przestrzegania decyzji - 
zezwolenie na 

prowadzenie zbierania 
i transportu odpadów: 
OŚ.6220.06.2012.AB 

4. Sprawdzająca – 
Plan kontroli  

Skup i Sprzedaż Złomu 
„CEZAR” Dawid 
Sakowicz, Banie 

 

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

Zezwolenie na 
zbieranie i transport 

odpadów z dnia 
08.08.2013 r. 

znak:OŚ.6233.15.2013.
AB zezwolenie na 

zbieranie odpadów – 
skup złomu Banie 

 

brak 

5. Problemowa – 
Plan kontroli  

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

Radosław Rozworski, 
Gryfino  

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
transport odpadów z 

dnia 23.03.2011 r. 
znak: 

OŚ.6233.02.2013.AB  

brak – 
zaprzestano 
prowadzenia 
działalności 

6. Problemowa – 
Plan kontroli  

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe, 

Stanisław Gałuszka  
Chojna 

   

Prawidłowość 
przestrzegania decyzji -

zezwolenie na 
transport odpadów 

Brak- zaprzestanie 
prowadzenia 
działalności 

 

Zadanie - prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców 

oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Gmina Banie -działania informacyjno – edukacyjne prowadzone są w formie obwieszczeń, 

ogłoszeń i komunikatów wywieszanych na tablicach ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo 

przyjętych w sołectwach oraz na stronie internetowej. 

Gmina Cedynia- działania takie były prowadzone w 2013 r. podczas tzw. „rewolucji 

śmieciowej”, w imieniu gmin spotkania we wszystkich sołectwach i mieście Cedynia 

zorganizował Związek Gmin Dolnej Odry. 

Gmina Chojna- działania takie były prowadzone w 2013 r. na terenie gminy Chojna przez 

Związek Gmin Dolnej Odry. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014 

78 
 

Gmina  Gryfino- prowadzone były spotkania z mieszkańcami zakresie gospodarki odpadami. 

Gmina Mieszkowice - prowadzone były spotkania z mieszkańcami zakresie gospodarki 

odpadami. 

Gmina Moryń -edukację mieszkańców i podmiotów gospodarczych prowadzono na  

wszelkiego rodzaju spotkaniach ( np. zebrania wiejskie , zebrania z mieszkańcami), kolportaż 

ulotek  do gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, edukację prowadzono                    

w szkołach, zamieszczano wszelkiego rodzaju informacje dot. odpadów na stronach 

internetowych Gminy i Związku oraz tablicach informacyjnych w całej Gminie, 

przeprowadzane były  dwa razy do roku akcje  pod patronatem Burmistrza  pn.” Sprzątanie 

Świata i Dzień Ziemi”, polegające głównie na sprzątaniu terenów użyteczności publicznej.  

Gmina Stare Czarnowo- prowadzenie i pomaganie w akcjach promocyjnych dotyczących 

zbierania i selekcjonowania odpadów. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnej w budynkach Gminnych. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój 

− organizowanie pogadanek w szkołach 

− organizowanie konkursów plastycznych 

− udostępnianie ulotek informacyjnych 

− udostępnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

Gmina Widuchowa -działania takie były prowadzone w 2013 r. na terenie gminy Chojna 

przez Związek Gmin Dolnej Odry. 

Starostwo Powiatowe- prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych na etapie wizyt 

petenta w urzędzie, zapytań telefonicznych, e-mail, jedynie w formie ustnej w przypadku 

rozmów czy zapytań ze strony zainteresowanych podmiotów. 

 

Zadanie - kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających 

instalacje do unieszkodliwiania odpadów. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach poprawy gospodarki 

odpadami WIOŚ w Szczecinie prowadził kontrole wytwórców odpadów oraz podmiotów 

posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowe informacje w zakresie 

przeprowadzonych kontroli przedstawiono w tabelach nr 2-7. (załącznik nr 2). 
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Zadanie - tworzenie ponad gminnych struktur dla realizacji regionalnych zakładów 

zagospodarowania odpadów. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony w 2012 r. przez Sejmik 

Województwa Wojewódzki Program Gospodarki odpadami oraz uchwała z jego wykonania 

stanowiąca akt prawa miejscowego wprowadziły zasadnicze zmiany dotyczące sposobu 

gospodarowania odpadami, m.in.: 

• podział województwa za regiony gospodarki odpadami, 

• wyznaczenie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych                           

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje 

przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, 

• od momentu uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami w 2012 r. wszystkie wytworzone 

zmieszane odpady komunalne w granicach jednego regionu muszą być również 

odpowiednio przetworzone i zagospodarowane w tym regionie. Natomiast odpady zebrane 

selektywnie mogą być przetwarzane i zagospodarowywane poza granicami regionu, w 

którym zostały selektywnie zebrane (poza selektywnie zebranymi odpadami zielonymi i 

innymi odpadami ulegającymi biodegradacji), 

• od 1 lipca 2013 r. regionalne i zastępcze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                

i obojętne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301. Na 

tego rodzaju składowiska odpadów kierowane są odpady z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości                     

z sortowania odpadów komunalnych powstających w instalacjach MBP, a także pozostałe 

odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (z wyłączeniem zmieszanych odpadów 

komunalnych). 

Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zakłada, że w każdym                       

z wyznaczonych regionów powinny docelowo funkcjonować regionalne instalacje 

przetwarzania odpadów komunalnych. Kryteria określone dla regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych (w szczególności dotyczące rodzajów przyjmowanych                

i przetwarzanych lub unieszkodliwianych odpadów) spowodowały, iż zarządcy 

funkcjonujących instalacji byli zmuszeni do dostosowania swoich instalacji zarówno poprzez 

nowe inwestycje jak również dostosowanie w zakresie formalno – prawnym. 
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Zmiana dotychczasowego systemu gospodarki odpadami znacząco wpłynęła na realizację 

wielu zadań inwestycyjnych. Zarówno samorządy gminne jak i zarządzający instalacjami 

poczynili znaczne inwestycje w budowę lub modernizację instalacji z zakresu gospodarki 

odpadami. Znaczny wzrost wydatków spowodowany był koniecznością dostosowania się do 

nowych wymagań prawnych. Zarządcy instalacji na terenie województwa 

zachodniopomorskiego w większości systematycznie realizowali zaplanowane inwestycje, 

korzystając przy tym z funduszy Unii Europejskiej oraz środków własnych. 

 

 

Zadanie - wdrożenie wytycznych w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz 

zalecanego postępowania z odpadami przedsiębiorców. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego sposób postępowania z odpadami jest 

ściśle określony w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późń. zm.), przedsiębiorcy 

zajmujący się zagospodarowaniem odpadów zobowiązani są do przestrzegania z przepisów 

ww. ustawy. Przedsiębiorcy musza posiadać decyzje i pozwolenia dotyczące prowadzenia 

działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. 

 

Zadanie - prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców 

oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.: 

• Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej pod hasłem:. „Nie 

wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci. Nie wyrzucam, segreguję, do miejsc odbioru 

przekazuję”, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu, 

dotyczącej postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami  zgodnie z art. 66 pkt 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach - 68 265,00 zł. 

• Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji 

ekologicznej pn.: Promowanie proekologicznych zachowań ze szczególnym uwzględnieniem 

właściwej gospodarki odpadami przy zastosowaniu różnych form edukacji” - 79 300,00 zł. 

2013 r. 

• Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej pod hasłem:. „Nie 

wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci. Nie wyrzucam, segreguję, do miejsc odbioru 

przekazuję”, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu, 
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dotyczącej postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami  zgodnie z art. 66 pkt 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach  i akumulatorach- 153 171,77 zł. 

2014 r. 

• Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej pod hasłem:. „Nie 

wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci. Nie wyrzucam, segreguję, do miejsc odbioru 

przekazuję”, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu, 

dotyczącej postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami  zgodnie z art. 66 pkt 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach - 84 023,76 zł. 

• Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji 

ekologicznej - Edukacja w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia 

ekologicznego z  elementami promującymi właściwe postępowanie z odpadami.                      

W ramach tego zadania zrealizowano dwa przedsięwzięcia: „Bądź EKO” oraz „Eko-

konsument: jak najmniej wytworzyć – jak najwięcej odzyskać-jak najmniej zaszkodzić” –                

76 888,00 zł. 

Szczegółowy opis działań (stopień realizacji, okres realizacji, koszty wdrożenia (wykonania) 

zadań oraz źródeł finansowania) dotyczących gospodarki odpadami znajduje się                          

w Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego za lata 2011-2013 oraz w Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za lata 2009-2010.  

 

6. Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych. 

Zadanie - promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbywały się szkolenia dla rolników (ODR 

Barzkowice). 

Gmina Chojna  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - rekultywacja składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu. 

Rekultywacja  składowiska Kaliska (gm.  Chojna), Drzeszcz (gm. Trzcińsko – Zdrój). 

Rekultywacja składowisk w gm. Moryń oraz Widuchowa. 

Gmina Banie - nie dotyczy  

Gmina Cedynia - nie dotyczy 

Gmina Chojna - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych KALISKA w gminie Chojna 

została zakończona 30.10.2014 r. Całkowity koszt rekultywacji wyniósł – 1.059.719,62 zł . 

Źródła finansowania zadania to: 

- budżet Gminy Chojna- 418.925,21 zł 

- dofinansowanie w ramach RPO - 640.794,41 zł 

Gmina Gryfino -nie dotyczy. 

Gmina Mieszkowice -nie dotyczy.  

Gmina Moryń -rekultywacja  składowiska Kaliska (gm.  Chojna), Drzeszcz (gm. Trzcińsko – 

Zdrój). Rekultywacja składowisk w gm. Moryń oraz Widuchowa. Składowisko zostało 

zamknięte decyzją Starosty Gryfińskiego. Następnie zostało sprzedane przez Gminę. Obecny 

właściciel składowiska odpowiedzialny jest za jego monitoring i prowadzenie badań pod 

kątem jego oddziaływania na stan środowiska.  

Gmina Stare Czarnowo -nie dotyczy. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -rekultywacja składowisk odpadów w m. Drzesz, działka nr 22/2, 

obręb Rosnówek oraz działka nr 633 obr. Czarnołęka gm. Trzcińsko-Zdrój odbywa się                   

w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP 

oraz gmin sąsiednich”. Obejmuje ona wszelkie prace, związane z wykonaniem niwelacji 

terenu, położeniem poszczególnych warstw ziemi i końcowo rekultywację biologiczną.  

Gmina Widuchowa  w 2013 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w gminie Widuchowa, w  miejscowość Dębogóra. 

 

Zadanie - rozwój systemu monitorowania gleb oraz kontrola jakości gleb. 

Starostwo Powiatowe 

Tabela 6 Obszary górnicze przewidziane do rekultywacji 
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GMINA OBSZAR GÓRNICZY POWIERZCHNIA 

REKULTYWOWANA 

[ha] 

 

KIERUNEK 

REKULTYWACJI 

Gryfino Wełtyń 2,61 brak kierunku 

rekultywacji 

Moryń Przyjezierze  7,6 leśny,  wodno-leśny 

Trzcińsko- 

Zdój 

Chełm Górny 39,9 leśno- zadrzewieniowo-

zakrzewieniowy, leśny 

Widuchowa Ognica 16,93 wodno- rolny 

Stare 

Czarnowo 

Dębina, Glinna 39,48 wodno-rolny, otwarte 

zbiorniki wodne, 

retencyjne 

Cedynia Bielinek, Piasek, 

Golice, Radostów 

91,07 wodno- rekreacyjny, 

rolny, rekreacyjny, leśny, 

zbiornik wodny, użytki  

ekologiczne 

 

Zadanie - kontrola obiektów hodowli zwierząt średnich i dużych oraz postępowania                       

z gnojowicą. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadził kontrole obiektów 

hodowli zwierząt dużych i średnich. Szczegółowe informacje w zakresie przeprowadzonych 

kontroli znajdują się w załączniku nr 2 (tabela nr 1) .  

 

7. Cel: Kontrole w zakresie wykonywania postanowień udzielonych koncesji oraz 

eliminacja nielegalnych eksploatacji. 

 

Zadanie - kontrole w zakresie wykonywania postanowień udzielonych koncesji oraz 

eliminacja nielegalnych eksploatacji. 

Starostwo Powiatowe - kontrola interwencyjna w sprawie nielegalnego wydobywania piasku 

z tereniu działek nr 570/3, 570/4, 570/5, 570/6, 570/7 obręb Barnkowo, gmina Chojna. 

Starosta Gryfiński wydał decyzję ustalającą opłatę podwyższoną za wydobywanie piasków              
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z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo 

geologiczne  i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.). 

 

8. Cel:  Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków 

oraz zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego. 

Zadanie - wspieranie współpracy z właściwymi służbami w zakresie przeciwdziałania 

poważnym awariom. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi kontrole zakładów 

dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz pozostałych 

potencjalnych sprawców poważnej awarii przemysłowej. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, ustalenia kontroli przekazywane są organom ochrony środowiska oraz 

poszczególnym Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Inspektorat 

współdziała również w akcji zwalczania poważnej awarii  z organami właściwymi do jej 

prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii.  

 

Zadanie - doskonalenie systemu przeciwdziałania poważnym awariom. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie został wyposażony w sprzęt do 

szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Zadanie - wsparcie Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia działań ratowniczych, 

 zapobieganie i przeciwdziałanie poważnym awariom. 

Gmina Banie - wsparcie Państwowej Straży Pożarnej przez działania podejmowane przez OSP 

Banie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- rok 2010 - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

(fabrycznie nowego) z napędem 4 x 4 dla OSP w Mieszkowicach z przeznaczeniem dla celów 

ochrony przeciwpożarowej oraz nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. 

Rok 2013 - Zakup średniego samochodu, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4                        

z funkcją ograniczania skażeń, zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania 
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nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków dla Gminy Mieszkowice              

z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Troszynie” 

Rok 2014 - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

ograniczania skażeń dla gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Zielinie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - bieżący monitoring możliwości wystąpienia poważnych awarii. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie- w ramach zapobiegania 

poważnym awariom na bieżąco utrzymywane są kontakty z przedstawicielami Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Szczecinie oraz z przedstawicielami poszczególnych Komend 

Powiatowych PSP.   

 

Zadanie - poprawa bezpieczeństwa magazynowania i obrotu substancjami 

niebezpiecznymi. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie- prowadził kontrole zakładów 

dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz pozostałych 

potencjalnych sprawców poważnej awarii przemysłowej.  

 

Zadanie - wspieranie współpracy z właściwymi służbami w zakresie przeciwdziałania 

poważnym awariom. 

Zgodnie z danymi (za 2013 r.) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na 

terenie województwa zachodniopomorskiego zlokalizowanych jest 11 zakładów, w których 

znajdują się substancje niebezpieczne, zakwalifikowanych do zakładów dużego                               

i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

„Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii” 

prowadzona jest w sposób ciągły. Podejmowane działania dotyczą m.in. prowadzenia 

kontroli potencjalnych sprawców poważnych awarii przemysłowych: ZDR, ZZR, wzmacniania 

kadr pracowniczych monitoringu środowiska oraz wyposażania służb monitoringu 

w profesjonalny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczych. Dodatkowo 

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie prowadzi i aktualizuje na 

bieżąco rejestr zakładów, w których znajdują się substancje niebezpieczne. 
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W okresie 2012-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 

przeprowadził 92 kontrole zakładów przemysłowych w województwie (potencjalnych 

sprawców poważnych awarii przemysłowych: ZDR, ZZR oraz pozostałych zakładów mogących 

spowodować poważne awarie). Koszt prowadzonych kontroli wyniósł   5 793 439,36 zł. 

 

Zadanie - doskonalenie systemu przeciwdziałania poważnym awariom. 

Organem nadzoru jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska., działania 

interwencyjne prowadzi Państwowa Straż Pożarna. W oparciu o rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji 

wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2002 r., Nr 78, poz. 712) następujące 

informacje  podawane są do publicznej wiadomości przez Zachodniopomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: 

■ aktualizowany corocznie rejestr substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach 

zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego 

 ■ decyzje ustalające grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie 

może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej 

skutki, 

 ■ zatwierdzone raporty o bezpieczeństwie lub ich zmiany,  

 ■ przyjęte zewnętrzne plany operacyjno - ratownicze lub ich zmiany, 

 ■ instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej. 

Wsparcie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 (INTERREG IVA) 

projekty, które otrzymały wsparcie: 

1. Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry; 

2. Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej 

powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze 

przygranicznym. 

Realizacja ww. projektów obejmuje lata 2011-2014, łączne koszty związane z realizacją 

projektów wynoszą € 2548003,93. 
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Nastąpiło wzmocnienie kadry pracowniczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, komendy Państwowej Straży Pożarnej prowadziły nabór 

pracowników w ramach potrzeb. 

W roku 2012 WIOŚ w Szczecinie nieodpłatnie otrzymał z Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska sprzęt w ramach Projektu POIiŚ „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka 

w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu i sieci teleinformatycznych”, 

obejmowały one: przenośny zestaw komputerowy z oprogramowaniem, aparat 

fotograficzny, dalmierze laserowe oraz nawigacje satelitarne. Koszty zakupów wyniosły                

34 902,02 zł,    z czego 18 954,53 zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. 

 

 9. Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków 

oraz zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego. 

Zadanie - tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego 

krajobrazu. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- w okresie sprawozdawczym nie utworzono na terenie gminy Cedynia 

rezerwatów, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, niemniej jednak 

powołano nowe formy ochrony przyrody na terenie gminy Cedynia: 2 użytki ekologiczne                 

i 4 pomniki przyrody. 

Uchwałą Nr XXIV/206/2013 z dnia 1 marca 2013 r. Rada Miejska w Cedyni  ustanowiła dwa 

pomniki przyrody, celem zachowania w stanie nienaruszonym siedlisk chronionych                    

z dobrze zachowanymi zbiorowiskami ciepłolubnych muraw napiaskowych, muraw 

szczotlichowych oraz muraw kserotermicznych, wyróżniających się w skali regionu 

wartościami przyrodniczymi i naukowymi: 

1) "Ostnicowa Skarpa" - położona na terenie działki nr 147, obręb Siekierki (Nadleśnictwo 

Mieszkowice, leśnictwo Siekierki, oddział 147 d), 

2) "Ciepłolubna Wydma" - położona na terenie działki nr 147, obręb Siekierki (Nadleśnictwo 

Mieszkowice, leśnictwo Siekierki, oddział 147 d). 

Uchwałą XXVIII/228/2013 z dnia 13 września 2013 r. Rada Miejska w Cedyni  ustanowiła dwa 

użytki ekologiczne, celem zachowania we właściwym stanie ochrony stanowisk                       i 

siedlisk roślinności termofilnej i związanej z nią fauny i flory, w tym populacji ostnicy 

piaskowej: 
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1) „Ostnice nad Kruszarnią” - obszar zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 72/1, 

obręb Golice, gmina Cedynia, powiat gryfiński o powierzchni 2,91 ha. Użytek stanowi 

część oddziału leśnego 72 Nadleśnictwa Mieszkowice, obręb Łysogórki, Leśnictwo 

Siekierki; 

2) „Ostnice pod Rudnicą” - obszar zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 804, obręb 

Stara Rudnica, gmina Cedynia, powiat gryfiński o powierzchni 0,5689 ha. Użytek stanowi 

część oddziału leśnego 229 Nadleśnictwa Mieszkowice, obręb Łysogórki, Leśnictwo 

Rudnica. 

Uchwałą XXVIII/227/2013 z dnia 13 września 2013 r. Rada Miejska w Cedyni  ustanowiła dwa 

pomniki przyrody, celem zachowania w możliwie niepogorszonym stanie drzew 

wyróżniających się wiekiem i rozmiarami spośród innych drzew tego samego gatunku 

występujących na obszarze gminy - dwa dęby położone na działce nr 171, obręb Lubiechów 

Dolny, gmina Cedynia. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń- tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego 

krajobrazu. Nie były tworzone we wskazanym okresie sprawozdawczym.  

Gmina Stare Czarnowo -prowadzenie od 2014 r. programu likwidacji Barszczu Sosnowskiego 

z terenu Gminy Stare Czarnowo. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- ustanowienie użytków ekologicznych: 

− działka nr 195/3 obr. Stołeczna- pow. 0,9649 ha 

− działka nr271/6 obr. Piaseczno- pow. 5,32 ha 

− działka nr 282/8 obr. Piaseczno- pow.51,52 ha 

Ustanowienie pomników przyrody: 

- dęby szypułkowe, buki zwyczajne. 

Gmina Widuchowa - nie tworzono nowych form ochrony przyrody, w 2008 r. zwiększyła się 

na terenie gminy Widuchowa powierzchnia obszaru Natura 2000. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego- tworzenie rezerwatów, parków 

krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. 

 

10. Cel: Ochrona  i racjonalne użytkowanie lasów. 
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Zadanie - zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz 

rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Gmina Banie-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -zrekultywowana została działka nr 188/14 o pow. 25ha, obręb Stare 

Objezierze, na której była kopalnia żwiru. Obrano kierunek rekultywacji – leśny.   

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

Zadanie - renaturalizacja obszarów leśnych, w tym obszarów wodno – błotnych i obiektów 

cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego: 

1. Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych          

i wododziałów. 

2. Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie 

zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych. 

3. Renaturalizacja obszarów leśnych, w tym obszarów wodno – błotnych i obiektów 

cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych. 

 

Zadanie - zalesianie nowych terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo – 

krajobrazowych. 

Nadleśnictwo Chojna- nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno -nie dotyczy. 

Nadleśnictwa Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice- w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości Kraju             

w latach 2009-2014 na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo 

Mieszkowice zalesiło 35,32 ha gruntów rolnych. Udział w programie zalesień i zadrzewień 
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jest jednym z czynników wspomagających i wzmacniających ochronną rolę lasu w stosunku 

do zasobów glebowych, wodnych oraz powietrza atmosferycznego. 

Nadleśnictwo Myślibórz- w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości Kraju                   

w latach 2009-2014 na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo 

Myślibórz zalesiło 1,76 ha gruntów rolnych. Udział w programie zalesień i zadrzewień jest 

jednym z czynników wspomagających i wzmacniających ochronną rolę lasu w stosunku do 

zasobów glebowych, wodnych oraz powietrza atmosferycznego. 

Nadleśnictwo Różańsko- w latach 2009-2014 nie zalesiano nowych terenów w granicach 

administracyjnych powiatu gryfińskiego.  

 

Zadanie  - prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych. 

Nadleśnictwo Chojna- nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno- wykonując waloryzację przyrodniczą swoich terenów, postępuje zgodnie        

z wytycznymi ujętymi w części IV Instrukcji Ochrony Lasu.  

Według opisanych w niej postępowań w zakresie ochrony przyrody pracownicy nadleśnictwa 

wykonują do końca września każdego roku przegląd wszystkich form ochrony przyrody – na 

terenie powiatu gryfińskiego są to 1 pomnik przyrody oraz monitoring roślin, zwierząt                          

i grzybów, w celu rejestracji nowych stanowisk gatunków chronionych. Do końca każdego roku 

spisuje się notatki dotyczące obserwacji gatunków ptaków, dla których zostały powołane strefy 

ochrony gatunkowej – na terenie powiatu gryfińskiego są to 1 strefa dla bociana czarnego,                   

1 strefa dla kani rudej i  3 strefy dla bielika. 

Nadleśnictwa Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice- zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych Instrukcją 

Ochrony Lasu – lustracja przeprowadzana na bieżąco, ale nie później niż do 30 września. 

Nadleśnictwo Myślibórz -zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych Instrukcją Ochrony 

Lasu – lustracja przeprowadzana na bieżąco, ale nie później niż do 30 września. 

Nadleśnictwo Różańsko- prowadzi waloryzację przyrodniczą na administrowanych terenach. 

Program Ochrony Przyrody jest na bieżąco aktualizowany poprzez wprowadzanie stanowisk 

gatunków chronionych. Corocznie pracownicy Nadleśnictwa dokonują przeglądu obiektów 

przyrodniczych prawnie chronionych. Wymienione działania mają charakter ciągły.  
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Zadanie - prowadzenie monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 

niepożądanym (chorobom, szkodnikom). 

Nadleśnictwo Chojna -nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno- „Instrukcja ochrony lasu”, która jest załącznikiem do Zarządzenia nr 57 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r. W instrukcji 

wyznaczono czynności obowiązkowe dla jednostek organizacyjnych LP, które mają na celu 

kontrolę zagrożenia powodowanego przez owady i choroby wywoływane przez grzyby  

patogeniczne i inne czynniki chorobotwórcze (m.in. obserwacje drzewostanów głównie pod 

kątem występowania barczatki sosnówki, poprocha cetyniaka, strzygoni choinówki, 

boreczników, zawisaka borowca i osnui gwiaździstej; prognozowanie liczebności brudnicy 

mniszki oraz obserwacja szkółek leśnych, upraw i  drzewostanów starszych pod kątem ich 

uszkodzeń oraz zagrożeń przez patogeniczne grzyby oraz inne czynniki chorobotwórcze                  

i szkodotwórcze). Dane o czynnikach zagrażających ekosystemom leśnym gromadzone są             

w formie dokumentów (formularzy) i przesyłane do Zespołu Ochrony Lasu. 

Nadleśnictwa Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice- kontrole występowania szkód abiotycznych i biotycznych, 

prowadzone przez Służbę Leśną wg. zapisów Instrukcji Ochrony Lasu. Współpraca z ZOL, 

państwowymi służbami ochrony roślin, Inspekcją Weterynaryjną, IBL. 

Nadleśnictwo Myślibórz- kontrole występowania szkód abiotycznych i biotycznych, 

prowadzone przez Służbę Leśną wg. zapisów Instrukcji Ochrony Lasu. Współpraca z ZOL, 

państwowymi służbami ochrony roślin, Inspekcją Weterynaryjną, IBL. 

Nadleśnictwo Różańsko- stan lasu jest na bieżąco monitorowany. Służba Leśna wykonuje 

obligatoryjne czynności, związane z monitoringiem, wynikające ze stosownych aktów 

prawnych oraz wewnętrznych zarządzeń i instrukcji. W miarę potrzeb wykonywany jest 

monitoring fakultatywny, które obejmuje szkodniki i choroby drzew leśnych występujące 

okresowo. Prace prognostyczne obejmują obserwacje rozwoju populacji szkodników 

pierwotnych oraz wtórnych. Na bieżąco sporządzane są karty sygnalizacyjne w przypadku 

zaistnienia zagrożenia ze strony czynników biotycznych lub abiotycznych. Corocznie 

sporządzane są formularze zbiorcze, które są analizowane przez Zespół Ochrony Lasu                    

w Szczecinku. Łączny koszt prac związanych z monitoringiem wynosi około 7500 zł. 
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Zadanie - tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy 

ekologicznych  i wododziałów. 

Nadleśnictwo Chojna -nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwa Gryfino- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice- zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych Instrukcją 

Ochrony Lasu – ochrona stref ekotonowych. 

Nadleśnictwo Myślibórz -zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwowych Instrukcją Ochrony 

Lasu – ochrona stref ekotonowych. 

Nadleśnictwo Różańsko- gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo zmierza do 

unikania fragmentacji kompleksów leśnych. Lasy w strefach buforowych są objęte szczególną 

ochroną. 

  

Zadanie - zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz 

rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych 

Nadleśnictwo Chojna -nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwa Gryfino -nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Myślibórz- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Różańsko- nie prowadziło zwiększania powierzchni zadrzewień na terenach 

porolnych i zdegradowanych w zasięgu powiatu gryfińskiego.  

 

Zadanie - zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów w celu 

dostosowania ich do charakteru siedliska i zwiększenie różnorodności genetycznej                         

i biologicznej biocenoz leśnych. 

Nadleśnictwo Chojna -nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno- posiada opracowania glebowo – siedliskowe dla całego terenu. Na 

podstawie tych wyników, podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu zostały ustalone składy 

gatunkowe nowo zakładanych upraw. Nadleśnictwo stosuje także odmienne składy 

gatunkowe na siedliskach przyrodniczych w ramach sieci obszarów Natura 2000. 
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Zróżnicowana struktura drzewostanów kształtowana jest stosowanie rębni złożonych oraz 

wprowadzanie do drzewostanu drugiego piętra. Ważne jest również stosowanie                               

w nowozakładanych uprawach leśnych różnych form zmieszania oraz wprowadzanie 

gatunków biocenotycznych. 

Na powierzchniach po rębniach I oraz po cięciach uprzątających w rębniach złożonych,                

w celu zwiększenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych pozostawia się 

fragmenty starodrzewu. Zwiększanie różnorodności genetycznej realizowane jest                              

z zastosowaniem przepisów Ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym. 

W Nadleśnictwie zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno z 13 lutego 2015 r. 

wprowadzono ekosystemy referencyjne, czyli powierzchnie w stanie naturalnym lub 

zbliżonym do naturalnego, na których nie pozyskuje się drewna, a zamierające drzewa 

pozostają do naturalnego rozkładu. Ekosystemy referencyjne wyznacza się w celu 

zachowania różnorodności biologicznej oraz możliwości obserwowania naturalnych 

procesów w nich zachodzących. Obszary takie zwiększają zasoby martwego drewna w lesie i 

są ostoją organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem, 

wśród których są gatunki chronione, rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone wyginięciem 

Nadleśnictwa Gryfino- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice -skład nowo zakładanych upraw dostosowany jest do warunków 

glebowo-siedliskowych ustalonych m.in. na podstawie mapy glebowo-siedliskowej i Operatu 

Siedliskowego opracowanego dla Nadleśnictwa Mieszkowice przez Biuro urządzania Lasu              

i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni oraz na podstawie Porozumienia nr 1/2009 z dnia 23 

listopada 2009 r., pomiędzy RDLP w Szczecinie a RDOŚ w Szczecinie w sprawie 

orientacyjnych składów gatunkowych upraw dla poszczególnych typów siedlisk 

przyrodniczych. 

 Nadleśnictwo Myślibórz -skład nowo zakładanych upraw dostosowany jest do warunków 

glebowo-siedliskowych ustalonych m.in. na podstawie mapy glebowo-siedliskowej i Operatu 

Siedliskowego opracowanego dla Nadleśnictwa Myślibórz przez Biuro urządzania Lasu                 

i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni oraz na podstawie Porozumienia nr 1/2009 z dnia 23 

listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami, pomiędzy RDLP w Szczecinie a RDOŚ                        

w Szczecinie w sprawie orientacyjnych składów gatunkowych upraw dla poszczególnych 

typów siedlisk przyrodniczych. 
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Nadleśnictwo Różańsko- planuje skład gatunkowy upraw leśnych zgodnie z wytycznymi             

i instrukcjami z zakresu hodowli i ochrony lasu.  Przebudowa i użytkowanie drzewostanów 

zmierza w kierunku dostosowania składu drzewostanu do warunków siedliskowych. 

Działania mają charakter ciągły. W leśnictwie Chłopowo antropogeniczne świerczyny są 

przebudowywane w kierunku drzewostanów zgodnych z siedliskiem.   

 

Zadanie - renaturalizacja obszarów leśnych, w tym obszarów wodno – błotnych i obiektów 

cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych. 

Nadleśnictwo Chojna -nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno- nie prowadziło działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwa Gryfino- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Myślibórz -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Różańsko- w 2013 r. realizowało projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych 

oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu wybudowano zastawkę piętrzącą 

w leśnictwie Chłopowo, dzięki czemu utworzono naturalne rozlewisko stanowiące siedlisko 

dla ptaków wodno-błotnych.  

 

Zadanie - prowadzenie doradztwa dla właścicieli gruntów korzystających ze wsparcia UE 

dla działań związanych z leśnictwem. 

Nadleśnictwo Chojna- nie udzielono odpowiedzi. 

Nadleśnictwo Dębno -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwa Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Myślibórz- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Nadleśnictwo Różańsko -na podstawie porozumienia nadleśnictwo sprawuje nadzór nad 

lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Pracownicy Nadleśnictwa sporządzają 

plany zalesień dla osób, które korzystają z pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020.  
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11. Cel: Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

Zadanie - opracowanie powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- w szkołach gminy Cedynia miały miejsce działania związane z edukacją 

ekologiczna, ale nie przyjęto oddzielnego dokumentu - programu edukacji ekologicznej. 

Gmina Chojna - w 2008 roku dla Gminy Chojna został opracowany Program Ochrony 

Środowiska, w którym w rozdziale VI zawarte są założenia systemu edukacyjno-

informacyjnego.  

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa-  nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Starostwo Powiatowe - przypisanie Starostwu Powiatowemu tego zadania jest 

nieprawidłowe. 

 

Zadanie - wspieranie projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez różne 

instytucje. 

Gmina Banie  -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia -w okresie sprawozdawczym każdego roku z budżetu gminy Cedynia we 

wrześniu finansowano akcje „Sprzątanie świata” i „Pomóżmy kasztanowcom”. 

Gmina Chojna -w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gmina Chojna i jej pracownicy 

uczestniczą we wdrażaniu edukacji ekologicznej.  

Gmina Gryfino -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Stare Czarnowo -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Starostwo Powiatowe - systematycznie przeznaczane są środki na realizację zadań w tym 

zakresie z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez WIOŚ i 

Marszałka Województwa. Dzięki tym środkom w okresie sprawozdawczym różne podmioty 

realizując programy z tego zakresu miały możliwość: doposażyć specjalistyczne pracownie 

szkolne, przeprowadzić konkursy, olimpiady, przedstawienia ekologiczne, zorganizować dla 

dzieci i młodzieży ciekawe wycieczki. 

W 2009 r. przeznaczono środki na zadania: 

− Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Chojna w ramach zadania pn. 

„Dzieci i ekologia”, wycieczka do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, 

przedstawienie ekologiczne – zakup materiałów do scenografii, zakup roślin, zakup 

narzędzi do prac przy sprzątaniu przez dzieci terenu wokół placówki, zajęcia pratyczne – 

spotkanie z pracownikiem ochrony środowiska i leśnikiem – wycieczka nad jeziora 

Morzycko i Jelenin oraz na składowisko w Kaliskiej. 

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na zadanie PN. „Doświadczenia 

chemiczne w ochronie środowiska”, 

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

na zadanie PN.” Warsztaty ekologiczne – konkurs plastyczny – Przyjaźni środowisku – 

sprzątanie świata, wystawa pokonkursowa”. 

W 2011 r. przeznaczono środki na zadania: 

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na zadanie PN. „Doświadczenia 

chemiczne w ochronie środowiska”. 

W 2012 r. przeznaczono środki na zorganizowanie przez Starostwo konferencji pn. 

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej oraz umiejętne korzystanie                   

z wolnego rynku energii”. 

Starostwo brało również cykliczny udział w komisjach konkursowych o tematyce 

ekologiczno-leśnej z aspektami ochrony środowiska: 

• „XV Małej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej II etap eliminacji gminnych w szkole 

Podstawowej w Brwicach, 

• „Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo” – Zachodniopomorska Izba Rolnicza               

w Szczecinie. 
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Zadanie - szkolenie przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych 

oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie do informacji  o środowisku. 

Gmina Banie - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Cedynia- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Chojna - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Gryfino -akcje edukacyjne: „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.  

Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Moryń- pracownik Gminy zajmujący się ochroną środowiska uczestniczył                           

w szkoleniach w zakresie  przepisów o dostępie do informacji o środowisku. Ponadto na 

stronie internetowej Gminy prowadzony jest  wykaz danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie. 

Gmina Stare Czarnowo- nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie. 

Gmina Widuchowa - nie podejmowano działań w tym zakresie. 

  

Zadanie - realizacja monitoringu jakości wód powierzchniowych, w tym jakości wód 

użytkowych zakresie spełnienia warunków jakości wód dla bytowania ryb zgonie                        

z Dyrektywą 2006/44/WE z dn. 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich 

wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb) oraz zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia (zgodnie z Dyrektywą Rybną i Dyrektywą 98/83/WE                          

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). 

Monitoring wód w latach 2009-2014 prowadzony był zgodnie z "Programem Monitoringu 

Środowiska w województwie zachodniopomorskim na lata 2007-2009", "Programem 

Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim na lata 2010-2012", 

"Programem Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim na latach 

2013-2015" oraz  aneksami  do tych programów.  

W latach 2009-2014 na terenie powiatu gryfińskiego realizowany był monitoring 

9 jednolitych części wód rzecznych. Są to: Odra od Warty do Odry Zachodniej, Odra od Odry 

Zachodniej do Parnicy, Słubia, Kurzyca, Rurzyca od Kalicy do ujścia, Tywa od dopływu z Tywic 

do ujścia, Płonia od jeziora Miedwie do wypływu z jeziorem Żelewo, Płonia od wypływu 

z jeziorem Żelewo do dopływu z Buczynowych Wąwozów oraz  Krzekna od źródeł do Jeziora 

Będgoszcz. 
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Wody Odry badane są w 4 punktach pomiarowych (Odra w Osinowie, w Krajniku Dolnym,          

w Widuchowej i w Mescherin). W punktach tych co roku  wykonywano badania  w zakresie 

monitoringu operacyjnego oraz badania wynikające z Umowy z 19 maja 1992 r. między 

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki 

wodnej na wodach granicznych.  

W  2012 r.  na Odrze w Krajniku Dolnym, który jest punktem reprezentatywnym do oceny 

JCWP Odra od Warty do Odry Zachodniej, realizowany był program monitoringu 

diagnostycznego. W 2012 r. monitoringiem diagnostycznym objęto także  JCWP Odra od 

Odry Zachodniej do Parnicy. Punkt reprezentatywny dla oceny tej JCWP zlokalizowany jest 

poza granicami powiatu gryfińskiego, na  Odrze Wschodniej w rejonie Mostu Cłowego. 

JCWP Odra od Odry Zachodniej do Parnicy podlega ochronie ze względu na przeznaczenie 

wód do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Monitoring wód pod kątem spełnienia wymagań dla 

tych obszarów realizowany jest co roku w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na Odrze 

Zachodniej w m. Siadło Dolne (autostrada). 

Badania wód Odry pod kątem spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych realizowano w latach 

2009-2011 w 3 punktach pomiarowych: Odra w Widuchowej,  Odra Wschodnia autostrada – 

m. Radziszewo oraz Odra Zachodnia  autostrada – m. Siadło Dolne. 

JCWP Słubia, Kurzyca, Rurzyca od Kalicy do ujścia, Tywa od dopływu z Tywic do ujścia badane 

były w 2011 i 2013 r. w zakresie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Wody Słubi 

oraz Kurzycy w roku 2011 objęto także monitoringiem pod kątem spełnienia wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 

naturalnych. 

Monitoring wód Płoni w granicach powiatu gryfińskiego (stanowisko zlokalizowane poniżej 

jeziora Miedwie oraz w m. Kołbacz) prowadzono w roku 2009, 2010 i 2013 w zakresie 

monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

W JCWP Krzekna od źródeł do jeziora Będgoszcz w latach 2010 i 2013 realizowano 

monitoring operacyjny.  

W latach 2009 – 2014 WIOŚ w Szczecinie przeprowadził badania monitoringowe 6 jezior 

powiatu gryfińskiego. Wszystkie jeziora stanowiły jednolite części wód jeziornych. Były to: 
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Morzycko (badane corocznie), Długie (2011), Wełtyńskie (2011), Żelewo (2012), Ostrów 

(2013) oraz Będgoszcz (2014, 2010). Jezioro Żelewo było badane w ramach monitoringu 

operacyjnego, jezioro Morzycko w ramach monitoringu diagnostyczno-reperowego,                        

a pozostałe jeziora w ramach monitoringu diagnostycznego. W roku 2010 jeziora: Morzycko     

i Będgoszcz objęte zostały programem monitoringu przydatności ich wód do bytowania ryb            

w warunkach naturalnych.  

 

Zadanie - gromadzenie danych o emisji zanieczyszczeń do wód ze źródeł punktowych                             

i obszarowych jako elementu oceny stanu wód. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie -zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy Prawo 

wodne do zadań dyrektora RZGW należy prowadzenie katastru wodnego, którego jednym               

z elementów jest gromadzenie informacji dotyczących charakterystyki zanieczyszczeń 

punktowych oraz obszarowych. 

 

Zadanie - realizacja monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie 

zanieczyszczenia wód związkami azotu pochodzenia rolniczego, zgodnie z Dyrektywą 

dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego 91/676/EWG (Dyrektywa Azotanowa). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie -w latach 2009-2014 WIOŚ                  

w Szczecinie przeprowadził badania wód podziemnych na obszarze szczególnie narażonym 

(OSN) na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego wyznaczonym w zlewni rzeki Płonia. 

Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu. 

Badania obszaru gryfińskiego wykonano w 1 punkcie pomiarowym w miejscowości Stare 

Czarnowo (gm. Stare Czarnowo).  

Spośród rzek znajdujących się w granicach obszaru OSN badano wody Płoni w 2 punktach; 

poniżej jeziora Miedwie oraz w m. Kołbacz (w 2009, 2010 i 2013 roku), natomiast spośród 

jezior badano jeziora Żelewo (2012 r.) i Będgoszcz (2014 r., 2010 r.). 

 

Zadanie - wykonywanie nowych rocznych ocen jakości wód zgodnie z obowiązującym                 

w Polsce   prawem. 

Ocenę stanu jednolitych części wód reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia                         

22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
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powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.             

z 2014, poz. 1482) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Zgodnie z rozporządzeniem klasyfikację wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 

wód (JCWP) i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których 

charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, 

będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę 

stanu chemicznego i ocenę stanu.  

W jednolitych częściach wód występujących na obszarach chronionych ocenia się także czy 

są spełnione dodatkowe wymagań określone dla tych obszarów. 

Ocenę wykonuje się z co roku z zastosowaniem zasady dziedziczenia wyników, które polega 

na przeniesieniu wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, 

hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte 

monitoringiem. Dziedziczenie oceny jest więc procesem aktualizacji wykonanej oceny                   

o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska                   

w zakresie wód powierzchniowych. 

 

Zadanie - aktualizacja inwentaryzacji emisji (kataster emisji) i rozwój narzędzi 

prognostycznych, w tym modelowania stanu zanieczyszczenia powietrza jako elementu 

oceny. 

W latach 2009-2014 WIOŚ w Szczecinie przeprowadził inwentaryzację wielkości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza dla województwa zachodniopomorskiego. Inwentaryzacja 

obejmowała źródła punktowe (zakłady przemysłowe), źródła powierzchniowe sektora 

komunalnego (ogrzewanie indywidualne mieszkań) oraz źródła liniowe (emisja 

zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego). Zinwentaryzowane wielkości 

emisji wykorzystano w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

(obliczenia modelowe), które stanowiły jedną z metod zastosowanych do oceny jakości 

powietrza. Obliczenia te umożliwiły uzyskanie informacji o przestrzennym rozkładzie stężeń 

substancji w otaczającym powietrzu, a także posłużyły do określenia potencjalnych obszarów 

przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu. 

 

Zadanie - wykonanie  rocznych  ocen  jakości  powietrza  zgodnie  z  obowiązującym                    

w danym roku prawem. 
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Roczne oceny jakości powietrza w strefach zostały wykonane w oparciu o pomiary 

(automatyczne i manualne) oraz na podstawie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

w powietrzu (obliczenia modelowe). 

W latach 2009-2014 na obszarze powiatu gryfińskiego WIOŚ w Szczecinie wykonał:  

• pomiary automatyczne dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu i ozonu 

w miejscowości Widuchowa, 

• pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartych w nim benzo(a)pirenu, 

arsenu, kadmu, niklu i ołowiu na stanowisku w Widuchowej, 

• wskaźnikowe pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzone metodą pasywną 

w Gryfinie. 

WIOŚ w Szczecinie (na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska) wykonał coroczne oceny jakości powietrza dla stref województwa 

zachodniopomorskiego. W ocenach powiat gryfiński, stanowił część obszaru „strefy 

zachodniopomorskiej” (obszar województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem 

aglomeracji szczecińskiej i miasta Koszalin).   

 

13. Cel:  Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych  

Zadanie - identyfikacja i kontrole zagrożeń promieniowania elektromagnetycznego. 

Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzone są w cyklu trzyletnim, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych                

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

WIOŚ w Szczecinie w latach 2009-2014 prowadził pomiary natężenia składowej elektrycznej 

pola elektromagnetycznego w środowisku, w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz 

do 3000 MHz w następujących miejscowościach: 

• w 2009 r. w m.: Czachów (zmierzona wartość była poniżej progu czułości przyrządu 

pomiarowego), Chojna (0,54 V/m), Gryfino (0,45 V/m); 

• w 2010 r. w m.: Mieszkowice (0,19 v/m), Strzeszów (0,22 V/m), Banie (0,20 V/m), 

Widuchowa (0,28 V/m), Stare Czarnowo (poniżej progu czułości przyrządu pomiarowego); 

• w 2011 r. w m.: Steklno (poniżej progu czułości przyrządu pomiarowego); 
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• w 2012 r. powtórzono pomiary w m.: Czachów (0,21 V/m), Chojna (0,88 V/m), Gryfino 

(0,49 V/m); 

• w 2013 r. powtórzono pomiary w m.: Mieszkowice (0,24 v/m), Strzeszów (0,35 V/m), Banie 

(0,38 V/m), Widuchowa (0,24 V/m), Stare Czarnowo (0,31 V/m); 

• w 2014 r. powtórzono pomiary w m. Steklno (0,42 V/m).  

Zmierzone wartość były znacznie poniżej wartości dopuszczalnej (7 V/m), określonej 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

 

 Zadanie - inwentaryzacja i kontrole źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego. 

W latach 2012-2014 WIOŚ w Szczecinie przeprowadził kontrole 20 obiektów opartych na 

analizie badań automonitoringowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazywały  naruszeń 

prawa.  

Prowadzono również wykaz lokalizacji i podstawowych parametrów źródeł PEM, na 

podstawie sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych przekazywanych przez 

operatorów stacji bazowych telefonii komórkowych. Wykaz i lokalizacja stacji dostępne są na 

portalu mapowym http://mapy.geopomerania.pl/imap/. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi inwentaryzację źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego na podstawie sprawozdań z pomiarów pól 

elektromagnetycznych przekazywanych przez operatorów stacji bazowych telefonii 

komórkowych. 

 

Zadanie - prowadzenie rejestru o terenach, na których odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności                           

i przeznaczonych pod zabudowę. 

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672), wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych                          

w środowisku, z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

oraz miejsc dostępnych dla ludności. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej 

http://mapy.geopomerania.pl/imap/
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www.wios.szczecin.pl. W latach 2009-2014 roku na terenie powiatu gryfińskiego nie 

odnotowano zagrożonych obszarów. 

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672), wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych                         

w środowisku, z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

oraz miejsc dostępnych dla ludności. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej 

www.wios.szczecin.pl. W latach 2009-2014 roku na terenie powiatu gryfińskiego nie 

odnotowano zagrożonych obszarów. 

 

4. PODSUMOWANIE.  

„Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego – aktualizacja na lata 2008 – 

2011  z perspektywą na lata 2011-2014” stanowiło podstawowe narzędzie prowadzenia 

polityki ekologicznej w powiecie oraz wypełnienie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672). 

Założenia stanowiły poprawę stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie 

środowiskiem, zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed 

degradacją oraz stworzenie warunków do wdrażania wymagań obowiązującego w tym 

zakresie prawa.  

Realizacja Programu na szczeblu powiatowym, nie ma  charakteru wykonawczego, gdyż 

bezpośredni wpływ na stan środowiska i zadania związane z jego ochroną, obciążają 

samorządy gmin i podmioty gospodarcze. Zakres działania i zadania powiatu określone                          

w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska, wynikające z ustaw 

szczególnych tj. ustawy prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy  o odpadach, 

ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo geologiczne i górnicze, itp. są 

zadaniami głównie o charakterze decyzyjnym. Polegają przede wszystkim na wydawaniu 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji w różnym zakresie, które regulują sytuację prawną podmiotów 

korzystających ze środowiska. Istotnym narzędziem w realizacji zadań jest również 

kontrolowanie podmiotów korzystających ze środowiska. 

W Raporcie przedstawiono zadania realizowane w ramach przyjętego przez Radę Powiatu 

Programu ochrony środowiska.  
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Brak rozpoczęcia lub finalizacji niektórych działań wynika z ich dezaktualizacji, braku 

możliwości pozyskania wystarczającej ilości środków na realizację tych zadań lub 

przesunięciu realizacji na lata następne.  

Gminy w niewielkim stopniu wykonały zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 

Wynika to przede wszystkim z ich trudnej sytuacji finansowej.  Natomiast nastąpił znaczny 

wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu gryfińskiego w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Brak podstaw prawnych stwarza dowolność odnośnie formy i zakresu raportu z realizacji 

powiatowego programu ochrony środowiska, a fakt iż ustawodawca nakładając na 

samorządy powiatowe obowiązek sporządzania raportów nie zobowiązywał innych 

podmiotów do przekazywania niezbędnych danych powoduje, że w efekcie proces 

pozyskiwania danych oparty jest na dobrowolności, co może wpływać na obniżenie jakości 

danych (np. zróżnicowany stopień szczegółowości danych zawartych w ankietach). 

Brak jest też uregulowań prawnych, które dawałyby samorządowi powiatu możliwość 

ingerowania w działalność samorządów gminnych w zakresie ochrony środowiska,                        

a w szczególności wyegzekwowania podjęcia przez nie konkretnych działań, niezbędnych do 

osiągnięcia  założonych celów w Programie. 

Realizacja Programu kształtuje się na dość wysokim poziomie. Większość  z wyznaczonych 

wskaźników monitoringu uległo poprawie. W związku z faktem, iż okres obowiązywania 

Programu kończy się w 2015 roku, opracowano nowy Program Ochrony Środowiska oraz 

wyznaczono nowe cele i działania dążące do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu, 

na lata 2016-2020.  

Podczas wyznaczania zadań, skupiono się na wszystkich komponentach środowiska, brano 

pod uwagę rozpoczęte w latach poprzednich inwestycje, zachowano spójność z innymi 

dokumentami prawa lokalnego.  

Analizując całość zagadnienia, w tym zadania podejmowane przez powiat gryfiński oraz 

gminy należy stwierdzić, że dzięki licznym inwestycjom i nakładom finansowym oraz 

propagowaniu na szeroką skalę edukacji ekologicznej, widoczna jest poprawa stanu 

środowiska na terenie Powiatu Gryfińskiego.  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – tabele Nr 2-7 -wykaz kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie 

podmiotów znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego  w latach 2009 – 2014. 

 

Załącznik nr 2 – tabela nr 1 - wykaz kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie 

podmiotów znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego  w latach 2009 – 2014. 

 

6.  SPIS TABEL: 

Tabela 2  Charakterystyka oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino 

Tabela 2  Wykaz dróg na których przeprowadzono ścinkę poboczy 

Tabela 3  Harmonogram kontroli 

Tabela 4  Monitoring natężenia ruchu na drodze krajowej nr 31 

Tabel 5  Przeprowadzone kontrole 

Tabela 6  Obszary górnicze przewidziane  do rekultywacji 

 

 






















































































	zal_2_A
	zal_2_B
	Gmina Banie - nie utworzono aglomeracji.
	Gmina Banie- zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lubanowo wraz                              z kontenerową oczyszczalnia ścieków; okres realizacji inwestycji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015 r.; koszt inwestycji 4.088.888 zł; zrealizowano ze ...
	Gmina Stare Czarnowo:
	Oczyszczalnia działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Gryfińskiego – decyzja Nr 29/I-OŚ/09 z dnia 09.11.2009 r. z terminem ważności do 31.10.2019 r.
	Gmina Moryń -nie podejmowano działań w tym zakresie.
	Gmina Stare Czarnowo- Realizowanie procesów związanych z wymianą infrastruktury technicznej w istniejących oczyszczalniach polegających na wymianie zużytych aeratorów, rozdrabniaczy itp.
	Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie.
	Gmina Chojna – wykonano następujące inwestycje:
	Gmina Moryń - w 2012 r. dokończono realizację zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej  wokół jeziora Morzycko oraz budowa wodociągu Bielin – Macierz. Koszt zadania –   44.838,29 zł.
	Gmina Trzcińsko-Zdrój - nie podejmowano działań w tym zakresie.

	Gmina Mieszkowice:
	Gmina Trzcińsko-Zdrój - nie podejmowano działań w tym zakresie.

	Gmina Moryń- wymiana kolektorów cieplnych zewnętrznej kotłowni miejskiej w Moryniu,             ul. Odrzańska – koszt zadania- 259.243 zł.
	Gmina Stare Czarnowo- opracowanie i uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo plan wszedł w życie od sierpnia 2015 r.

	Gmina Mieszkowice- nie podejmowano działań w tym zakresie.
	Gmina Moryń -organizowano spotkania z mieszkańcami Gminy i Firmami w sprawie możliwości pozyskiwania środków na ochronę powietrza w tym oszczędności energii                        i stosowania alternatywnych źródeł energii.
	Gmina Trzcińsko-Zdrój -nie podejmowano działań w tym zakresie.

	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakres ujęty w  wojewódzkich dokumentach strategicznych: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Programie ochrony środowiska, Programie rozwoju sektora energetycznego                             ...
	4. Cel: Poprawa klimatu akustycznego.
	UGmina GryfinoU -przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie realizuje od roku 2014 zadanie pn: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.
	UGmina WiduchowaU - w 2013 r. zakończono rekultywacje składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Dębogóra.
	Gmina Gryfino -w latach 2009-2014 wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów u źródła. Zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postęp...
	Gmina Moryń -odpady opakowaniowe po wyselekcjonowaniu były przekazywane do firm zajmujących się recyklingiem w celu dalszego ich przetwarzania i zagospodarowania.
	Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                            i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin Dolnej Odry w Chojnie.
	Gmina Cedynia -do lipca 2013 r. zadanie było - w miarę możliwości finansowych                                i organizacyjnych - realizowane przez Gminę, od lipca 2013 r. zadanie realizuje Związek Gmin Dolnej Odry w Chojnie.
	Gmina Gryfino- odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) zbierane są                                   w przydomowych kompostownikach. Gromadzenie tych odpadów w pojemnikach lub workach odbywa się w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zad...
	Gmina Moryń -nie planuje się.  Brak zakładów zajmujących się demontażem pojazdów oraz odzyskiem w tym recyklingu odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.
	9. Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków oraz zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego.
	Gmina Stare Czarnowo -prowadzenie od 2014 r. programu likwidacji Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Stare Czarnowo.
	Gmina Chojna - w 2008 roku dla Gminy Chojna został opracowany Program Ochrony Środowiska, w którym w rozdziale VI zawarte są założenia systemu edukacyjno-informacyjnego.
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