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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble
administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.
W dniu 24 czerwca 2008 r. Rada Powiatu Słupskiego przyjęła Uchwałą Nr XXI/151/2008
aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego wraz z Planem Gospodarki
Odpadami. Opracowany, przez zespół autorski Pomorskiego Centrum Badań i Technologii
Środowiska „POMCERT” pod kierunkiem p. A. Tonderskiego „Program…..” stanowił transpozycję
polityki ekologicznej kraju na powiat słupski. Zakładał osiągnięcie zrównoważonego rozwoju
powiatu słupskiego poprzez poprawę stanu środowiska, zachowanie jego istotnych walorów,
utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury, a także zintegrowaną gospodarkę
odpadami, wspieranie działań zmierzających do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu
sporządza co 2 lata raporty z realizacji „Programu ochrony środowiska”, które przedstawia Radzie
Powiatu. W 2010 r. Zarząd Powiatu Słupskiego przedstawił raport z realizacji „Programu …..” za
lata 2008 – 2009. Niniejszy raport obejmuje natomiast lata 2010 – 2011.
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu
i formy raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. W związku z powyższym
przyjęto, że niniejszy raport będzie oceną realizacji zadań i celów priorytetowych przyjętych
w „Programie…”

Edukacja i informacja
Zaplanowane zadania edukacyjne i informacyjne realizowane były systematycznie
i adresowane były do wszystkich grup mieszkańców, a szczególnie do dzieci i młodzieży.
W ramach tych działań wsparto finansowo, organizowaną przez Zespół Szkół w Damnicy
imprezę edukacyjną „Dzień Ziemi”, przez Nadleśnictwo Warcino – „Dzień bioróżnorodności” oraz
konkurs edukacyjny „Zwierzęta lasu”, kupując nagrody. Wśród uczestników tych imprez obserwuje
się systematyczny wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, co świadczy o celowości
działań i konieczności ich kontynuacji. Szkoły z terenu powiatu wspólnie z samorządami gminnymi
i nadleśnictwami organizują corocznie konkursy ekologicznie i akcje np. „Sprzątanie świata”,
„Tydzień ekologiczny”, „Posprzątaj swój dom” itp., w których zawsze aktywnie uczestniczy
młodzież, angażując również w te akcje często swoje rodziny.
Poza tym w ramach działalności związanej z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców
powiatu „Środowisko ponad wszystko” ze środków budżetu powiatu, pochodzących z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska, zakupiono kredki, kubki i torby ekologiczne, które
systematycznie rozprowadzane są wśród mieszkańców. Gadżety mają wzbudzić w mieszkańcach
poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i chęć do podejmowania działań w celu zachowania
jego walorów.
Zorganizowano konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda powiatu w obiektywie”
w trzech kategoriach: fauna, flora i krajobraz. Zdjęcia konkursowe, pozwoliły na zorganizowanie
w siedzibie starostwa wystawy fotograficznej i tym samym zaprezentowanie walorów
przyrodniczych powiatu i to nie tylko mieszkańcom. Niektóre z tych zdjęć wykorzystano lub
zostaną wykorzystane w celach promocyjnych powiatu.
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Największa akcja informacyjna prowadzona przez powiat adresowana do mieszkańców
dotyczyła szkodliwości wyrobów azbestowych i konieczności ich systematycznego usuwania.
Rozpropagowanie tych informacji poprzez lokalne media (radio, prasa), a także stronę internetową
starostwa pozwala na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie
słupskim”, który cieszy się corocznie dużym zainteresowaniem.
Działalność edukacyjną i informacyjną codziennie wykonują również pracownicy Wydziału
Środowiska i Rolnictwa, którzy mając bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami informują ich
o zachodzących zmianach w przepisach w zakresie ochrony środowiska, jak również o nowych
rozwiązaniach technicznych i technologicznych możliwych do zastosowania, ograniczających
emisję zanieczyszczeń do środowiska. Wiedzę tę uzyskują uczestnicząc w szkoleniach i kursach
organizowanych dla pracowników samorządowych, jak również korzystając z literatury branżowej,
poradników i czasopism zakupionych na potrzeby wydziału. Ciągłe zmiany przepisów wymagają
systematycznego szkolenia pracowników.

Ochrona przyrody
Przedstawiony w Programie stan środowiska w powiecie uwzględniał bogactwo
przyrodnicze: obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczokrajobrazowe, użytki ekologiczne i inne formy przyrody, które stanowią bazę rozwoju turystyki,
a jednocześnie stwarzają sytuacje konfliktowe dla rozwoju gospodarki. Na odnotowanie zasługuje
fakt, iż w okresie raportowanym, objęto ochroną piękne Klify Poddąbskie - Obszar Specjalnej
Ochrony (OSO), zatwierdzając w styczniu 2011r. ten obszar, w ramach NATURA 2000, jako
obszar o znaczeniu Wspólnotowym (OZW).
Generalnie należy stwierdzić, że podejmowane działania na rzecz ochrony przyrody
w powiecie miały głównie charakter administracyjny. Rozpatrując wnioski o wydanie decyzji,
w tym m.in. pozwoleń na budowę czy pozwoleń wodnoprawnych zwracano szczególną uwagę na
rozwiązania projektowe eliminujące ingerencję w środowisko lub maksymalnie ograniczające
emisje zanieczyszczeń do środowiska. W ten sposób podejmowano działania w kierunku
zachowania wszystkich form ochrony na terenie powiatu.
Poza tym starosta jest organem wydającym zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
z nieruchomości będących własnością gmin. Biorąc pod uwagę, że na właścicielach nieruchomości,
a także na organach administracji ciąży obowiązek zakładania i utrzymywania w należytym stanie
terenów zieleni i zadrzewień bardzo wnikliwie analizowano każdy wniosek i w miarę możliwości
uzależniano zgodę na wycinkę od zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami. W ten sposób
rekompensowano straty w środowisku wynikające z usunięcia zdrowych drzew w związku
z realizacją nowych przedsięwzięć budowlanych. Działania te są działaniami administracyjnymi
i nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych ze środków powiatu.
Na stan środowiska przyrodniczego w powiecie duży wpływ mają lasy i to zarówno te
należące do Lasów Państwowych jak i niestanowiące własności Skarbu Państwa, gdyż stopień
lesistości powiatu wynosi blisko 37 %. Stanowią one najbardziej naturalną formę przyrodniczą.
Zachowanie jej jest niezbędnym czynnikiem równowagi ekologicznej, ciągłości życia,
różnorodności krajobrazu, a także neutralizacji zanieczyszczeń, co przeciwdziała degradacji
środowiska. W strukturze własnościowej lasów powiatu przeważa własność publiczna, głównie
w zarządzie Lasów Państwowych. Ochrona cennych przyrodniczo walorów lasów
administrowanych przez RDLP w Szczecinku i Gdańsku, realizowana jest w ramach różnych form
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ochrony przyrody. Poza tym nadleśnictwa prowadzą szeroką działalność edukacyjną, tworząc m.in.
ciekawe przyrodniczo ścieżki edukacyjne.
Natomiast nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni
1770 ha sprawuje starosta. Poza sprawowaniem bezpośredniego nadzoru zapewniającego
kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności
drzewostanów oraz trwałego utrzymania lasów i ciągłości ich użytkowania, co roku dokonuje oceny
udatności upraw leśnych (w czwartym lub piątym roku istnienia uprawy) założonych na gruntach
rolnych i przekwalifikowania tych gruntów na grunty leśne. W latach 2010 – 2011
przekwalifikowano 315 ha gruntów rolnych na grunty leśne. Poza tym, dla 188 ha lasów objętych
nadzorem, sporządzono uproszczone plany urządzenia lasów. Tym samym obecnie 1218 ha tj. 69 %
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa posiada uproszczone plany urządzenia lasów lub
inwentaryzacje stanu lasów.

Zastosowanie systemu ratownictwa chroniącego przed skażeniami środowiska.
Działania w ramach realizacji tego celu polegają przede wszystkim na współpracy
z Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Powiat jest ważnym ogniwem w budowaniu systemu ratownictwa w kraju, ponieważ
przyjmuje wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych.
Realizacja działań opiera się o procedury, które zawarto w „Planie Zarzadzania Kryzysowego dla
Powiatu Słupskiego”. Starosta współpracuje z organami Państwowej Straży Pożarnej w oparciu
o procedury oraz realizuje działania ratownicze pomimo, że siły i środki 5 gminnych podmiotów
ratowniczych OSP są niewystarczające i wymagają wsparcia z poziomu wojewódzkiego
i krajowego.
Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców powiatu,
bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez wszystkie inspekcje,
służby oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i statutowymi zadaniami.
Procedury reagowania kryzysowego stanowią zespół przedsięwzięć realizowanych przez Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku, Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego.
Powiatowy system obiegu informacji zapewnia przekazywanie i wymianę informacji
o zagrożeniach, zdarzeniach i wykonywanych zadaniach oraz koordynację działań pomiędzy
podmiotami. Podmioty szczebla powiatu prowadzące monitoring zdarzeń i zagrożeń przekazują ich
wyniki, zgodnie z wzajemnymi ustaleniami, do określonych służb, inspekcji i straży oraz
podmiotów współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań
profilaktycznych lub ratowniczych.
W przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od
wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie dodatkowo do Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Wszyscy informowani są o szczegółach sytuacji oraz
o podejmowanych działaniach. Dotyczy to zarówno służb działających na miejscu zdarzenia, jak
i dyżurnych stanowisk kierowania i koordynacji. Praktycznym sposobem osiągnięcia takiego stanu
jest wykorzystywanie zintegrowanych systemów łączności oraz organizowanie centrów
koordynacyjnych.
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Organizowane corocznie powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalają na
podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w warunkach ćwiczebnych uczestnikom tych
zawodów. Zdobyte w ten sposób doświadczenia i umiejętności członkowie OSP wykorzystują
uczestnicząc w zdarzeniach wymagających podejmowania działań już ratowniczych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska corocznie przedstawia Radzie Powiatu
informację o stanie środowiska na terenie powiatu. Z ostatniego raportu z dnia 28 września 2011 r.
wynika, że ocena monitorowanych w powiecie powierzchniowych wód płynących, przeprowadzona
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008), wykazała dobrą jakość
fizykochemiczną rzek, przy czym analogicznie sklasyfikowano w przekrojach badawczych poziom
substancji szkodliwych dla środowiska wodnego. Badania monitorowe nie obejmowały, w okresie
sprawozdawczym, jezior usytuowanych w granicach powiatu. Natomiast przeprowadzone
w ramach sieci regionalnej badania wód podziemnych potwierdziły, że nasze wody podziemne są
bardzo dobrej i dobrej jakości fizykochemicznej (I-II klasa). Poza tym w przeprowadzonych
badaniach w ramach monitoringu powietrza atmosferycznego nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych norm. Tym samym nie zachodzi konieczność opracowywania programów
zmniejszenia emisji.

Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska oraz zwiększenie roli
ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu.
Działania w tym zakresie polegać miały na wspieraniu przedsiębiorców zainteresowanych
rozwojem działań proekologicznych, w tym zasad czystszej produkcji, przetwórstwa produktów
ekologicznych, agroturystyki i innych.
W tym zakresie niewiele się jednak zmieniło, gdyż nadal brak mechanizmów prawnych,
ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji
towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zadania te na poziomie powiatu są w zasadzie nie do realizacji, biorąc pod uwagę gospodarkę
rynkową, w której zadaniem państwa jest tworzenie rozwiązań prawno-ekonomicznych
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Dlatego też samorząd powiatowy, który nie ma
bezpośredniego wpływu na działania podejmowane przez przedsiębiorców, podejmuje jedynie
działania podnosząc każdorazowo aspekt ekologiczny uczestnicząc w planowaniu przestrzennym,
czy przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie zawsze jest on jednak
uwzględniany przy podejmowaniu ostatecznych uchwał czy decyzji.
Starosta podejmuje działania, aby na organizowanych cyklicznych imprezach powiatowych,
promowane były produkty z gospodarstw ekologicznych, jak też gospodarstwa ekologiczne.
Dużą rolę w procesie rozwoju regionu odgrywają firmy działające w zakresie
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, głównie energii wiatrowej. Przekłada się to na coraz
częściej spotykane na terenie powiatu siłownie wiatrowe. Ich powstawanie budzi emocje wśród
mieszkańców i to zarówno pozytywne jak i negatywne. Przeciwnicy uważają, że znacząco
zmieniają krajobraz na niekorzyść i są źródłem emisji hałasu oraz wpływają niekorzystnie na
populacje ptaków. Należy jednak zauważyć, że energetyka wiatrowa jest nie tylko źródłem
produkcji energii, ale również przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i daje
szansę rozwoju gospodarczego.
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Z emocjami związane są również działania firm w kierunku poszukiwania gazu łupkowego.
W okresie sprawozdawczym w trzech gminach wykonano odwierty i obecnie trwają specjalistyczne
badania z tym związane. Nie można więc jednoznacznie powiedzieć czy i w jakim zakresie gaz ten
będzie wydobywany na terenie naszego powiatu. Tym bardziej, że prowadzone obecnie badania
mają zasięg ogólnopolski, a decyzje podejmowane będą na szczeblu rządowym.

Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych.
Instrumenty, którymi można sterować działalność rolniczą posiada przede wszystkim
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
ARiMR wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyznaczona przez Rząd RP do
pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi,
przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Agencja udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.
Jednym z zadań realizowanych przez Agencję są płatności bezpośrednie, które są bezpośrednim
instrumentem wsparcia dochodów rolników. Poza tym Agencja realizuje zadania określone
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który umożliwia kontynuację
procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi.
Adresatami realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego działań są handlowcy, podmioty
skupujące, firmy przechowalnicze, zakłady przetwórcze, grupy producenckie, placówki oświatowe
oraz przede wszystkim producenci rolni. Obecnie działania te koncentrują się na mechanizmach
finansowych i dotyczą głownie działań interwencyjno-regulacyjnych w zakresie produkcji rolnej,
wspierania jej restrukturyzacji, promowania konsumpcji oraz kształtowania zdrowych wzorców
i przyzwyczajeń konsumpcyjnych społeczeństwa. Najważniejsze z nich to interwencyjny zakup
i sprzedaż zbóż, dopłaty do materiału siewnego, administrowanie systemem kwot mlecznych,
modernizacja gospodarstw rolnych, fundusze promocji produktów rolno-spożywczych i działalność
informacyjno-promocyjna.
Agencja Nieruchomości Rolnych jest natomiast instytucją powierniczą, której Skarb
Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz
w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Agencja wyposażona w uprawnienia sprawuje
kontrolę nad rynkiem nieruchomości rolnych, a w razie potrzeby interweniuje poprzez prawo
państwowego pierwokupu. W konsekwencji podejmuje decyzje dotyczące sposobu i trybu
rozdysponowania nabytych w ten sposób nieruchomości.
Dużą rolę w działaniach na rzecz zachowania wysokich walorów ekologicznych obszarów
rolniczych na terenie powiatu odgrywa Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział
w Strzelinie. Jego podstawowym zadaniem jest bowiem udzielanie wszechstronnej pomocy
rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem
rolno-spożywczym w celu zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków
życia na wsi. Zadanie to realizowane jest poprzez doradztwo indywidualne i grupowe, edukowanie
rolników poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów, opracowywanie
biznesplanów, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wniosków o dopłaty z programów UE,
organizowanie wystaw, pokazów i konkursów, prowadzenie działalności informacyjnej
i wydawniczej. Działania doradcze ukierunkowane są na doradztwo technologiczne, pomoc
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rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy
UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych, wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
i programu rolnośrodowiskowego, modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, wspieranie rozwoju małej
przedsiębiorczości na wsi, działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
ochronę naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego, integrowanie się rolników w grupy
producenckie, promocje nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz
upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Promocja i wspieranie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.
Do roku 2020 Polska musi zwiększyć do 15% udział energii elektrycznej wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych. Jeżeli nie osiągniemy tego poziomu, nasz kraj będzie musiał kupować tzw.
„zielone certyfikaty” od krajów mających nadwyżki w produkcji energii odnawialnej. Dlatego też
tak ważne jest dalsze wspieranie przedsięwzięć w tym zakresie i stwarzanie warunków do ich
realizacji. Unia Europejska pozostawiła krajom członkowskim swobodę wyboru technologii,
prowadzących do osiągniecia zakładanego udziału energii odnawialnej. W Polsce, w tym również
w powiecie słupskim zdecydowanie największy potencjał rozwoju posiada energetyka oparta
o biogaz i wiatr. W przypadku energetyki wodnej, która posiada obecnie duży udział w produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, potencjał jest umiarkowany.
Prowadzona promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez
Powiat Słupski jest zauważana i doceniana, czego przykładem może być zajęcie pierwszego
miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2011 w kategorii „Najlepsze
powiaty”, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich.
Warunki naturalne w powiecie sprzyjają produkcji energii odnawialnej i to zarówno
w oparciu o istniejące małe elektrownie wodne, gdzie wykorzystywana jest energia spadku wody,
jak również farmy wiatrowe wykorzystujące energię wiatru. Poza tym coraz częściej wykorzystuje
się energię geotermalną i słoneczną. Dotyczy to przede wszystkim małych inwestorów, gdyż
urządzenia do ich wykorzystywania instaluje się głównie na potrzeby gospodarstw domowych.
Podobnie jak nowe instalacje związane z wykorzystywaniem biomasy. Poza tym niewielkie jest
zainteresowanie rolników uprawą surowców energetycznych. Jedną z przyczyn jest zapewne
zniesienie w 2010 r. dopłat do uprawy roślin energetycznych, co zniechęca rolników do ich
zakładania i prowadzenia.

Systemy zarządzania środowiskiem.
Powiat nie prowadzi systemowej działalności polegającej na informowaniu przedsiębiorców
o potrzebie, warunkach i możliwościach uczestnictwa w systemach zarządzania środowiskowego
ISO 140001 i EMAS, promowaniu korzyści płynących z certyfikacji oraz prowadzeniu kompletnej
i aktualnej ewidencji certyfikowanych podmiotów. Informacje te są natomiast ogólnodostępne na
stronach internetowych. Poza tym organizowane są przez różne podmioty szkolenia
o możliwościach ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko i powodowania w nim
szkód oraz o zasadach prewencji i czystej produkcji. Oferty kierowane są bezpośrednio do
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Starosta wydaje pozwolenia i decyzje w oparciu o przepisy prawa materialnego wynikające
z ustaw, w tym np. z ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o odpadach,
o ochronie przyrody, o lasach, o rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze. Każda
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decyzja pozwalająca na korzystanie ze środowiska określa prawa i obowiązki uprawnionych.
Z uwagi na powszechny dostęp do informacji o środowisku prowadzony jest System Informacji
o Środowisku (SIOS), dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
starostwa www.powiat.slupsk.pl
Poza tym, corocznie aktualizowane są informacje o środowisku na stronie internetowej
www.infoeko.pomorskie.pl, która stanowi bazę danych informacji o zrównoważonym rozwoju
i stanie środowiska województwa pomorskiego z podziałem na powiaty. Aktualizacja danych dla
powiatu słupskiego następuje zawsze po uzyskaniu danych od samorządów gminnych.

Realizacja zadań wynikających z Planów Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Słupskiego.
Uchwalona w dniu 1 lipca 2011 r. zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zmieniła brzmienie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.
U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Od 1 stycznia 2012 r. nowe brzmienie tego przepisu
określa, iż dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii
postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci
instalacji gospodarowania odpadami spełniającymi wymagania ochrony środowiska, opracowuje się
krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Ustawa
ogranicza zatem obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami do szczebla krajowego
(Rada Ministrów) oraz wojewódzkiego (sejmik województwa).
Ostatnie szczegółowe sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
dla powiatu słupskiego Zarząd Powiatu Słupskiego przedłożył Radzie Powiatu w 2011 r. Brak
obowiązku sporządzenia powiatowego planu gospodarki odpadami nie zwolniło powiatu
z wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach starosta jest
bowiem nadal organem kompetentnym do wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przyjmowania informacji
o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne, a także do wydawania zezwoleń na zbieranie,
odzysk, transport i unieszkodliwianie odpadów. Są to decyzje wydawane na wniosek
wytwarzających odpady w wyniku prowadzonych działalności, w trybie postępowań
administracyjnych. W decyzjach każdorazowo określa się sposób postępowania z odpadami,
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano, zgodnie z „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla powiatu słupskiego” przyjętym Uchwalą Zarządu Powiatu Nr
258/2008 z dnia 5 lutego 2009 r., „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie
słupskim”. Program realizowany był w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Regulamin.
W 2010 r. do programu zakwalifikowano łącznie 70 nieruchomości, przy czym 8
wnioskodawców zrezygnowało w trakcie realizacji programu. Usunięto i unieszkodliwiono na
składowisku odpadów niebezpiecznych 113,5 Mg odpadów azbestowych tj. 7 212 m2, a koszt
przedsięwzięcia wyniósł 45 235,27 zł. Program realizowano w 100 % ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2011 r. w ramach programu usunięto natomiast eternit z 57 nieruchomości. Łącznie
usunięto i unieszkodliwiono 176,4 Mg odpadów azbestowych tj. 11 026 m2 za kwotę 106 306, 73
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zł. Całkowity koszt zadania pokryto ze środków budżetu powiatu, a WFOŚiGW w Gdańsku
poniesione koszty kwalifikowane zrefundował w wysokości 70%.
Należy podkreślić, że zainteresowanie programem usuwania eternitu cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem i nadal jest on realizowany.

Realizacja zadań pozostałych
W okresie sprawozdawczym zrealizowano również inne zadania ściśle związane z ochroną
środowiska, w tym przeprowadzono termomodernizację budynków:
1) Zespołu Szkół Technicznych w Ustce
2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy
4) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
5) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
6) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Wszystkie podejmowane działania w zakresie ochrony środowiska podejmowane są zgodne są
z przyjętymi zapisami „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego”. Ich realizacja
pozwala na utrzymanie atrakcyjności powiatu zarówno dla turystów, pozwalając jednocześnie na
rozwój gospodarczy.
Ustawa Prawo ochrony środowiska ustaliła w art. 17 i 18, że zarząd województwa, powiatu
i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie,
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik
województwa, radę powiatu albo radę gminy. Ostatnią aktualizację „Powiatowego programu
ochrony środowiska dla powiatu słupskiego” Rada Powiatu Słupskiego przyjęła 24 czerwca 2008 r.
i rok 2012 jest kolejnym rokiem sporządzenia nowego programu, gdyż sporządza się je co cztery
lata. Powiatowe programy ochrony środowiska muszą być jednak zgodne z aktualną polityką
państwa i wojewódzkim programem ochrony środowiska. Obecnie trwają prace nad aktualizacją
„Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego”, które jak wynika z przyjętego przez
Zarząd Województwa Pomorskiego harmonogramu pracy nad programem mają zakończyć się do
końca września 2012 r. Zarząd Powiatu Słupskiego przystąpi do sporządzenia „Programu Ochrony
Środowiska Powiatu Słupskiego” po przyjęciu programu na szczeblu wojewódzkim. Niezbędne jest
bowiem opracowanie dokumentu na szczeblu powiatowym uwzgledniającego zapisy w polityce
ekologicznej państwa i wojewódzkim programie.

Sporządziła:
Eugenia Bereszyńska
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