Załącznik do Protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2018‐
2022 z perspektywą na lata 2023‐2026 z dnia 5 lutego 2019 r.
L.p. Str.
1.
s. 40

Uwaga, propozycja, opinia
Do działań naprawczych należy
dodać kontrole punktów
sprzedaży opału na terenie
gminy.

2.

s. 47

W analizie SWOT napisano, że
brak zagrożeń akustycznych z
wyłączeniem ciągów
komunikacyjnych. Proponuję
dopisać – nagłe zwiększenie
emisji hałasu w porze nocnej
przez firmę: Stora Enso

3.

s.52‐53

Proszę o dopisanie w tabeli ‐ str.
103 zadania: badanie poziomów
promieniowania PEM na terenie
Gminy

Uzasadnienie uwagi, propozycji, opinii
Kontrola punktów sprzedaży opału na terenie
gminy pod kątem jakości w celu wyeliminowania
negatywnych zjawisk.
Uchwała antysmogowa Sejmiku Wielkopolskiego z
17.12.2017 r. daje możliwość kontroli składów
opału, gdyż zakazuje używania określonych typów
opału:
Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania
przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będą
prowadzić w szczególności: straże gminne,
wójtowie...
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w
zakresie zagrożenia hałasem można zaliczyć
wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe nagłe
zwiększenie emisji dźwięku. Jest to problem od lat
zgłaszany przez mieszkańców ul. Gałczyńskiego.
proszę o wprowadzenie korekty w tej tabeli.

Uwzględnienie w dokumencie
Nie uwzględniono ‐ Działania naprawcze na str.
40 dotyczą Programu Ochrony Powietrza, nie
Uchwały antysmogowej. Ponadto Uchwała
Antysmogowa nie odnosi się do ograniczeń
sprzedaży typów opału, a wyłącznie zakazów i
ograniczeń spalania paliw.

Uwzględniono w części ‐ Zgodnie z wynikami
badań WIOŚ nie nastąpiło przekroczenie
dopuszczalnych poziomów dźwięku w powietrzu
na terenie zakładu Stora Enso. Nie można jednak
wykluczyć potencjalnego zagrożenia w zakresie
przekroczenia norm klimatu akustycznego na
terenie terenów przemysłowych zlokalizowanych
w rejonie ulicy Gałczyńskiego. W kontekście
powyższego, do nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska w zakresie zagrożeń akustycznych
można zaliczyć zwiększenie emisji hałasu w
rejonie ulicy Gałczyńskiego.
Uwzględniono ‐ Badania poziomów PEM
wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania
zrealizowane są w sposób określony w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

4.

s.68

5.

Tabela od
strony 98

6.

7.

s. 103

Dymaczewo BW Mosina
Kruszywa naturalne 1,81 złoże
rozpoznane szczegółowo
Skorygowanie zapisów w
kolumnie RYZYKA, tak by były
logiczne.

Wprowadzenie do miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów
uwzględniających ochronę
przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych – brak
środków finansowych
w tab. str. 103 skorygować tekst
w rubryce RYZYKA Ograniczanie
koncentracji źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego no
etapie planowania i wydawania

Proszę o sprawdzenie czy wpisano właściwie stan
zagospodarowani a
Jako ryzyko wpisywane jest często w odniesieniu
do zadań inwestycyjnych ,,Warunki atmosferyczne
utrudniające realizację zadania".
Warunki atmosferyczne mają wpływ na roboty
budowlane w krótkim horyzoncie czasowym, a plan
jest długookresowy.
Promocja ecodriving ‐ brak środków na realizację
zadania, brak chętnych (?) chętnych do promocji?

Umieszczenie zapisu w mpzp nie generuje kosztów

planowanie i wydawanie decyzji nie jest związane z
finansami gminy

12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i
sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku.
Nie uwzględniono ‐ Taki stan zagospodarowania
jest ujęty w danych udostępnianych przez PIG‐
PIB
Nie uwzględniono ‐ Kolumna dotycząca ryzyka
zawiera najczęstsze problemy związane z
realizacją danego zadania, zarówno krótkotrwałe
jak i długotrwałe. W przypadku zadań
inwestycyjnych skutki oraz utrudnienia związane
z pracami budowlanymi są dla mieszkańców
równie istotne jak skutki długoterminowe.
Odnosząc się użytego sformułowania „braku
chętnych”, dotyczy on braku chętnych do
korzystania z danych rozwiązań lub
wprowadzanych inwestycji. Jest to ryzyko, które
stanowi nierozłączny element i nie może być
pomijane.
Uwzględniono

Uwzględniono

8.

9.

decyzji lokalizacyjnych i
środowiskowych Brak
odpowiedniej ilości środków
finansowych
Dostęp do informacji na temat
powinien być łatwiejszy.

Formularz powinien być w
formie edytowalnej, powinna
istnieć możliwość
elektronicznego przekazania
arkusza

lnformacja w BIP jest trudno dostępna, brak
informacji w lnformatorze Mosińskim

Forma konsultacji jest poniżej ogólnie przyjętych
standardów i powoduje, że w konsultacjach bierze
mało osób.

Informacja dotycząca trudnego dostępu do
informacji o konsultacjach społecznych zostanie
przekazana administratorowi Biuletynu
Informacji Publicznej.
Informacja dotycząca formularza w sprawie
konsultacji społecznych zostanie przekazana
administratorowi
Biuletynu
Informacji
Publicznej.

