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1. Podstawa opracowania. 

Program ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą 

do roku 2026, którego integralną część stanowi program usuwania azbestu, opracowany 

został w grudniu 2019r. i przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr 

XV/127/2019 w dniu 18 grudnia 2019r. 

Obowiązek wykonania przez organ wykonawczy powiatu programu ochrony środowiska 

wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska.  

Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza raporty, które przedstawia się radzie 

powiatu. Po przedstawieniu raportów radzie powiatu, raporty są przekazywane przez organ 

wykonawczy powiatu do ministra właściwego do spraw klimatu oraz organu 

wykonawczego województwa. 

 

 

2. Materiały wykorzystane przy opracowaniu raportu. 

Niniejszy raport opracowano na podstawie; 

1) Programu ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2022 z 

perspektywą do roku 2026, którego integralną część stanowi program usuwania 

azbestu 

2) Informacje będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, 

3) Informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych Powiatu, samorządów Gminnych , 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Komendy Powiatowej Państwowe 

Straży Pożarnej w Wągrowcu,  

4) Dostępne informacje Głównego Urzędu Statystycznego . 
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3. Cele określone w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego. 

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2022 z 

perspektywą do roku 2026 wyodrębnionych zostało 10 obszarów interwencji: 

a) ochrona klimatu i jakości powietrza, 

b) zagrożenie hałasem, 

c) pola elektromagnetyczne, 

d) gospodarowanie wodami, 

e) gospodarka wodno - ściekowa, 

f) zasoby geologiczne, 

g) gleby,  

h) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

i) zasoby przyrodnicze, 

j) zagrożenia poważnymi awariami. 

 

W poszczególnych obszarach interwencji wyodrębniono cele którym przypisano kierunki 

interwencji i zadania przewidziane do realizacji. 

 

a) Obszar interwencji - ochrona klimatu i jakości powietrza  

Cel: dotrzymanie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego 

Kierunki interwencji: 

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

-  minimalizacja oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat. 

 

b) Obszar interwencji – zagrożenie hałasem 

Cel: poprawa jakości stanu akustycznego środowiska. 

Kierunki interwencji: 

- ograniczenie uciążliwości związanej z hałasem komunikacyjnym. 

 

c) Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne 

Cel: ochrona ludności przed zagrożeniami pól elektromagnetycznych 

Kierunki interwencji: 

- utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola 

elektromagnetycznego. 
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d) Obszar interwencji – gospodarowanie wodami  

Cel: użytkowanie wód zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

        Kierunki interwencji: 

        - osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

        - zapobieganie podtopieniom, powodzi i suszy oraz minimalizacja ich skutków. 

 

e) Obszar interwencji – gospodarka wodno- ściekowa.  

Cel: uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

        Kierunki interwencji: 

        - rozwój infrastruktury wodno – ściekowej, 

Cel: działania administracyjne i informacyjne  w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej 

        Kierunki interwencji: 

        - bieżące informowanie o jakości wody i kontrola jej zużycia 

 

f) Obszar interwencji – zasoby geologiczne 

Cel: właściwe wykorzystanie zasobów geologicznych 

        Kierunki interwencji: 

        - racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi, 

        - działania naprawcze. 

 

g) Obszar interwencji – gleby  

Cel: ochrona gleb 

        Kierunki interwencji: 

        - odpowiednie gospodarowanie glebami. 

 

h) Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

Cel: rozwój systemu gospodarki odpadami 

        Kierunki interwencji: 

        - zapewnienie właściwej obsługi w zakresie odbioru odpadów. 

 

i) Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze  

Cel: ochrona zasobów przyrodniczych 

        Kierunki interwencji: 



7 
 

        - odpowiednie gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. 

 

j) Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami  

Cel: przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii 

        Kierunki interwencji: 

        - doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i 

dokładnej lokalizacji miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków zdarzenia. 



4. Raport z wykonania zadań zaplanowanych na lata 2019 -2021 w  „Programie ochrony środowiska dla powiatu  

wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.  

Zadania własne  
 

Tabela 1 Raport z wykonania wykonanie zadań zaplanowanych na lata 2019 -2021 w  „Programie ochrony środowiska dla powiatu  

               wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.  

               Zadania własne. 

Lp. Zadania 

krótki opis zrealizowanego zadania 
Koszty realizacji (zł) Źródło 

finansowania 

Jednostka 

powiatowa 
2019 2020 2021 razem 

Obszar interwencji: ochrona klimatu  i jakości powietrza 

1. 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków w celu 

zmniejszenia 

zapotrzebowania 

na energię 

Remont budynku SOSW w Wągrowcu w zakresie 

schodów z podjazdem, wymiany utwardzenia 

terenu, docieplenia elewacji i montażu monitoringu                                 
0 299 500 0 299 500 

 budżet  

Powiatu  
SOSW 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem 

dachu budynku SOSW w Wągrowcu  0 252 880 0 252 880 
 budżet  

Powiatu  
SOSW 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku 

SOSW w Wągrowcu  
0 136 678 0 136 678 

 budżet  

Powiatu  
SOSW 

ROK 2019: 

1)naprawa obróbek blacharskich-komin-zabytek-

2952,-zł 

2)naprawa dachu-zabytek-1722 zł 

3)Naprawa remont kotła c.o.- zabytek-1990,0 zł                      

4)Naprawa pokrycia dachowego - nowa szkoła-

7011 zł      

ROK 2020:                                                           

Wymiana stolarki okiennej drzwi w piwnicy- koszt 

44.808,30 zł 

13 675 44 808 0 58 483 
 budżet  

Powiatu  
I LO 
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2. 

Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez 

modernizację systemów 

ogrzewania budynków 

1) wymiana kotła gazowego -ACV SOLO 30KW-

kompakt HRE eco-Bojler - 12147,38 zł.  

2) wymiana kotła na kondensacyjny BROTJE 

Model SGB 260H - 105 116,21 zł.  

3) wymiana kotła  gazowego  na BROTJE PWHC 

24 - 10 455,00 zł  

117 264 10 455 0 127 719 
 budżet  

Powiatu  
ZS1 

modernizacja kotłowni 
0 305 779 0 305 779 

 budżet  

Powiatu  
ZS Gołańcz 

Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na 

kondensacyjny o mocy 2 * 215kW 0 140 500 148 721 289 221 środki własne  
MOW 

Antoniewo 

3. Rozwój odnawialnych 

źródeł energii 

W latach 2019-2021 zadanie nie było realizowane 
      0     

4. 

Poprawa warunków ruchu 

pieszego i rowerowego, 

rozwój komunikacji 

zbiorowej 

W latach 2019-2021  zadanie nie było realizowane 
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5. 

Optymalizacja układu 

komunikacyjnego poprzez 

poprawę jakości dróg, 

upłynnienie ruchu, 

utrzymanie czystości na 

drogach 

Rok 2019 

Remont drogi powiatowej nr 1605P odcinek 

Runowo – Potulice (399 996zł), rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1627P ul. Nad Nielbą w Wągrowcu 

2 979 586zł), przebudowa wpustu ulicznego wraz z 

montażem separatora w ciągu drogi powiatowej nr 

1581P w m. Srebrna Góra (42 337zł), 

Remont przepustu na drodze 1627P w m. Kaliszany 

(24 650zł) 

Rok 2020  

Remont drogi powiatowej nr 1660P w m. Sławica 

długość 0,990km, szerokość 6m (478 926zł). 

Remont drogi powiatowej nr 1609P odcinek 

Rąbczyn – Żabiczyn długość 0,995km, szerokość 

6m (845 557zł). 

 Remont cząstkowy nawierzchni dróg:  

- droga powiatowa nr 1653P w m. Lechlin  

- droga powiatowa nr 1592P (Turza-Piotrkowice) i 

1591P (Damasławek -Piotrkowice) (skrzyżowanie) 

oraz droga 1560P w m. Czerlin  

Łącznie 2875m2 (148 283zł). 

Remont drogi powiatowej nr 1603P odcinek 

Siedleczko – gr. Gminy Wągrowiec długość 

0,710km, szerokość 6m (398 992zł). 

Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową przy 

drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy 

(58 913zł). 

Rok 2021  

Remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz 

Oleszno (wkład Powiatu 229 444zł, Gminy Gołańcz 

200 000zł). 

Przebudowa chodnika w m. Wągrowiec ul. Rgielska 

droga Powiatowa 1608P (324 242zł). 

Rozbudowa drogi 1656P ul. Antoniewska w 

Skokach od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece 

Wełna 1,7 km (zadanie wieloletnie – wydatki w 

roku 2021 – 1 082 841zł). 

Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (zadanie 

wieloletnie – wydatki w roku 2021 – 506 885zł).   

3 446 569 1 930 671  2 343 412 7 720 652 

środki własne 

- budżet 

obywatelski, 

rok 2021 - 

dotacja 

budżetu 

Gminy 

Gołańcz, 

Skoki, FDS- 

Wojewoda, 

RFRD - 

Wojewoda 

PZD 
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obszar interwencji: zagrożenie hałasem 
  

6. 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja układu 

komunikacyjnego m.in. 

poprzez wymianę 

nawierzchni, 

optymalizację ruchu i 

stosowanie rozwiązań 

technicznych 

ograniczających hałas 

komunikacyjny 

 

 

 

  

3 446 569 1 930 671  2 343 412 7 720 652 

środki własne 

- budżet 

obywatelski, 

rok 2021 - 

dotacja 

budżetu 

Gminy 

Gołańcz, 

Skoki, FDS- 

Wojewoda, 

RFRD - 

Wojewoda 

PZD 3 446 569 

obszar interwencji: zasoby geologiczne 
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7 

Działania administracyjne 

i organizacyjne mające na 

celu właściwe 

gospodarowanie 

przestrzenią (np. 

wydawanie pozwoleń na 

eksploatację złóż) 

Opiniowanie mpzp oraz uzgadniania  studiów 

 zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

 o wzizt w zakresie udokumentowanych złóż  

kopalin i ujęć wód podziemnych zatwierdzonych 

przez starostę  

rok 2019 - 19 spraw, rok 2020 - 62 spraw,  

rok 2021 - 45 spraw. 

Opiniowanie mpzp oraz uzgadniania  studiów 

 zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

 o wzizt w zakresie osuwisk i terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemi 

rok 2019 -8 spraw, rok 2020 - 25 spraw, rok 2021 - 

15 spraw 

Koncesje na wydobywanie kopaliny: 

rok 2019 wygaszenie koncesji - 1,  

rok 2021 - udzielono 1 koncesji na wydobywanie 

kopaliny (gm. Wągrowiec), wydano 1 decyzję o 

wygaśnięciu koncesji (gmina Gołańcz). 

Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby 

złóż. 

rok 2019 przyjęcie dodatków do dokumentacji 

geologicznej -2 

rok 2020 przyjęcie dokumentacji 1  

rok 2021- przyjęcie dokumentacji -2  

Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-

inżynierskich 

rok 2019 - 5 decyzji, rok 2020 - 6 decyzji ,rok 2021- 

8 decyzji. 

Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych 

rok 2019-7 decyzji, rok 2020-17 decyzji, rok 2021- 

19 decyzji 

Przyjmowanie dokumentacji geologiczno - 

inżynierskich 

 rok 2020 - 2 decyzje, rok 2021- 5 decyzji, 

Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych 

rok 2019 - 7 decyzji, rok 2020- 4 decyzje,  rok 

2021-9 decyzji 

Inne prace geologiczne 

rok 2020 - 2 decyzje, rok 2021- 1 decyzja  

koszty 

admini- 

stracyjne 

koszty 

admini- 

stracyjne 

koszty 

admini- 

stracyjne 

bieżące  

koszty 

admini- 

stracyjne 

bieżące  

koszty 

admini- 

stracyjne 

Starostwo 
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obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

8 

Opracowanie 

powiatowego programu 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest, 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest oraz 

właściwe 

unieszkodliwienie tych 

odpadów 

 

Rok 2019 

18 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XV/127/2019 z dnia 

18 grudnia 2019r. Rada Powiatu Wągrowieckiego 

podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu 

ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego 

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026", 

którego integralną część stanowi "Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla powiatu wągrowieckiego".  

Rok 2021 Dotacje dla gmin na usuwanie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest  

10 400 0 9 499 19 899 

budżet  

Powiatu 

Zarząd 

 Powiatu 

obszar interwencji: zasoby przyrodnicze  

9 

Rozwój terenów 

biologicznie czynnych, 

pielęgnacja zieleni 

urządzonej 

 

Rok 2020 Posadzenie 5 szt. starych odmian drzew 

owocowych. 

Rok 2021 Stworzenie i wyposażenie ogrody 

dydaktycznego służącego edukacji w zakresie nauk 

przyrodniczych "Ekopracownia pod chmurką" 

0 200 34 753 34 953 

grand w 

konkursie 

"Tradycyjny 

Sad". 

Środki własne 

, dotacja 

WFOŚiGW 

ZS1 

 

Nasadzono 170 szt. roślin ozdobnych, 

rozprowadzono 150 mb nawadniania. Stworzono 

miejsce wytchnienia i odpoczynku dla mieszkańców 

i ich rodzin w otoczeniu przyrody.  

0 0 9 990 9 990 
środki własne, 

budżet woje 

DPS  

Srebrna 

 Góra 

 

Nasadzenia drzew 

rok 2019 - 95 szt. 

rok 2020 -102 szt.  

19 490 23 460 18 090 61 040 
 budżet  

Powiatu  
PZD 
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Utrzymanie zieleni (koszenie rowów i poboczy, 

wywóz wywrotów, pielęgnacja) 67 150 124 834 0 191 984 
 budżet 

Powiatu  
PZD 

 

 

Zatwierdzono uproszczone plany urządzania lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwarok 

2019 - Bartodzieje (opracowano w roku 2018)rok 

2020 - Grylewo, Bukowiec, Krosno (opracowano w 

roku 2018) rok 2021 - dla lasów będących 

własnością Gminy Wągrowiec i Gminy Gołańcz 

 

 

  

bieżące 

kosztyadmini- 

stracyjne 

bieżące 

kosztyadmini- 

stracyjne 

bieżące 

kosztyadmini- 

stracyjne 

bieżące 

kosztyadmini- 

stracyjne 

bieżące 

kosztyadmini- 

stracyjne 

Powiat 

 

Zezwolenia na usunięcie drzew z terenów będących 

własnością gminy 

rok 2019- wydano 85 decyzji zezwalających (58 

decyzji z nasadzeniami zastępczymi w tym 6 

decyzji z opłatami), 14 decyzji odmownych, 7 

decyzji zezwalających częściowo, 6 decyzji 

zmieniających. 

rok 2020 - wydano 42 decyzje zezwalających (28 

decyzji z nasadzeniami zastępczymi w tym 7 

decyzji z opłatami), 5 decyzji odmownych, 6 

decyzji zezwalających częściowo, 13 decyzji 

zmieniających,  

Rok 2021 - wydano 66 decyzji zezwalających (26 

decyzji z nasadzeniami zastępczymi w tym 14 

decyzji z opłatami), 8 decyzji odmownych, 8 

decyzji zezwalających częściowo, 11 decyzji 

zmieniających 

 

 

 

  

bieżące  

koszty 

admini- 

stracyjne 

bieżące  

koszty 

admini- 

stracyjne 

  

bieżące  

koszty 

admini- 

stracyjne 

bieżące  

koszty 

admini- 

stracyjne 

Powiat 
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obszar interwencji: zagrożenia poważnymi  awariami 

10 

Doposażenie 

wyspecjalizowanych 

jednostek w sprzęt do 

wykrywania i dokładnej 

lokalizacji miejsca awarii, 

likwidacji i analizy 

skutków zdarzenia 

Rok 2019 

"Zakup uzbrojenia osobistego strażaka" dla 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu" ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 

wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu 

doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania 

i likwidacji skutków katastrofalnych lub 

ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i 

poważnych awarii w 2019 roku.  

Rok 2020 

Zakup samochodu - zakupu ciężkiego samochodu 

ratowniczo gaśniczego (wartość zadania 1 111920 

zł,  dofinansowanie Powiatu 150 000zł). 

 Zakupu mobilnego symulatora zagrożeń 

pożarowych - moduł lasu (wartość zadania 25 500, 

udział Powiatu 5150zł). 

Rok 2021 

Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie 

Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją 

zaplecza magazynowo - garażowego Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (ogólna 

wartość 400 000 - powiat 75 000, gminy 25 000 

plus 200 000 RFIL 

57 652 1 137 420 400 000 1 595 072 

WFOŚiGW,  

Gmina 

Wągrowiec, 

Nadleśnictwo 

Durowo i 

Podanin, 

Gmina 

Damasławek,  

Miasto 

Wągrowiec,  

Gmina Skoki  

KPPSP 
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Tabela 2 Raport z wykonania wykonanie zadań zaplanowanych na lata 2019 -2021 w  „Programie ochrony środowiska dla powiatu  

               wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.  

               Zadania monitorowane 

Lp. Zadania 

Jednostka 

składająca 

sprawo- zdanie     

[wybrać 

właściwe] 

krótki opis zrealizowanego zadania 

Koszty realizacji (zł) 
Źródło 

finansowania 

2019 2020 2021 razem 

obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

1. 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków w celu 

zmniejszenia 

zapotrzebowania 

na energię 

Gmina 

Gmina Damasławek 

Propagowanie programu "Czyste powietrze". brak brak brak brak brak 
Gmina Wągrowiec 

rok 2019 przebudowa świetlicy wiejskiej w 

Ludwikowie, rozbudowa, przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania części budynku gospodarczego 

na remizę OSP w Kaliszanach rok 2020 poprawa 

stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w 

Kopaszynie 

Rok 2021 Termomodernizacja  wraz z przebudową 

Ośrodka Zdrowia w Żelicach. Modernizacja 

pokrycia dachowego na budynku komunalnym wraz 

z wykonaniem izolacji termicznej w miejscowości 

Długa Wieś 5. Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w budynku mieszkalnym w miejscowości 

Ochodza. Modernizacja kotłowni w SP w Żelicach. 177 138 232 305 1 080 725 1 490 168 

Budżet Gminy / 

Program Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014-2020,  

RFIL, budżet gminy 

Gmina Skoki  

Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 

wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe, 

termomodernizacja budynku przychodni, wymiana 

dachu budynku byłego PKP w Skokach 397 303 339 014 0 736 318 budżet gminy 
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2. 

Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez 

modernizację 

systemów ogrzewania 

budynków 

Gmina 

 

Gmina Wągrowiec 

rok 2019 wymiana źródła ciepła na powietrzną 

pompę ciepła Ludwikowo, wymiana starego kotła 

Rąbczyn, rok 2020 wymiana starego kotła Pawłowo 

Żońskie, Kopaszyn wymiana kotła na pelet.  

Rok 2021 Montaż kotła na pelet o mocy 32 kW w 

Ośrodku Zdrowia w Żelicach.. Wymiana 2 kotłów na 

kocioł na biomasę 9zrębki) o mocy 200kW w SP w 

Żelicach.  

56 120 

 

 

 

  

43 173 

 

 

 

  

532 011 

 

 

 

  

99 293 

 

 

 

  

Budżet Gminy 

RFIL 

 

 

  
 

Gmina Damasławek 

Wymiana pieców w budynkach komunalnych, 

budynkach użyteczności publicznej oraz prywatnych 

nieruchomościach. Propagowanie programu "Czyste 

powietrze".  

0 

 

  

41 206 

 

  

Brak 

 

  

 

 

 

41 206 

 

  

Własne 

 

  
 

Gmina Gołańcz: Zakup kominka z montażem dla 

świetlicy Gręziny,  wraz z obróbką kominka (10 

600,00 zł). Zakup i montaż kotła centralnego 

ogrzewania dla świetlicy Laskownica Wielka 

(14198,54 zł) 

Rok 2021 Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni 

- świetlica Chawłodno i Laskownica Mała. Budowa 

instalacji gazowej w SP w Gołańczy.  

24 799 

 

 

 

  

0 

 

 

 

  

739 458 

 

 

 

  

764 257 

 

 

  

środki własne 

RFIL (Rządowy 

Fundusz Inwestycji 

Lokalnych) 

 

  
 

Gmina Skoki  

Wymiana systemów grzewczych w lokalach 

stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, 

placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich 

 

  

31 562 

 

 

  

43 754 

 

 

  

8 000 

 

 

  

83 316 

 

 

  

budżet gminy 

 

 

  
 

Gmina Wapno 

Rok 2021 Termomodernizacja 7 nieruchomości 

prywatnych - inwestor: osoby fizyczne (środki 

własne osób fizycznych, dofinasowanie z programu 

Czyste Powietrze)  

Bd 

 

  

bd. 

 

 

  

Bd 

 

 

  

Bd 

 

  

budżet osób 

fizycznych, 

dofinasowanie 
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Miasto Wągrowiec 

Rok 2020 z programu dofinansowania kosztów 

wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi 

zlikwidowano 30 starych kotłowni węglowych i 

zastąpiono je kotłowniami na gaz. 

Rok 2021 udzielono 57 dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła 

zasilanych paliwami stałymi. 

Zamontowano czujniki jakości powietrza 

0 

 

 

 

  

402 930 

 

 

 

  

823 855 

 

 

 

  

1 226 785 

 

 

  

Budżet gminy oraz 

mieszkańcy  

 

 

  

3. Rozwój sieci 

gazowniczej 

i ciepłowniczej 

 

 

 

  

Zarządcy  

infrastruktury 

Długość sieci gazowych: 

Rok 2019 - 201 882 m 

Rok 2020 – 205 547 m 

Ilość przyłączy do budynków/do bud. mieszkalnych: 

Rok 2019 – 3 408/2 946 szt. 

Rok 2020 – 2 946/3 170 szt. 

 

Długość sieci ciepłowniczych 

Rok 2019 – 9 200 m 

Rok 2020 – 9 400 m 

Długość przyłączy ciepłowniczych 

Rok 2019 – 5 000m 

Rok 2020 – 6 000m 

Bd 

 

 

 

 

  

Bd 

 

 

 

 

  

Bd 

 

 

 

 

  

 

 

Bd 

 

 

 

  

Gestorzy sieci, 

mieszkańcy 

 

 

 

  

4. 
Rozwój odnawialnych 

źródeł energii 

Gminy, 

inwestorzy 

Gmina Gołańcz 

W roku 2019 zamontowano w dwóch etapach 46 

lamp solarnych  

W 2020 roku zamontowano 21 lamp solarnych na 

całym terenie Miasta o Gminy Gołańcz.  

Rok 2021 Zamontowano 21 lamp w celu 

doświetlenia ścieżki pieszo rowerowej Gołańcz - 

Chawłodno. 

282 900 

 

  

147 231 

 

  

147 231 

 

  

577 362 

 

  

środki własne 

 

  
Gmina Damasławek 

Zwiększenie wykorzystania OZE przez jednostki 

gmin oraz w budownictwie jednorodzinnym Bd  Bd  Bd  Bd  

budżet gminy, 

mieszkańcy  

Gmina Mieścisko 

wydano 21 decyzji środowiskowych zezwalających 

na powstanie elektrowni fotowoltaicznych. 

Rok 2021 powstaje instalacja fotowoltaiczna na 

powierzchni 11 ha, budowa 1 wiatraka 

Bd 

  

Bd 

  

Bd 

  

Bd 

  

bieżące koszty 

administracyjne  
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Na terenie gminy Mieścisko w:  

roku 2020 uruchomiono 1 elektrownię 

fotowoltaiczną o mocy przyłączeniowej 854 kW 

(Mieścisko), 

roku 2021 uruchomiono 1 elektrownię 

fotowoltaiczną o mocy przyłączeniowej 1000 kW (w 

miejscowości Mieścisko), bd bd bd bd prywatni inwestorzy 

Gmina Wągrowiec.  Budowa oświetlenia na terenie 

gminy - lampy typu LED zasilane panelem 

fotowoltaicznym. 0 0 277 365 277 365 budżet gminy 

Na terenie gminy Wągrowiec w:  

roku 2020 uruchomiono 8 elektrowni 

fotowoltaicznych o łącznej mocy przyłączeniowej 7 

935 kW (Wągrowiec, Rgielsko), 

roku 2021 uruchomiono 1 elektrownię 

fotowoltaiczną o łącznej mocy przyłączeniowej 810 

kW (w miejscowości Nowe), bd bd bd bd prywatni inwestorzy 

Gmina Skoki 

dotacja na zakup i montaż OZE 40 000 40 000 40 000 80 000 budżet gminy 

Na terenie gminy Skoki w roku 2021 uruchomiono 1 

elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy 

przyłączeniowej 999 kW (Stawiany), bd bd bd bd prywatni inwestorzy 

5. 

Optymalizacja układu 

komunikacyjnego 

poprzez poprawę 

jakości dróg, 

upłynnienie ruchu, 

utrzymanie czystości 

na drogach 

Zarządca dróg 

Gmina Wągrowiec 

rok 2019 przebudowa drogi Brzeźno Stare-Łukowo, 

Kobylec   

rok 2020 przebudowa drogi w  Łukowie, Kobylcu. 

Rok 2021 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Potulice - Żelice, przebudowa drogi w 

Rgielsku, Rąbczynie, Przysieczynie, Przysiece, 

wykonanie utwardzenia pobocza na ul. 

Modrzewiowej w Kobylcu. 38 040 315 655 1 177 962 1 531 657 

budżet Gminy 

Wągrowiec 
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Gmina Gołańcz 

Przebudowa dróg w Panigrodzu II etap, w Gołańczy 

ulica  Sportowa od firmy Nowbud, Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych ul. K. Libelta, remont 

drogi w Brdowie (2019); Przebudowa dróg- 

Morakowo-Ostrowo IV etap, w Czerlinie od posesji 

7 do 12 etap II, Oleszno- Panigródz II etap, remont 

dróg: w Brdowie, w Grabowie, w Panigrodzu 

dz.364/42, w Potulinie dz. 99, w Rybowie dz. 33 w 

Smogulcu dz.110/33 

Rok 2021. Budowa drogi przy ul. Smolary w 

Gołańczy (910m). Przebudowa drogi Oleszno - 

Czerlin (etap drugi 440m), drogi w Laskownicy 

Wielkiej (890m), drogi Morakowo - Ostrowo V etap 

(240m), drogi w Panigrodzu etap II (300m), drogi w 

Konarach (700m), drogi w Rybowie (827m). Remont 

drogi Czeszewo -Brdowo (240m), w Bogdanowie 

(260m). 1 697 140 1 165 284 2 913 380 5 775 804 środki własne 

Gmina Mieścisko 

budowa drogi w Mirkowiczkach, przebudowa ul. 

Słonecznej i Nowej w Mieścisku. 

Rok 2021 na odcinku 2km zastąpiono drogę polną 

nawierzchnią bitumiczną - droga Mirkowice - 

Wybranówko. 500 000 1 000 000 1 500 000 3 000 000 

Gmina + fundusze 

zewnętrzne 

Gmina Skoki 

Poziome sprzątanie ulic i placów oraz chodników, 

metodą na mokro po sezonie zimowym, 

mechaniczne sprzątanie ulic (w okresie od 1 

kwietnia do 30 listopada) i metodą na sucho 191 685 bd. 18 000 209 685 budżet gminy 

6. 

Poprawa warunków 

ruchu pieszego 

i rowerowego, rozwój 

Gmina Gołańcz 

Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz- Margonin II 

etap    457 717 0 0 457 717 środki własne 



21 
 

komunikacji 

zbiorowej 

Gmina Skoki 

Budowa chodników i utwardzenie terenu przy 

wiatach przystankowych na terenie miasta i gminy, 

budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podgórną a 

Graniczną w Skokach, remont chodnika w m. 

Łosiniec, budowa ścieżki pieszej (dydaktycznej) w 

m. Skoki. 

Rok 2021 Wykup gruntów pod projektowaną ścieżkę 

rowerową Sława Wlkp. - Rejowiec. 

Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do DW nr 

196. 

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. 

Parkową a Turystyczną. 

Opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla chodnika w m. Rościnno. 88 595 367 909 258 277 714 781 

budżet gminy, 

dotacja ze środków 

UE i Budżetu 

Państwa 

obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

7 

Modernizacja układu 

komunikacyjnego 

m.in. przez wymianę 

nawierzchni, 

optymalizację ruchu i 

stosowania rozwiązań 

technicznych 

ograniczających hałas 

komunikacyjny 

Gmina 

Gmina Damasławek 

1. Budowa drogi nr 212025P w m. Starężyn (szer. 5 

m i dł 712m) oraz chodnika o szer. 2m i dł 115m 

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

m. Smuszewo, Mokronosy, Kopanina (długość 

1126m, szer. 4m), 

3. Przebudowa drogi nr 212029P w Damasławku 

(dł.156m, szer.5m), budowa chodnika (o szer. 2m i 

dł. 143), 

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

m. Miąża, Międzylesie, Wiśniewko (1044m, szer. 

4m) 

965 151 800 161 0 1 765 312 

Fundusz Dróg  

Samorządowuch, 

Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych  
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Gmina Gołańcz 

Przebudowa dróg w Panigrodzu II etapII,w Gołańczy 

ulica  Sportowa od firmy Nowbud, Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych ul. K. Libelta, remont 

drogi w Brdowie (2019); Przebudowa dróg- 

Morakowo-Ostrowo IV etap, w Czerlinie od posesji 

7 do 12 etap II, Oleszno - Panigródz II etap, remont 

dróg: w Brdowie, w Grabowie, w Panigrodzu dz. 

364/42, w Potulinie dz. 99, w Rybowie dz. 33, w 

Smogulcu dz. 110/33 

Rok 2021. Budowa drogi przy ul. Smolary w 

Gołanczy (910m). Przebudowa drogi Oleszno - 

Czerlin (etap drugi 440m), drogi w Laskownicy 

Wielkiej (890m), drogi Morakowo - Ostrowo Vetap 

(240m), drogi w Panigrodzu etap II (300m), drogi w 

Konarach (700m), drogi w Rybowie (827m). Remont 

drogi Czeszewo -Brdowo (240m), w Bogdanowie 

(260m). 

1 697 139 1 165 284 2 913 380 5 775 803 środki własne 

Gmina Skoki 

Przebudowa dróg gminnych - wykonanie 

nawierzchni bitumicznych oraz kostki betonowej w 

Skokach ul. Polna(naw. Bitumiczna), ul. Przylesie 

(nawierzchnia z kostki, w Potrzanowie, ul. Włókna 

(nawierzchnia bitumiczna), Budziszewicach 

(nawierzchnia bitumiczna), w Bliżycach 

(nawierzchnia bitumiczna), Skokach ul. Dolna, 

Bliska, cz. Falistej (nawierzchnia z kostki, 

przebudowa drogi w Łosińcu, przebudowa dróg w 

Grzybowie i Rościnnie 

Przebudowa dróg Jabłkowo- Pomorzanki, 

Jagniewnice, ul. Polnej w Skokach, ul. Krańcowej w 

Skokach. 

3 624 616 1 720 848 2 418 660 7 764 124 

Środki własne + 

środki 

Państwowego 

Funduszu 

Celowego, RFRD 

Gmina Wapno  

Rok 2020 Remont ulic Wyszyńskiego, 

Dąbrowskiego, Śniadeckich 

Rok 2021 Modernizacja ul. Kochanowskiego i 

Kopernika, ul Powstańców Wlkp i Sienkiewicza, 

Srebrana Góra 

0 152 862 730 310 883 172 Własne i RFIL 
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Gmina Wągrowiec 

rok 2019 Przebudowa drogi Kopaszyn-Danabórz, 

Potulice, Żelice, Jakubowo, Werkowo, Długa Wieś, , 

Rąbczyn, Rudnicze 

rok 2020 Przebudowa drogi w Rąbczynie, Długiej 

Wsi, Rudniczynie, Brzeźnie Starym, Rudniczu, 

Siedleczku. 

Rok 2021 przebudowa ul. Klonowej wraz z 

infrastrukturą techniczną w Kobylcu 

2 681 055 6 588 555 1 234 510 
10 504 

120 

RFRD 

budżet gminy,  

Urząd  

Marszałkowski 

8. 

Poprawa warunków 

ruchu pieszego 

i rowerowego, rozwój 

komunikacji 

zbiorowej 

Zarządca dróg 

Gmina Skoki 

2019-2020 Budowa chodników i utwardzenie terenu 

przy wiatach przystankowych na terenie miasta i 

gminy, budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. 

Podgórną a Graniczną w Skokach, remont chodnika 

w m. Łosiniec, budowa ścieżki pieszej 

(dydaktycznej) w m. Skoki 88 595 367 909 0 456 504 

budżet gminy, 

dotacja ze środków 

UE i Budżetu 

Państwa 

9. 

Przestrzeganie zasad 

strefowania w 

planowaniu 

przestrzennym w celu 

ograniczenia 

uciążliwości 

związanych z hałasem 

Gmina 

Gmina Gołańcz 

W każdym planie miejscowym ustala się  zasady 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w tym 

w zakresie ochrony przed hałasem w zależności od 

rodzaju zabudowy         budżet gminy  

Gmina Damasławek.  

Wprowadzenie do mpzp zapisów dot. standardów 

akustycznych dla poszczególnych terenów. 

Reagowanie na skargi mieszkańców na hałas. 

Sadzenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 

zabudowy przemysłowej pasów zieleni izolacyjnej.      29 910 29 910 budżet gminy  

Gmina Skoki 

uwzględnianie w m.p.z.p. zapisów dotyczących 

kształtowania komfortu akustycznego w środowisku 

i w budynkach  83 820 29 140 75 078 188 038 budżet gminy 

Miasto Wągrowiec 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymaganego 

zakresu projektu mpzp przy zapisywaniu ustaleń 

projektu tekstu planu miejscowego uwzględniane są 

ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, które powinny 

zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i         budżet gminy 
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ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska o których 

mowa w  Prawie ochrony środowiska 

obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

10. 

Odpowiednie 

planowanie 

przestrzenne 

uwzględniające 

ochronę przed 

oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

Gmina 

Gmina Gołańcz: Szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko uwzględniane są w opracowywanych 

mpzp           

Gmina Damasławek. 

Wprowadzenie do mpzp zapisów dotyczących 

ochrony przed polami elektromagnetycznymi i 

wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania 

wokół urządzeń elektroenergetycznych, 

radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych.     20 910 20 910 budżet gminy 

Gmina Skoki 

Zadanie realizowane jest poprzez odpowiednie 

zapisy w m.p.z.p. dotyczące zakazu realizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 83 820 29 140 75 078 188 038 budżet gminy 

Miasto Wągrowiec 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymaganego 

zakresu projektu mpzp przy zapisywaniu ustaleń 

projektu tekstu planu miejscowego uwzględniane są 

ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, które powinny 

zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska o których 

mowa w  Prawie ochrony środowiska         budżet gminy 
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11. 
Monitoring pól 

elektromagnetycznych 
WIOŚ 

W latach 2019-2021 Delegatura w Pile WIOŚ 

Poznań nie wykonała zadań monitoringowych pól 

magnetycznych na terenie powiatu wągrowieckiego 0 0   0 --- 

obszar interwencji: gospodarowanie wodami 

12. 
Poprawa jakości wód 

powierzchniowych 

PGW  

Wody  

Polskie 
bd bd bd bd bd bd 

Gmina Miasto Wągrowiec 

Rekultywacja Jeziora Durowskiego 64 000 64 000   128 000   

13. 
Poprawa jakości wód 

podziemnych 

PGW  

Wody  

Polskie bd bd bd bd bd bd 

14. 

Kontrola stanu 

funkcjonowania 

i obsługi zbiorników 

na ścieki bytowe oraz 

oczyszczalni 

przydomowych 

Gmina 

Gmina Wągrowiec 

praca ciągła w ramach zadań własnych 

prowadzonych przez Urząd Gminy bd bd bd bd budżet gminy 

Gmina Damasławek 

Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych  

oraz kontrola stanu technicznego szamb, umów na 

opróżnianie, wzywania właścicieli nieruchomości w 

celu wyjaśnienia sposobu pozbywania się 

nieczystości ciekłych. Przyjmowanie zgłoszeń 

eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 5m3/dobę. 0 1 157 0 1 157 budżet gminy 

Gmina Wapno 

 Na bieżąco prowadzone przeprowadzone są kontrole 

zbiorników na ścieki bytowe oraz przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. bd bd bd bd budżet gminy 

Gmina Gołańcz  

Kontrola częstości wywozu ścieków pochodzących z 

gospodarstw domowych . 

Rok 2021 Kontrolowano łącznie 81 budynków 

mieszkalnych w Czerlinie, Konarach, Laskownicy 

Wielkiej pod kątem prawidłowego opróżniania bd bd. bd bd budżet gminy 
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zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni 

przydomowych. 

Gmina Mieścisko  

Kontrola właścicieli zbiorników oraz podmiotów 

odbierających nieczystości  1 000 1 000 0 2 000 budżet gminy 

Gmina Skoki 

Stały monitoring i kontrola właścicieli 

nieruchomości w zakresie częstotliwości pozbywania 

się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych  bd bd bd bd budżet gminy 

15. 

Prawidłowe 

utrzymanie urządzeń 

wodnych, 

wprowadzanie 

rozwiązań w zakresie 

małej retencji wód 

i spowolnienia obiegu 

wody w środowisku 

Gmina 

Gmina Wągrowiec 

rok 2019 wykonanie opaski szczelnej i drenażu przy 

świetlicy w Werkowie, wykonanie kanalizacji 

deszczowej oraz wymiana jej fragmentu w m. 

Łekno, a także roboty ziemne związane z naprawą 

drenu melioracyjnego w m. Łaziska 

rok 2021 udrożnienie sieci melioracyjnej w Siennie, 

wykonanie odwodnienia działki Micharzewo 19 994 0 236 258 256 252 budżet gminy  

Gmina Mieścisko 

Dofinansowanie inwestycji na zadania służące 

ochronie zasobów wodnych. 

Rok 2021 monitoring wód opadowych, monitoring 

oraz oczyszczanie separatorów.  0 10 000 6 000 16 000 

gmina - środki 

wlasne 

Gmina Skoki 

Remont zastawek i jazów, konserwacja rowów 

melioracyjnych, udrażnianie przepustów, 

czyszczenie i udrożnienie rzeki Mała Wełna.  

Konserwacja rowów w m. Bliżyce, Łosiniec, 

Kuszewo,, Jabłkowo, Chociszewo (koszenie skarp, 

hakowanie dna, wycinanie krzewów). Konserwacja 

urządzeń drenarskich, zastawek. Odbudowa 

przepustów drogowych, remont zastawek. 

Oczyszczanie studzienek drenarskich. 89 993 104 199 85 400 279 592 budżet gminy 
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PGW  

Wody  

Polskie 

 

Rok 2019 

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych 

na ciekach: Kanał Dzwonowski, Kanał Popowo 

Kościelne, Kanał Ruda Koźlanka, Kanał Pląskowo 

Pomorzany, rzece Margoninka, Kanał Młynówka 

Borowska, rzeka Ciemnica, Struga Rudka, rzeka 

Nielba, konserwacja budowli piętrzących,  

 Rok 2020 

Konserwacja Kanału Łekieńskiego - 10,33km 

(wykoszeniu porostów ze skarp, hakowanie 

roślinności korzeniącej, częściowe wycięcie 

krzewów w celu zapewnienia swobodnego spływu 

wód opadowych i roztopowych z cieków, rowów 

oraz obszarów zdrenowanych), 

Wykonanie robót konserwacyjnych i 

eksploatacyjnych 28 budowli piętrzących (zastawki, 

przepusto - zastawki), Wykaszanie i wygrabienie 

porostów ze skarp cieku, hakowanie przy zarośnięciu 

powierzchni lustra ponad 60% (Mała Wełna), 

Umocnienie faszynowe - Rzeka Margoninka w km 

33+360+33+460, usuwanie drzew i krzewów. 

Rok 2021 

Konserwacja:  rzeki ciemnica gm. Wągrowiec (7,3 

km), kanału Wapno - Laskownica gm. Damasławek 

(2,2 km), Strugi Rudka gm. Wągrowiec (4,1km), 

remont budowli piętrzącej na rz. Ciemnica gm. 

Wągrowiec (2szt.), remont budowli piętrzącej na 

cieku rz. Nielba gm. Wągrowiec (1 szt.) 

  511 847 159 129 130 000 800 976 Dotacja SP 

Powiat 

Dotacje dla spółek wodnych na konserwację i 

utrzymanie urządzeń melioracyjnych 39 995 39 990 39 323 119 308 Powiat 

 

 

 

 

 



28 
 

obszar interwencji: gospodarka wodno – ściekowa 

16. 

Kontynuacja 

rozbudowy 

i modernizacji 

infrastruktury 

związanej 

z zaopatrzeniem  

w wodę 

Gmina 

Gmina Wągrowiec 

rozbudowa sieci wod. Rok 2019 Kaliska, Kobylec, 

rok 2020 Sady, Łaziska, Rgielsko, Nowa Wieś, 

Bartodzieje, Przysiece, Łukowie, Tarnowie Pałuckim  

Modernizacja stacji uzdatniania wody Pawłowo 

Żońskie, Rudnicze, Ochodza, Łukowo, Kaliszany, 

Łekno. 

Rok 2021. Modernizacja sieci wodociągowej we wsi 

Nowe, przebudowa sieci wodociągowej Łekno, 

budowa sieci w Bartodziejach, rozbudowa sieci 

Przysieka, przygotowanie dokumentacji 

technicznych dla wodociągów we wsiach: Długa 

Wieś, Bartodzieje, Sienno, Łukowo, Kaliska, 

Kamienica. 328 025 783 197 424 852 1 536 074 budżet gminy 

Gmina Damasławek 

1.Budowa wodociągu w m. Rakowo - etap I - 

wybudowano wodociąg DN 90mm o dł.817m,  

2. Przebudowa wodociągu w ul. Grunwaldzkiej w 

Damasławku - wybudowano wodociąg dn 110 mm o 

długości 170 m 

Rok 2021. Budowo wodociągu w Rakowie. Zakup 

sprężarki i agregatów do SUW. 149 174 0 171 663 320 837 

Środki własne 

  

Gmina Wapno  

Remont filtrów oczyszczających wodę dostarczaną 

mieszkańcom, oraz bieżąca konserwacja uzdatniania 

wody. Ciągła modernizacja infrastruktury związanej 

z zaopatrzeniem w wodę. bd bd bd bd Środki własne 

Gmina Gołańcz. Budowa sieci wodociągowej 

Potulin-Chojna 2019; Budowa pionowego zbiornika 

retencyjnego V 100 m3 do wody uzdatnionej SUW 

Gołańcz 

Rok 2021. Zakup zestawy hydroforowego. 60 000,00 179 053 59 831 238 884 

Dotacja gminna dla 

ZGKIM 

Gmina Mieścisko 

Budowa wodociągu do miejscowości Gółka (etap 

dokumentacji). 

Włączanie się indywidualnych odbiorców do 

istniejących sieci wodociągowych.   8 000   8 000 

Środki własne 

gminy oraz 

mieszkańców 
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Środki własne 

Miasto Wągrowiec - zarządca sieci wodociągowej  

Rozbudowa sieci wodociągowej w związku z 

wyznaczeniem nowych terenów pod rozwój 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wybudowano 

ok 800 m. sieci wodociągowej w ulicach A.Fredry, 

M.Dąbrowskiej, Wiśniowej, Leśnej, Konwaliowej i 

Bonowskiego  

88 740 144 011 0 232 751 Środki własne netto 

Gmina Skoki:  

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Skoki 

(ul. Polna i Rogozińska, ul. Kościuszki), budowa 

sieci wodociągowej na terenie ROD im. H. 

Cegielskiego w Skokach, budowa sieci 

wodociągowej w m. Rościnno, Sławica 

Budowa sieci wodociągowej w m. Potrzanowo ul. 

Smolarki oraz w m. Skoki ul. Antoniewska 185 401 338 861 101 150 625 412 budżet gminy 

17. 

Kontynuacja 

rozbudowy 

i modernizacji 

infrastruktury 

związanej 

z odprowadzaniem 

ścieków komunalnych 

i przemysłowych oraz 

wód opadowych 

i roztopowych 

Gmina 

Gmina Wągrowiec 

Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej:  

rok 2019 Ochodza, Kobylec,  

rok 2020  Łekno, Tarnowo Pałuckie, Jankowo, 

Łaziska, Bartodzieje, Ochodza. 

rok 2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we 

wsiach: Łekno, Bartodzieje. Budowa kanalizacji 

deszczowej w Łeknie. Modernizacja kanalizacji 

sanitarnej w Wiatrowie. Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Kaliskach. 1 057 286 4 659 106 2 197 093 7 913 485 

budżet gminy, 

pożyczka 

WFOŚiGW 

Gmina Damasławek  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Piotrkowickiej w Damasławku - wybudowano 

rurociąg PVC DN 200 o długości 107 m. 

Rok 2021. Budowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Damasławku. 152 200 0 8 000 000 8 152 200 

środki własne,  

dotacja z  

budżetu Powiatu 

Gmina Wapno 

Modernizacja przepompowni, zakupiono prasę do 

osadu 0 146 739 0 146 739   
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Miasto Wągrowiec - Zarządca sieci kanalizacyjnej 

W związku z wyznaczeniem nowych terenów 

mieszkaniowych i  inwestycyjnych wybudowano ok 

2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 

przepompowni ścieków. Przy okazji budowy drogi 

(ul. Konwaliowa) powstało ok. 1,5 km kanalizacji 

deszczowej wraz z przepompownią wód 

deszczowych i opadowych 

836 883 1 384 738 0 2 221 620 Środki własne netto 

Gmina Mieścisko.  

Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej we wsi Wiela. 

0 0 8 000 8 000 

budżet gminy 

Gmina Skoki: Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Skokach: ul. Polna, Kościuszki, Turystyczna, Dolna, 

Falista, Dojazd, Okrężna, Górna. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skoki (ul. 

Polna, Topolowa, Antoniewska) 167 349 665 035 0 832 384 budżet gminy 

18. 

Kontynuacja kontroli 

odprowadzania 

ścieków 

i gospodarowania 

wodą 

zarządca 

oczyszczalni 

ścieków 

Gmina Wągrowiec 

Praca ciągła w ramach zadań własnych 

prowadzonych przez Urząd Gminy. bd bd. bd bd   

Gmina Damasławek. Badanie jakości 

odprowadzanych ścieków.     10 258 10 258 budżet gminy 

Gmina Gołańcz. W 2021r. wykonano badania 

jakości ścieków dla oczyszczalni w Gołańczy oraz 

Smogulcu. Kontrolowana była jakość osadów 

ściekowych dla każdej oczyszczalni. Prowadzone są 

dobowe rejestry odprowadzanych ścieków oraz 

pobieranej wody na każdej SUW. 0 0 17 230 17 230 Własne ZGKIM 

Miasto Wągrowiec 

Monitoring comiesięczny wykonywany zgodnie z 

wydanym pozwoleniem wodnoprawnym - ścieki 

surowe i oczyszczone 

16 540 21 093 0 37 633 
Środki własne brutto 

(bez kosztów badań 
własnych) 

Gmina Wapno - bieżąca kontrola odprowadzania 

ścieków przez właścicieli nieruchomości. bd bd. bd bd 
budżet gminy 

Gmina Mieścisko.  

Kontrola oczyszczalni przydomowych oraz szamb, 

częstotliwość ich opróżniania. Kontrola firm 

odbierających ścieki. 5 000 5 000 2 000 12 000 

gmina -  

środki własne 
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Dostawa i montaż separatora lamelowego substancji 

ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku. 0 0 16 373 16 373 

ZS im. K. Libelta 

 w Gołańczy 

WIOŚ 

Delegatura w Pile WIOŚ Poznań wykonała 33 

kontrole w terenie i 10 kontroli dokumentacyjnych w 

2019 roku oraz 24 kontrole w terenie oraz 1 

dokumentacyjną w 2020r. 

W 2021r.  Wykonano 6 kontroli w terenie. bd bd. bd bd budżet pańśtwa 

19. 

Stała kontrola jakości 

wody oraz 

informowanie 

społeczeństwa 

o jakości wody pitnej 

i wody w miejscach 

wyznaczonych 

do kąpieli 

zarządca sieci 

wodo-ciągowej 

Gmina Wągrowiec: badania wody pitnej, badania 

wody kąpieliska Kamienica i Kobylec, 39 899 16 767 12 938 69 604 budżet gminy 

Miasto Wągrowiec 

Monitoring jakości wody zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 

grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Punkty 

poboru wody uzgodnione z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną. Publikacja wszystkich 

wyników na stronie internetowej MPWiK Sp. z o.o. 

Wągrowiec 

12 886 7 811 0 20 697 

Środki własne 

brutto (bez kosztów 

badań własnych) 

  Gmina Damasławek: Monitorowanie wód 

powierzchniowych i podziemnych. Badanie wody. 
0 0 24 778 24 778 

Środki własne  

Gmina 

Gmina Wapno: Przeprowadzone badania 

monitorujące jakość wody dostarczanej do 

mieszkańców i informowanie o jakość wody na 

stronie urzędu 0 14 405 4 328 18 773 Środki własne  

Gmina Gołańcz. 

Kontrola jakości wody- monitoring - badania wody 

surowej, uzdatnionej, wód popłucznych. Odrębne 

badania prowadziła PSSE. Informacje o jakości 

wody przeznaczonej do picia dostępne są w siedzibie 

ZGKIM. Oceny jakości wody dokonywane przez 

PSSE udostępniane są na stronie internetowej 

ZGKIM.  

0 

 

 

  

54 267 

 

 

  

11 705 

 

 

  

65 972 

 

 

  

środki własne 

ZGKIM 

 

  
Gmina Mieścisko: przekazywanie informacji 

mieszkańcom o jakości wody w sposób zwyczajowo 

przyjęty 

 

500 

 

 

500 

 

   

1 000 

 

 

gmina - środki 

własne 
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Gmina Skoki: umieszczanie w BIP wyników badań 

jakości wody pitnej (przekazywanych przez ZWiK), 

dwukrotne w ciągu roku badanie wybranych wód 

powierzchniowych 

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

środki własne 

  
Miasto Wągrowiec 

Monitoring i rekultywacja jakości wód Jeziora 

Durowskiego  90 000  90 000  92 046  272 046  środki własne  

20. 

Kontynuacja działań 

mających na celu 

racjonalne zużycie 

wody 

Gmina 

Gmina Wągrowiec: działania edukacyjne, informacje 

na stronie internetowej, alerty  Bd  Bd  Bd  Bd  środki własne  
Gmina Wapno - komunikaty dla mieszkańców na 

stronie internetowej urzędu. bd bd. Bd bd środki własne 

Gmina Gołańcz. Zakup i naprawa wodomierzy. 

0 0 25 856 25 856 

środki własne  

ZGKIM 

Gmina Damasławek. Bieżące monitorowanie stanu 

sieci i usuwanie awarii. 0 0 50 000 50 000 

środki własne 

Gmina Mieścisko 

Zachęcanie mieszkańców do racjonalnego 

wykorzystywania wody zwłaszcza w miesiącach 

letnich. 

Rok 2021 Uruchomiono program deszczówka. bd bd. bd bd środki własne 

Miasto Wągrowiec -Zarządca sieci wodociągowej 

Zamontowanie urządzeń pomiarowych na sieci, 

montaż i wymiana wodomierzy 

38 245 104 069 20 000 162 314 Środki własne netto 

Gmina Skoki: Budowa studni głębinowej 

(awaryjnej) w Pawłowie Skockim 

Rok 2021 - wprowadzenie dotacji celowej do zakupu 

zbiorników do gromadzenia wód deszczowych. 0 420 000 12 000 432 000 środki własne 

obszar interwencji: zasoby geologiczne 
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21. 

Działania 

administracyjne 

i organizacyjne 

mające na celu 

właściwe 

gospodarowanie 

przestrzenią (np. 

wydawanie pozwoleń 

na eksploatację złóż) 

organy 

wydające 

pozwolenia 

na eksploatację: 

Marszałek, 

właściwy 

Minister 

Marszałek Województwa: 

1) udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa 

naturalnego ze złoża "Rejowiec I", w m. Rejowiec 

gm. Skoki dec. DSR I.7422.27.2021 z 30.04.2021r.  

2) zatwierdzenie "Dodatku do projektu robót 

geologicznych sporządzonego w celu zmiany granic 

złoża kruszywa naturalnego "Niedźwiedziny" w m. 

Rejowiec, gm. Skoki, dec.DSR-I.7422/1.44.2020 z 

26.02.2021  bd bd. bd bd 

działalność  

statutowa 

22. 

Rekultywacja 

obszarów 

zdegradowanych 

właściciele 

gruntów 

Rok 2020 zakończono rekultywację na pow. 1,42 ha 

w Kamienicy, oraz 0,43 w Rgielsku 

Rok 2021 zakończono rekultywację na pow. 3,863 

ha w Siennie. bd bd. bd bd przedsiębiorcy 

obszar interwencji: gleby 

23. 

Przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu 

gleb, właściwa ich 

ochrona w mpzp oraz 

systematyczna ocena 

jakości gleb 

Gmina 

Gmina Wapno 

Prawidłowe nawożenie organiczne i mineralne, 

wykonywanie analizy gleb co 4 lata 

rok 2021 monitoring zamkniętego składowiska 

odpadów, badania gleby. 0 0 2 103   środki własne 

Gmina Damasławek. Wprowadzenie do mpzp 

konieczności ochrony gleb klasy I-IV i racjonalnego 

gospodarowania ich zasobami. 0 0 20 910 20 910 środki własne 

Gmina Gołańcz: Badania gleby w miejscowości 

Rybowo 160 0 0 160 środki własne 

Gmina Mieścisko. Prowadzenie akcji informacyjnej 

dla rolników (terminy nawożenia).           

Miasto Wągrowiec 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymaganego 

zakresu projektu mpzp przy zapisywaniu ustaleń 

projektu tekstu planu miejscowego uwzględniane są 

ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, które powinny 

zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska o których 

mowa w  Prawie ochrony środowiska bd bd. bd bd budżet gminy 
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Gmina Skoki 

Wprowadzanie zapisów w m.p.z.p. dotyczących 

wyłączenia terenów z zabudowy mieszkaniowej i 

przeznaczenie ich wyłącznie do użytku rolniczego 30 000 0 18 011 48 011 budżet gminy 

obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

24. 

Doskonalenie systemu 

odbioru odpadów 

komunalnych, w tym 

rozwój selektywnego 

odbioru odpadów 

Gmina 

Gmina Wapno. 

Działania ciągłe. Na bieżąco, propagowanie 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Odpady komunalne odbierane są co 2 tygodnie. 

Selektywna zbiórka prowadzona jest u źródła. 0 0 816 457 816 457 budżet gminy 

Gmina Gołańcz. Wdrożono aplikację 

ECOHARMONOGRAM ułatwiającą właściwe 

postępowanie z odpadami. 

Organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat 

właściwego postępowania z odpadami organizowane 

przez wykonawcę odbierającego odpady . 0 0 2 952 2 952 Własne ZGKIM 

Gmina Mieścisko.  

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 

ulegających biodegradacji oraz odpadów 

zmieszanych na nieruchomościach wielolokalowych. 

Rok 2021. Przeprowadzenie postępowań 

przetargowych w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od mieszkańców gminy i 

nieruchomości niezamieszkanych. 0 0 1 870 000 1 870 000 mieszkańcy 

Gmina Damasławek. Odpady odbierane są wg zasad 

określonych w obowiązujących przepisach. 

Prowadzona jest działalność informacyjno - 

edukacyjna  w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 0 0 

11 403 

214 

11 403 

214 budżet gminy 

Miasto Wągrowiec 

Rozszerzenie odbioru odpadów na PSZOKu o 

odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i bd bd bd bd budżet gminy 
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strzykawek (zgodnie z zapisem Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach). 

Gmina Wągrowiec - stałe doskonalenie systemu 

odbioru odpadów komunalnych oraz selektywnego 

odbioru. Brak możliwości wyodrębnienia kosztów. bd bd bd bd budżet gminy 

Gmina Skoki. Koszty utrzymania punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

koszty odbioru, transportu, odzysku, odbiór i 

zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, 

mycie pojemników zbiorczych, odbiór odpadów z 

nielegalnych wysypisk, z akcji "Dzień Ziemi" i " 

Sprzątanie Świata", odbiór i zagospodarowanie 

zebranych odpadów i zmieszanych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych, na których 

znajdują się domki letniskowe 

rok 2021 Objęcie systemem gospodarowania 

odpadów kom. właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych a na których powstają odpady 

oraz nieruchomości na których istnieje domek lub 

inny obiekt rekreacyjny. Prowadzenie działań 

edukacyjnych w zakresie segregacji (m.in. aplikacja 

EcoHarmonogram). bd bd bd bd budżet gminy 

25. 

Rozwój punktów 

selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych, 

organizacja 

objazdowych zbiórek 

odpadów 

Gmina 

Gmina Wągrowiec 

Działania ciągłe. Brak możliwości wyodrębnienia 

kosztów. bd bd bd bd budżet gminy 

Gmina Damasławek. Budowa i wyposażenie PSZOK 

przy ulicy Rolnej 2 w Damasławku 47 394 4 650 134 377 134 377 własne 

Gmina Gołańcz. Zakup 8 kontenerów na punkt 

PSZOK do zbiórki odpadów. Raz do roku 

organizowana jest zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych.     133 610 133 610 

własne, opłaty za  

korzystanie 

 ze środowiska 
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Gmina Wapno. 

Budowa punktu PSZOK gdzie mieszkańcy na 

bieżąco mogą pozbyć się odpadów zgodnie z 

wytycznymi Ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie.  6 480 6 998 21 300 34 778 Środki własne  

Miasto Wągrowiec 

Jak w punkcie 24, mobilne zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon oraz elektro 

sprzętu "u źródła" dwa razy w roku bd bd bd bd 

Firma realizująca 

 zadanie 

Gmina Mieścisko. 

Zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(wybranych frakcji) na terenie PSZOKu w Popowie 

Kościelnym. bd bd 150 000 150 000 

Środki własne 

gminy  

 

 

 

Środki własne 

Gmina Skoki. 

Zakup kontenerów modułowych, pojemników typu 

dzwon, kontenerów hakowo - bramowych, tablic 

informacyjnych do PSZOK, wagi platformowej. 

Rok 2021 organizacja odbioru odpadów 

wielkogabarytowych na terenie sołectw, zakup 

tableta wraz z czytnikiem kodów kreskowych dla 

PSZOK, zakupi naprawa pojemników do odpadów, 

zakup gablot informacyjnych. 29 621 29 624 28 382 87 627 budżet gminy 

26. 

Bieżąca aktualizacja 

danych o ilości 

azbestu,  aktualizacja 

programów usuwania 

wyrobów 

zawierających azbest 

w razie potrzeby, 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

oraz właściwe 

unieszkodliwienie 

tych odpadów 

Gmina 

Gmina Wągrowiec 

Odbiór, transport oraz utylizacja wyrobów 

zawierających azbest. 21 782 50 950 42 713 115 445 

środki własne, 

Powiat 

WFOŚiGW 

Gmina Damasławek: odbiór i zagospodarowanie 

wyrobów zawierających azbest 8 720 12 055 16 088 36 863 

środki własne, 

Powiat 
Gmina Wapno.  

Jeden raz w roku orgaznizowana jest zbiórka 

odpadów zawierających azbest . 

6 480 6 998 10 000 10 000 

środki własne, 

Powiat 
Gmina Gołańcz: odbiór transport i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest, rok 2020 

aktualizacja programu usuwania azbestu 15 915 32 234 19 449 67 598 

środki własne, 

Powiat 
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Gmina Mieścisko: dofinansowanie inwestycji 

polegającej na usuwaniu oraz utylizowaniu azbestu. 

Prowadzenie i aktualizacja bazy azbestowej. 18 016 15 260 20 000 53 276 

środki własne, 

Powiat 
Miasto Wągrowiec 

Corocznie mieszkańcy otrzymują wsparcie w postaci 

darmowego odbioru i kosztów utylizacji azbestu, 

które pokrywa Gmina. Dane dotyczące ilości 

usuniętego azbestu wprowadzane s do bazy 

azbestowej  18 016 15 260  26 761 60 037 

środki własne, 

Powiat 
Gmina Skoki. Aktualizacja „Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Skoki”, dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z odbiorem, transportem i utylizacją 

wyrobów zawierających azbest. Aktualizacja danych 

o wyrobach zawierających azbest w Bazie 

azbestowej, dotacja dla właścicieli nieruchomości z 

terenu gminy Skoki do odbioru transportu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest. 45 127 53 909 40 909 139 945 

środki własne, 

Powiat, 

WFOŚiGW 

obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

27. 

Rozwój terenów 

biologicznie 

czynnych, pielęgnacja 

zieleni urządzonej 

Gmina 

Gmina Wągrowiec: bieżąca pielęgnacja zieleni 

urządzonej  63 744 66 198 79 899 209 841 budżet gminy 

Gmina Damasławek: rewitalizacja ul. Rynek w 

Damasławku, nasadzenia drzew i roślinności, 

przycinka drzew. Pielęgnacja pomników przyrody, 

drzewostanów i nasadzeń drzew i krzewów. 

Zwiększanie udziału powierzchni zielonych w 

strukturach gminy.  40 000 60 000 52 230 152 320 własne 

Gmina Wąpno: bieżąca pielęgnacja zieleni 

urządzonej  bd bd bd bd środki własne 

Gmina Gołańcz: zakup roślin - kwiatów, krzewów i 

drzew do nasadzenia na terenie miasta, worków do 

sprzątania terenów zieleni, maszyn, urządzeń i 

sprzętu do pielęgnacji terenów zieleni, donic 

betonowych i metalowych  oraz zakup usług 

zewnętrznych - pielęgnacja terenów zieleni. 

Rok 2021. Wprowadzanie zapisów w mpzp 

dotyczące przeznaczenia określonego procentu 31 520 59 433 12 355 103 308 środki własne 
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udziału powierzchni działek jako biologicznie 

czynnych Obsadzono rabatę o powierzchni 1,88 przy 

oczyszczalni w Gołańczy (wykorzystano rośliny 

miododajne).  

Gmina Mieścisko.  

Urządzenie skweru u zbiegu ul. Gnieźnieńskiej i św. 

Huberta, nasadzanie drzew. 

Rok 2021 wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 

120 drzew gatunków rodzimych. W miejscowości 

Zbietka utworzono aleję lipową - 90 szt. lip. 8 000 15 000 20 000 43 000 

gmina - środki 

własne 

Miasto Wągrowiec 

Zwiększanie terenów zieleni urządzanej, utrzymanie 

bieżącej zieleni  79 000 41 200  975 356?? 120 200 budżet 

Gmina Skoki: wykonanie nowych nasadzeń drzew i 

krzewów, kwiatów i bylin, tworzenie alei 

przydrożnych, pielęgnacja istniejącej zieleni 58 846 32 253 85 000 176 099 budżet gminy 

28. 

Ochrona terenów i 

obiektów będących 

formami ochrony 

przyrody 

organy 

przewidziane 

w ustawie 

o ochronie 

przyrody 

 

Gmina Wągrowiec.  

Pomniki przyrody- zabiegi pielęgnacyjne mające na 

celu zachowanie statyki drzew- pomnik w 

Wiatrowie,  oraz bieżące oceny stanu zdrowotnego 

pomników przyrody 0 12 341 1 400 13 741 budżet gminy 

 

Gmina Gołańcz. Zakup tablic informacyjnych do 

oznaczenie pomników przyrody 1 527 375   1 901 środki własne 

 

Gmina Mieścisko.  

Inwentaryzacja dendrologiczna alei drzew w Sarbii i 

Strzeszkowie.   1 000 1 000 2 000 

gmina - środki 

wlasne 

 

Gmina Skoki. Inwentaryzacja pomników przyrody, 

pielęgnacja pomników przyrody 

Wykonanie tablic informacyjnych dla wszystkich 

pomników przyrody na terenie gminy  15 450 4 500 7 742 27 692 budżet gminy 
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RDOŚ. Dokumentacja do planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie. 

Ogłoszenie w rasie o konsultacjach społecznych do 

projektu Plnu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura  

2000 jezioro Kaliszańskie PLH300044. 3 075 0 756 3831 

RDOŚ 

29. 

Właściwe 

gospodarowanie 

zasobami leśnymi 

właściciele 

lasów 

Gospodarka leśna w lasach niestanowiących 

własności skarbu państwa nadzorowana jest przez 

Starostę a prowadzona jest na podstawie 

opracowanych przez Starostę i zatwierdzonych 

uproszczonych planów urządzania lasu.  50 909 54 956 57 871 163 736 Starosta 

Gmina Skoki: gospodarka leśna prowadzona w 

oparciu o u.p.u.l. (trzebieże, czyszczenia, 

nasadzenia) 31 547 28 766 bd 60 313 budżet gminy 

 

obszar interwencji:  zagrożenia poważnymi awariami  

30. 

Zapobieganie 

poważnym awariom 

przemysłowym 

WIOŚ 

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego Delegatura w 

Pile WIOŚ Poznań wykonała 1 kontrolę celem 

zapobiegania poważnym awariom w roku 2019 oraz 

1 w roku 2020 i 2021 

  bd bd. bd bd budżet państwa 
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straż pożarna 

 

 

Rok 2019 

"Zakup uzbrojenia osobistego strażaka" dla Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu" ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie 

realizacji przedsięwzięć z zakresu doposażenia 

jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji 

skutków katastrofalnych lub ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku.  

Rok 2020 

Zakup samochodu - zakupu ciężkiego samochodu 

ratowniczo gaśniczego (wartość zadania 1 111920 zł,  

dofinansowanie Powiatu 150 000zł). 

 Zakupu mobilnego symulatora zagrożeń 

pożarowych - moduł lasu (wartość zadania 25 500, 

udział Powiatu 5150zł). 

Rok 2021 

Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie 

Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją 

zaplecza magazynowo - garażowego Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (ogólna 

wartość 400 000 - powiat 75 000, gminy 25 000 plus 

200 000 RFIL 

  

57 652 1 137 420 400 000 1 195 072 

WFOŚiGW,  Gmina 

Wągrowiec, 

Nadleśnictwo 

Durowo i Podanin, 

Gmina 

Damasławek,  

Miasto Wągrowiec,  

Gmina Skoki  

Powiat,  

RFIL 

31. 

Doposażenie 

wyspecjalizowanych 

jednostek w sprzęt do 

wykrywania 

i dokładnej lokalizacji 

miejsca awarii, 

likwidacji i analizy 

skutków zdarzenia 

Gmina 

Gmina Gołańcz 

Zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania gotowości 

bojowej jednostek OSP oraz modernizacja remiz.  6 800 2 999   9 799 budżet gminy 

Gmina Mieścisko 

zakup sprzętu dla OSP: ozonator,  10 000 4 000   14 000 budżet gminy 

 

Gmina Skoki 

Doposażenie jednostek OSP, zakup m.in. sprzętu 

ratowniczo–gaśniczego, sorbentów, piły, 

prądownicy, pilarki oraz specjalistycznych ubrań 

ochronnych.  42 736 44 748 30 517 118 361 budżet gminy 
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Gmina Damasławek 

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych 

(mundury, sprzęt ratowniczy, radiotelefon), 

dofinansowanie zakupu samochody gaśniczego 

marki SCANIA (OSP Damasławek) 

Rok 2021. Zakup pompy szlamowej, pompy RA, 

wyciągarki linowej, aparatu tlenowego, zestawu 

hydraulicznego, ubrań specjalistycznych.  16 943 554 595 23 124 594 662 

budżet gminy, 

dotacje 
 



5. Podsumowanie 

Niniejszy dokument przedstawia informacje za okres 2019-2021 z realizacji „Program 

ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 

roku 2026, którego integralną część stanowi program usuwania azbestu”.  

Analizując przyjęty w Programie harmonogram realizacji zadań własnych i 

monitorowanych należy stwierdzić, że większość zaplanowanych  w poszczególnych 

obszarach interwencji zadań została zrealizowana.  

Część zaplanowanych zadań to zadania administracji samorządowej, które są realizowane w 

sposób ciągły  za pomocą wydawanych decyzji  i wykonywanych kontroli. 

 

Tabela 3 Podsumowanie realizacji działań w latach 2019-2021 

Obszar interwencji Liczba 

zaplanowanych 

działań w Programie 

ochrony środowiska  

Liczba 

zrealizowanych 

działań w latach 

2019-2021 

Liczba 

niezrealizowanych 

działań w latach 

2019-2021 

ochrona klimatu i jakości powietrza 6 6 0 

zagrożenie hałasem 3 3 0 

pola elektromagnetyczne 2 1 1 

gospodarowanie wodami 4 3 1 

gospodarka wodno - ściekowa, 5 5 0 

zasoby geologiczne 2 2 0 

gleby  1 1 0 

gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

4 4 0 

zasoby przyrodnicze 3 3 0 

zagrożenia poważnymi awariami 3 3 0 

Razem 33 31 2 

 

W latach 2019 -2021 na terenie Powiatu Wągrowieckiego realizowane były zadnia z zakresu 

ochrony klimatu i jakości powietrza przez jednostki organizacyjne Powiatu, samorządy 

gminne oraz prywatnych inwestorów. Realizowane były kompleksowe termomodernizacje 

budynków w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz modernizację systemów 
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ogrzewania budynków. W latach 2019-2020 następował też systematyczny wzrost 

budowanej sieci  gazowej (rok 2019 -201 882 m, rok 2020 -205 547 m) oraz przyłączy 

gazowych (rok 2019 -3 408szt., rok 2020 – 3 625szt.). Samorządy gminne wprowadziły też 

systemy dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi w 

ramach zadania ograniczania niskiej emisji. Mając na uwadze ochronę klimatu i jakość 

powietrza na terenie powiatu w latach 2019-2021 powstało 12 elektrowni fotowoltaicznych 

o łącznej mocy przyłączeniowej 11 598 [kW]. Dokonano budowy, przebudowy, 

modernizacji i remontu łącznie 62 odcinków dróg. Na terenie gmin Gołańcz i Skoki, w 

Wągrowcu (ul. Rgielska) podejmowane były inwestycje w zakresie budowy i przebudowy 

chodników oraz ścieżek rowerowych.   

Na klimat akustyczny wpływ ma modernizacja układu komunikacyjnego m.in. poprzez 

wymianę nawierzchni, optymalizację ruchu i stosowanie rozwiązań technicznych 

ograniczających hałas komunikacyjny oraz poprawa warunków ruchu pieszego i 

rowerowego. Na terenie powiatu wągrowieckiego w latach 2019-2021 zadania te 

realizowane były zarówno przez samorząd powiatowy jak i samorządy gminne. Działania te 

realizowane były ze środków własnych samorządów, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,  

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i innych dostępnych dla samorządów źródeł 

finansowania tego typu inwestycji. W opracowywanych przez samorządy gminne 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzano zapisy dotyczące 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych i 

zabudowy przemysłowej wprowadzane byly pasy zieleni izolacyjnej.   

W celu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zapisy dotyczące zakazu realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi. Wyznaczane są strefy ograniczonego użytkowania wokół urządzeń 

elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych.  

W zakresie gospodarowania wodami Samorządy gminne i powiat realizowały zadania w 

zakresie budowy oraz właściwego funkcjonowania i utrzymania istniejących urządzeń 

melioracyjnych (nawadniających i odwadniających). Samorządy corocznie dofinansowują 

działające na terenie Powiatu spółki wodne.             PGW Wody Polskie prowadziło prace 

utrzymaniowe i konserwacyjne cieków i urządzeń wodnych będących w ich władaniu w celu 

ochrony  przed suszą i powodzią.  Miasto Wągrowiec prowadzi rekultywację jeziora 

Durowskiego, Gmina Wągrowiec przygotowuje się do rekultywacji jeziora Łeknieńskiego.  
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W celu zapewnienia właściwej gospodarki wodno – ściekowej gminy prowadzą regularne 

remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 

Istniejące sieci wodociągowa i kanalizacyjna są rozbudowywana wraz z powiększaniem 

terenów zurbanizowanych. Zarządcy oczyszczalni ścieków prowadzą monitoring 

odprowadzanych ścieków zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Gminy 

prowadzą: rejestry zbiorników bezodpływowych, kontrolę ich stanu oraz umów na ich 

opróżnianie. Prowadzone są postępowania wyjaśniające. Budowane są nowe przydomowe 

oczyszczalnie.  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę podmiotów 

gospodarczych oraz gmin w zakresie objętym swoją właściwością w tym gospodarowania 

wodami.    

W obszarze zasoby geologiczne wydawane były koncesje na eksploatację kopalin. 

Wydawane były też decyzje wygaszające koncesje. Dokonano rekultywacji 3 złóż po 

zakończeniu eksploatacji. 

W zakresie gospodarki odpadami prowadzone były działania mające na celu jak najlepsze 

funkcjonowanie odbioru odpadów komunalnych. W każdej gminie istnieją punkty 

selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK). Wyroby zawierające azbest 

usuwane były przy wsparciu samorządów gminnych, powiatu oraz WFOŚiGW. Prowadzone 

były akcje edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Wydawane 

były decyzje dla podmiotów gospodarczych w zakresie wytwarzania, gospodarowania, 

zbierania i przetwarzania odpadów.  

W obszarze zasoby przyrodnicze zwiększano powierzchnie terenów zieleni urządzonej. 

Prowadzono bieżącą ich pielęgnację oraz pielęgnację pomników przyrody. Wydawanie 

zezwoleń na usuwanie drzew wiązało się zwykle z obowiązkiem  dokonywania nasadzeń 

zastępczych. Gospodarka leśna w lasach niepaństwowych prowadzona była na podstawie 

uproszczonych planów urządzania lasów.  

W celu zapobiegania poważnym awariom dokonano rozbudowy systemu łączności radiowej 

na terenie Powiatu wraz z modernizacją zaplecza magazynowo – garażowego Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki straży pożarnej korzystając z wsparcia 

samorządów, Nadleśnictwa Durowo i Podanin, WFOŚiGW dokonywały zakupu 

niezbędnego sprzętu do gotowości bojowej.  

Z pośród zaplanowanych działań dwa nie zostały zrealizowane. Jest to monitoring pól 

elektromagnetycznych, który w okresie sprawozdawczym nie był realizowany przez WIOŚ. 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie wykazało działań w kierunku popawy 

jakości wód podziemnych.  

W kolumnach pn. „Koszty realizacji (zł)”, tabel zamieszczonych w punkcie 4, nie zawsze 

wskazano koszty realizowanych zadań.  Często wynikało to z trudności ich wyodrębnienia 

z uwagi na ich realizację w ramach wydatków zaliczanych do kosztów bieżących jednostek 

realizujących zadanie.  

W przygotowaniu niniejszego raportu napotkano na trudności szczególnie w pozyskaniu 

informacji od jednostek uczestniczących w realizację poszczególnych zadań zawartych w 

Programie. Pozyskane informacje często bywały niepełne. Przyczyną tego był szczegółowy 

zakres zbieranych informacji. 

Aby zapewnić sobie i następnym pokoleniom odpowiednią jakość życia w otaczającym nas 

środowisku należy dążyć do systematycznej poprawy środowiska  na ternie powiatu m.in. 

poprzez prowadzenie inwestycji i działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Zaplanowane w programie działania powinny być systematycznie realizowane. 
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