
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 13/2016 w dniu 10.10.2016 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.00 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

- sekretarz Komisji      

nieobecny 

4. Tadeusz Synoracki obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc obecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. Łukasz Wachowiak 

2. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Małgorzata Klessa -  kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa . 

       2._____________________________ 

         3. _______________________________ 

         4. ________________________ 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Informacja o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim 

1.3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.    

 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty,   

 

  Ad. 2. Informację o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim przedstawiła Małgorzata 

Klessa -  kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wielkopolski   

Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2015 

dokonał oceny stanu środowiska. Do jej przygotowania wykorzystano badania   w zakresie: 

       1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA 

         Jakość powietrza  monitorowano w zakresie: pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki i 

dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. Pomiaru dokonywano w mieście Wągrowiec i 

Kobylcu 

         Otrzymane wartości   w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych pozwoliły 

na zakwalifikowanie strefy, a więc i powiatu wągrowieckiego, do poniższych klas: 

       - do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu oraz metali 

oznaczanych w pyle PM10( stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych) 

         - do klasy C – dla pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10(stężenia 

zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i 

poziomy docelowe). 

     2. MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

          Program monitoringu wód  powierzchniowych obejmował ocenę stanu wód płynących( Wełna od 

dopływu poniżej jez. Łęgowo do ujścia) i wód jeziornych ( 3 jeziora w gminie Wągrowiec). Stan wód 

jezior określony został jako zły. W przypadku rzeki stwierdzono dobry stan chemiczny. Nie oceniano 

potencjału ekologicznego oraz stanu wód.  

       3.MONITORING HAŁASU  

         WIOŚ w Poznaniu przeprowadził  pomiary poziomów hałasu komunikacyjnego w jednym punkcie 

pomiarowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 46. Punkt ten został wytypowany jako punkt 

długookresowego pomiaru hałasu. Badania prowadzono w dwóch cyklach pomiarowych – wiosną i 

jesienią, w dni powszednie oraz podczas weekendów. Źródłem hałasu były pojazdy poruszające się 

wzdłuż drogi wojewódzkiej. Pomiary wykazały iż  wartości dopuszczalne długookresowego 

wskaźnika poziomu hałasu dla pory dzienno-wieczorno-nocnej, LDWN oraz dla pory nocnej, LN, 

zostały dotrzymane.  

      4. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  

         W roku 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski w 

żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM (poziom pól 

elektromagnetycznych).  



      5.DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

         W ewidencji Delegatury WIOŚ w Pile znajdują się 223 podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

na terenie powiatu wągrowieckiego. W roku 2015 przeprowadzono 45 kontroli przestrzegania 

wymagań ochrony środowiska. 

          W trakcie składania informacji członkowie komisji ( G. Owczarzak, W. Ewertowski, T. Synoracki) 

zadawali pytania , dzielili się spostrzeżeniami i uwagami  do omawianego tematu. 

 

    Ad.3. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji. 

  

    5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

5.1.  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

5.2.  Opinie  

 

                   
 

5.3.Stanowiska 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

5.4.Wnioski 

Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o zamieszczenie w Wągrowieckim Kurierze 

Powiatowym  informacji dotyczącej postępowania w przypadku znalezienia potrąconego 

zwierzęcia  w pasie drogowym.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

-- -----------------------------                              --------------------------------------------- 


