
UCHWAŁA Nr 18.2020 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu „Powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 

2027” 

 

Na podstawie §5 ust. 1 uchwały Nr 3.2016 Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego” uchwala się, 

co następuje:  

§1 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego pozytywnie 

opiniuje przedłożony projekt „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” oraz przedstawia uwagi 

i propozycje dotyczące projektu dokumentu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Sabina Kirson 

 

…………………………………. 

PRZEWODNICZĄCA  

Powiatowej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego  

Powiatu Giżyckiego 
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Załącznik 
do uchwały nr 18.2020  
Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Powiatu Giżyckiego 
z dnia 10 września 2020 r. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG  
do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 

 
1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 
(rozdział/ punkt/ strona) 

Dotychczasowy zapis  Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi 

1 

Tabela 41  
Pomniki przyrody na terenie 
powiatu giżyckiego  
/ strona 83 

brak opisów pomników przyrody uzupełnienie opisów i lokalizacji pomników 
przyrody 

Brak szczegółowej informacji 
o pomnikach przyrody (osobliwościach 
przyrodniczych) tj. opisu i lokalizacji 
obiektów znajdujących się na terenie 
powiatu giżyckiego. Ma to niekorzystny 
wpływ na promocję regionu. Mazury nie 
są cenne bez przyrody, no i jezior. 

2 

Załącznik 3  
Harmonogram realizacji 
zadań własnych wraz z ich 
finansowaniem  
Obszar interwencji: Ochrona 
klimatu i jakości powietrza 
/ strona 1 

Zadanie: 
„Modernizacja i rozbudowa ścieżek 
rowerowych” 

Zadanie  
„Modernizacja i rozbudowa ścieżek i dróg 
rowerowych” 

Doprecyzowanie zapisu, rozszerzenie 
również na utwardzone drogi rowerowe. 
Może być pomocne w ubieganiu się 
o zewnętrzne środki finansowe. 

3 

Załącznik 3  
Harmonogram realizacji 
zadań własnych wraz z ich 
finansowaniem  
Obszar interwencji: Ochrona 
klimatu i jakości powietrza 
/ strona 1 

Zadanie: 
„Edukacja i zwiększanie 
świadomości w zakresie zmian 
klimatu i sposobów 
minimalizowania ich skutków 
oraz znaczenia i konieczności 
oszczędzania zasobów, 
w szczególności wody” 
 

Zadanie: 
„Edukacja i zwiększanie 
świadomości w zakresie zmian klimatu 
i sposobów minimalizowania ich skutków: 
1. znaczenia i konieczności oszczędzania 

zasobów, w szczególności wody; 
2. roli lasów i zadrzewienia miejskiego 

w ochronie klimatu, utrzymania 
retencji wodnej a w konsekwencji 
zdrowia ludności” 

Zapis został poszerzony o edukację 
w zakresie roli lasów i zadrzewień 
w procesie retencji wody.  
Można mówić globalnie o roli puszcz 
i lasów np. Amazonii, ale również 
w kontekście regionalnym czy lokalnym.  
Rola lasów i zadrzewień ma bardzo 
duże znaczenie, w kształtowaniu 
klimatu lokalnego i zdrowia, chociaż 
często jest niedoceniana a nawet nie 
uwzględniana.  
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4 

Załącznik 3  
Harmonogram realizacji 
zadań własnych wraz z ich 
finansowaniem  
Obszar interwencji: 
Gospodarowanie wodami 
/ strona 3 

Zadanie: 
„Prowadzenie działań 
edukacyjnych dotyczących 
potrzeby oszczędnego 
gospodarowania wodą” 

Zadanie: 
„Prowadzenie działań edukacyjnych 
dotyczących potrzeby oszczędnego 
gospodarowania wodą z uwzględnieniem 
uwarunkowań hydrologicznych obszaru 
powiatu, potrzeby zwiększenia retencji 
wód opadowych” 

Żyjąc w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich podzielonych wododziałem 
I rzędu w rejonie: odwadnianym na 
południe poprzez Pisę do Bugo-Narwi 
i Wisły środkowej oraz na północ 
poprzez Węgorapę do Pregoły, 
nie posiadamy rozbudowanej, z dużymi 
przepływami, sieci cieków wodnych, 
rzek. Stąd istotne jest zatrzymanie 
w miejscu wszystkich możliwych wód.  

5 

Załącznik 3  
Harmonogram realizacji 
zadań własnych wraz z ich 
finansowaniem  
Obszar interwencji: Zasoby 
przyrodnicze 
/ strona 5 

brak zapisu Dodać zadanie: 
W celu promocji regionu, współudział 
i wspieranie działań o uzupełnienie bazy 
danych Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska i Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska dotyczącej opisów 
wraz z lokalizacją pomników przyrody 
na obszarze powiatu. Przeprowadzenie 
kampanii edukacyjnej / edukacji dzieci 
i młodzieży szkolnej wraz z konkursem 
fotograficznym osobliwości 
przyrodniczych prawem chronionych” 
 

Uzasadnienie jak w punkcie 1.  
Stąd prośba o podjęcie działań w celu 
uzupełnienia przyrodniczej bazy danych 
o osobliwościach przyrodniczych 
w rejestrach prowadzonych przez 
służby administracji rządowej. 
Natomiast kampania edukacyjna 
gruntowałaby wiedzę przyrodniczą 
naszej młodzieży i dzieci. Konkurs 
fotograficzny służyłby rozwijaniu 
techniki wykonywania zdjęć 
przyrodniczych. 

6 

Załącznik 4 
Harmonogram realizacji 
zadań monitorowanych wraz 
z ich finansowaniem 
Obszar interwencji: 
Gospodarowanie wodami 
/ strona 4 

Zadanie: 
„Ograniczanie dopływu do wód 
zanieczyszczeń ze źródeł 
rozproszonych i obszarowych, 
w szczególności poprzez: 
a) wyposażenie jak największej 

liczby gospodarstw rolnych 
w zbiorniki na gnojowicę i płyty 
obornikowe, 

b) edukację – upowszechnianie 
Kodeksu DPR” 

Zadanie: 
„Ograniczanie dopływu do wód 
zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych 
i obszarowych, w szczególności poprzez: 
a) wyposażenie jak największej liczby 

gospodarstw rolnych w zbiorniki na 
gnojowicę i płyty obornikowe, 

b) edukację – upowszechnianie Kodeksu 
DPR, 

c) ograniczenie dopływu do wód 
śródlądowych zanieczyszczeń 
ze źródeł liniowych związanych 
z turystyką wodną (żeglarstwo 
indywidualne, statki żeglugowe)” 

 

Brakuje zapisów przedstawiających 
problem zanieczyszczeń z jednostek 
pływających po WJM. Dotyczy turystyki 
wodnej indywidualnej oraz pływających 
„domów na wodzie” w zakresie zużytych 
wód z mycia się i higienizacji. Mamy 
nadzieję, iż ścieki z toalet lub toalet 
chemicznych są akumulowane 
w zbiornikach bezodpływowych i trafiają 
do węzłów kanalizacji sanitarnej. 
Zapis zasadny, bo przecież 
rozpatrujemy strategię z wskazaniem 
kierunków do 2027 roku. 



3 
 

7 

Załącznik 4 
Harmonogram realizacji 
zadań monitorowanych wraz 
z ich finansowaniem 
Obszar interwencji: 
Gospodarowanie wodami 
/ strona 6 

Zadanie:  
„Gromadzenie wód opadowych – 
deszczówka” 

Zadanie:  
„Gromadzenie wód opadowych – 
deszczówka. Eliminowanie spływów 
powierzchniowych wód opadowych 
z placów, miejsc utwardzonych, poprzez 
ich zatrzymanie w gruncie.” 

W obecnym okresie suszy, w tym 
i hydrologicznej, wskazano na potrzebę  
modyfikacji utwardzenia terenu poprzez 
zastępowanie litych utwardzeń 
generujących spływy powierzchniowe 
utwardzeniami ażurowymi lub 
z opaskami infiltracyjnymi, wsiąkowymi. 

8 

Załącznik 4 
Harmonogram realizacji 
zadań monitorowanych wraz 
z ich finansowaniem 
Obszar interwencji: 
Gospodarowanie odpadami 
i zapobieganie powstawaniu 
odpadów 
/ strona 11 

brak zapisu Dodać zadanie:  
„Kampania edukacyjna w zakresie 
ochrony przed zanieczyszczeniem 
odpadami, w szczególności lasów, 
parkingów śródleśnych, leśnych 
poboczy drogowych, ścieżek 
rowerowych itp.” 

Przykro uzasadniać ten zapis, 
ale przyglądając się specyfice 
pozostawianych odpadów bytowych 
(butelki PET po słodkich napojach, 
butelki i puszki po piwie, foliach 
opakowaniowych itp.) są to 
zanieczyszczenia pozostawiane 
najczęściej przez ludzi młodych. 
Ponadto istnieje proceder wywozu 
odpadów komunalnych do lasów, 
często z obszarów wiejskich lub 
niezamieszkałych. 

 
2. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: 

Imię i nazwisko/ nazwa organizacji Sabina Kirson / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 

adres do korespondencji Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

e-mail fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl tel./faks (87) 428-59-58 wew. 59 

 
10.09.2020 r. 

 
………………………………………………………….. 

data i podpis osoby zgłaszającej uwagi i wnioski     

Wypełniony formularz konsultacji należy przesyłać w terminie do dnia 17 września 2020 roku1, na adres: 
- e-mail: srodowisko1@gizycko.starostwo.gov.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza konsultacji) 
- pocztowy: Starostwo Powiatowe Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia. 

                                                           
1 Uwaga: decyduje data wpływu 


