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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

1. Obszar interwencji: Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu
Osiągnięcie dobrej jakości
pow ietrza i jakości życia
mieszkańców – dążenie do
osiągnięcia dopuszczalnych
poziomów zanieczyszczeń
pow ietrza

Dążenie do osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych zanieczyszczeń
pow ietrza: pyłu PM10, dążenie do
osiągnięcia poziomu docelow ego
PM2,5 i benzo(a)pirenu

Realizacja programów ochrony pow ietrza dla strefy aglomeracji Poznań zgodnie z harmonogramem działań napraw czych zaw artych w w w .
programach

Zarząd Wojew ództw a Wielkopolskiego oraz
jednostki realizujące w ytypow ane w
programach

Likw idacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania i zastąpienie ich źródłami
proekologicznymi - KAWKA

Urząd Miasta Poznania (WOŚ, WGN, ZKZL)

Rozw ój i modernizacja sieci gazow ej i energetycznej

Polska Spółka Gazow nictw a Sp. z o.o., ENEA
Operator Sp. z o.o.

Stosow anie odpow iednich zapisów , umożliw iających ograniczenie emisji pyłu
PM10 i benzo(a)pirenu w miejscow ych planach zagospodarow ania
przestrzennego
Działania zmierzające do likw idacji indyw idualnych systemów grzew czych
opalanych paliw ami stałymi w obiektach użyteczności publicznej oraz
budynkach należących do zasobów komunalnych Miasta z uw zględnieniem
systemów zarządzania i monitorow ania energii
Działania zmierzające do likw idacji indyw idualnych systemów grzew czych
opalanych paliw ami stałymi w obiektach nie w chodzących w zasoby Miasta
(zasoby 4 WM)
Działania na rzecz ograniczenia emisji odorów i bioareozoli z Lew obrzeżnej
oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Systematyczny monitoring jakości pow ietrza
Działania kontrolne w zakresie przestrzegania w ymogów ochrony pow ietrza

Wspieranie odnaw ialnych źródeł
energii i kogeneracyjnej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej

Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

Zainteresow ane podmioty (MPGM SA,
w łaściciele budynków , w spólnoty
mieszkaniow e, itp.)
Aquanet SA
Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu
Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu, Urząd Miasta Poznania

Kontrola prow adzona pod katem ograniczenia i w yeliminow ania procederu
spalania odpadów w paleniskach do tego nieprzystosow anych

Urząd Miasta Poznania

KAWKA bis

Urząd Miasta Poznania (WOŚ)

Promow anie i stosow anie odnaw ialnych źródeł energii (np. Kolektory
słoneczne, pompy ciepła)

Zainteresow ane podmioty (w łaściciele
budynków , w spólnoty mieszkaniow e, itp.)

Budow a i modernizacja ośw ietlenia ulicznego

Zarząd Dróg Miejskich
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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Termomodernizacje budynków na terenie Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania, Poznańskie Centrum
Św iadczeń, Biuro Koordynacji Projektów i
Rew italizacji Miasta, Zespół Szkół
Samochodow ych, Miejskie Przedsiębiorstw o
Komunikacyjne Poznań Sp. z o.o.,
Zainteresow ane podmioty (w łaściciele
budynków , w spólnoty mieszkaniow e, itp.),
Jednostki samorządu terytorialnego

Działania na rzecz popraw y efektyw ności energetycznej i racjonalnego
zużycia energii, w szczególności w mieszkalnictw ie, budynkach użyteczności
publicznej i przedsiębiorstw ach poprzez m.in. termomodernizację budynków ,
stosow anie systemów sterow ania energią oraz odnaw ialnych źródeł energii,
ograniczenie strat w sieciach elektroenergetycznych i ciepłow niczych,
stosow anie urządzeń i instalacji, procesów technologicznych efektyw nych
energetycznie

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Wzrost efektyw ności energetycznej
w mieszkalnictw ie i budow nictw ie
oraz oszczędzanie energii elektryczne

Zrów now ażony transport
(zw iększenie udziału zbiorow ej
komunikacji publicznej i
alternatyw nych dla komunikacji
indyw idualnej środków transportu w
ruchu ulicznym, rozw ój sieci
row erow ej)

Zmniejszenie strat przesyła energii przez modernizację sieci cieplnej w
technologii preizolow anej oraz rozw ój sieci poprzez podłączenie now ych
odbiorców i przełączenie przez zmianę źródła zasilania

Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacyjne
Poznań Sp. z o.o.

Veolia Energia Poznań SA

Eliminow anie z ruchu autobusów nie spełniających norm dla emisji pyłów i
gazów oraz w ymiana w yeksploatow anych autobusów na now e spełniające
w ysokie normy europejskie, w ymiana i modernizacja taboru tramw ajow ego

Urząd Miasta Poznania, Miejskie
Przedsiębiorstw o Komunikacyjne Poznań Sp. z
o.o.

Budow a tras tramw ajow ych

Zarząd Transportu Miejskiego

Zw iększenie zasięgu Poznańskiego Row eru Miejskiego, popraw a dostępności
Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie
PRM, zw iększenie w ykorzystyw ania row eru jako środka transportu miejskiego,
Przedsiębiorstw o Komunikacyjne Poznań Sp. z
zw iększenie mobilności mieszkańców , zmniejszenie korków ulicznych,
o.o.
zmniejszenie emisji CO2
Budow a Wartostrady pieszo-row erow ej w raz z niezbędną infrastrukturą

Urząd Miasta Poznania

Budow a i rozbudow a dróg row erow ych, kładek i traktów pieszo-row erow ych
oraz liniow ej infrastruktury row erow ej

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Działania promocyjne na rzecz transportu alternatyw nego (akcje, informow anie
w mediach, Internecie, itd.)

Urząd Miasta Poznania, Zainteresow ane
podmioty

Budow a i modernizacja dróg

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Budow a i rozbudow a w ęzłów przesiadkow ych

Zarząd Transportu Miejskiego

Budow a i rozbudow a infrastruktury transportu publicznego

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Transportu
Miejskiego
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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Budow a miejsc postojow ych dla row erów na parkingach kubaturow ych w
śródmieściu oraz parkingach "Park&Go" na obrzeżach Strefy Płatnego
Parkow ania

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Transportu
Miejskiego

Budow a systemu parkingów Park&Ride, zarządzanie miejscami parkingow ymi
w mieście

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Ocena stanu akustycznego miasta Poznania poprzez sporządzanie mapy
akustycznej

Urząd Miasta Poznania

Prow adzenie rejestru zaw ierającego informacje o stanie akustycznym
środow iska, na podstaw ie badań, pomiarów , analiz w ykonyw anych w ramach
państw ow ego monitoringu środow iska

Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska

Popraw a klimatu akustycznego w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania

Modernizacja naw ierzchni dróg

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Modernizacja transportu tramw ajow ego: toczenie kół w ózków tramw ajow ych i
szlifow anie szyn, w ymiana zw rotnic tramw ajow ych, zakup
now ych/modernizacja tramw ajów , popraw a stanu torow isk tramw ajow ych

Urząd Miasta Poznania, Miejskie
Przedsiębiorstw o Komunikacyjne Poznań Sp. z
o.o.

Wymiana i modernizacja taboru autobusow ego

Urząd Miasta Poznania, Miejskie
Przedsiębiorstw o Komunikacyjne Poznań Sp. z
o.o., Zarząd Transportu Miejskiego

Budow a i rozbudow a w ęzłów przesiadkow ych

Zarząd Transportu Miejskiego

Rozbudow a stref ruchu uspokojonego, rozbudow a systemu sygnalizacji
św ietlnych , przebudow a skrzyżow ań, tw orzenie strefy Tempo 30,
rozszerzenie Strefy Płatnego Parkow ania - popraw a klimatu akustycznego w
centrum

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Redukcja hałasu na ulicach, w tym w ytypow anych w POH, ograniczenie
prędkości ruchu (tw orzenie strefy Tempo 30)

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Budow a i rozbudow a dróg row erow ych, kładek i traktów pieszo-row erow ych
oraz liniow ej infrastruktury row erow ej

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych

Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu

2. Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem
Zmniejszenie hałasu
komunikacyjnego w przestrzeni
miejskiej

Ograniczenie liczby mieszkańców
narażonych na ponadnormatyw ny
hałas

Zrów now ażony transport
(zrów now ażenie miejskiego i
aglomeracyjnego systemu
transportow ego; zw iększenie
atrakcyjności i efektyw ności
transportu publicznego oraz
w ykorzystania możliw ości
transportow ych miasta)

Uspokojenie ruchu samochodow ego
w mieście

3. Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne
Utrzymanie stopnia emisji pól Dążenie do minimalizacji oddziaływ ania
elektromagnetycznych poniżej pól elektromagnetycznych na zdrow ie
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Kontrola źródeł emisji pól elektromagnetycznych

Prow adzący instalacje, użytkow nicy urządzeń,
Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu

Prow adzenie rejestru zaw ierającego informacje o terenach, na których
stw ierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środow isku

Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu

Racjonalne użytkow anie surow ców przez ograniczenie materiałochłonności i
kontynuację działań zmierzających do redukcji odpadów gospodarczych oraz
do zmniejszenia zużycia w ody, w szczególności do celów produkcyjnych,
zmniejszenie strat w ody w sieci kanalizacyjno-w odociągow ej oraz
zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictw ie i
bytow aniu człow ieka

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Bieżąca aktualizacja Planu operacyjnego ochrony przed pow odzią dla Miasta
Poznania

Urząd Miasta Poznania

Zależnie od zaistnienia zagrożenia pow odziow ego, realizacja scenariusza
przyjętego w Planie operacyjnym ochrony przed pow odzią

Urząd Miasta Poznania

Udostępnianie na stronach w Internecie mapy praw dopodobnych zalew ów
pow odziow ych i informacji o miejscach i drogach ew akuacji - działanie
informacyjne lub edukacyjne

Urząd Miasta Poznania

Konserw acja w ałów przeciw pow odziow ych Miasta Poznania oraz
międzyw ala rzeki Warty

Urząd Miasta Poznania

Działania przeciw pow odziow e w zakresie ujęć w ody i systemu
w odociągow ego

Aquanet SA

Uzupełnianie w yposażenia magazynów przeciw pow odziow ych

Urząd Miasta Poznania

Utrzymanie pompow ni Bielniki w raz z systemem odw adniającym

Urząd Miasta Poznania

Budow a budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciw pow odziow ego
oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Zapew nienie
ochrony ludności i popraw a skuteczności działań ratow niczych

Urząd Miasta Poznania

4. Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
Racjonalne korzystanie z
zasobów w odnych, ochrona
przed pow odzą, suszą i
deficytem w ody

Optymalizacja zużycia w ody

Zarządzanie ryzykiem pow odziow ym

Kontrola i utrzymanie odpow iedniego
stanu w ałów i urządzeń
przeciw pow odziow ych

Ochrona i monitoring stanu jakości
w ód

Biologiczna odnow a w ód oraz system stałego doczyszczania w ód rzek

Urząd Miasta Poznania

Monitoring w ód podziemnych i pow ierzchow nych

Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu, Państw ow y Instytut Geologiczny

Kontrola podmiotów posiadających pozw olenia w odnopraw ne pod kątem
Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
dotrzymyw ania standardów środow iska w ynikających z mocy praw a i decyzji
Poznaniu, Urząd Miasta Poznania
organów
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Ustalenie w arunków szczególnego korzystania z w ód pow ierzchniow ych i
podziemnych w pozw oleniach w odnopraw nych

Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkow ski
Wojew ództw a Wielkopolskiego, Prezes KZGW

Doczyszczanie Zbiornika Malta zgodnie z decyzja Prezydenta Miasta Poznania
poprzez w prow adzanie siarczanu żelaza (PIX-113)

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Urząd
Miasta Poznania

Rekultyw acja i modernizacja jezior i staw ów

Ogród zoologiczny, Urząd Miasta Poznania,
Spółka Wodna Ochrony Wód Jeziora Kierskiego,
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Uw zględnienie w mpzp ograniczeń w ynikających ze zlokalizow ania GZWP na
terenie miasta (Głów nych Zbiorników Wód Podziemnych)

Urząd Miasta Poznania, Miejska Pracow ania
Urbanistyczna

Przebudow a cieków

Urząd Miasta Poznania

Budow a i modernizacje ujęć w ód i stacji uzdatniania w ody

Aquanet SA

Ustanaw ianie stref ochronnych ujęć w ód

Aquanet SA, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

Zabezpieczenie terenów w odonośnych pod przyszłościow e ujęcia w ód

Aquanet SA

Zabezpieczenie w miejscow ych planach zagospodarow ania przestrzennego
rezerw y terenow ej, pod budow ę now ych sieci w odociągow ych,
magistralnych i rozdzielczych

Urząd Miasta Poznania

Budow a i modernizacja sieci w odociągow ej

Aquanet SA

Prow adzenie szaletów miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług
św iadczonych w miejskich szaletach

Urząd Miasta Poznania, Usługi Komunalne

Budow a urządzeń do oczyszczania ścieków deszczow ych, w ód opadow ych,
pochodzących z pow ierzchni ulic

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich

Budow a i modernizacja kanalizacji deszczow ej

Zarząd Dróg Miejskich

Koordynow anie działań w zakresie infrastruktury technicznej miasta zw iększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki
Komunalnej

Stosow anie zapisów w dokumentach planistycznych służących zw iększeniu
retencji oraz infiltracji w ód opadow ych i roztopow ych

Urząd Miasta Poznania, Miejska Pracow ania
Urbanistyczna, Aquanet SA

Unikanie uszczelniania pow ierzchni lub zw iększanie pow ierzchni chłonnej
(systemy rozsączającej w ody opadow e w gruncie, "zielone dachy", itp.)

Zainteresow ane podmioty, Miejska Pracow ania
Urbanistyczna

5. Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
Popraw a jakości w ody, rozw ój
infrastruktury w odnokanalizacyjnej

Rozw ój kanalizacji deszczow ej w raz
z systemem podczyszczającym

Zw iększenie retencji oraz infiltracji
w ód opadow ych i roztopow ych

Załącznik nr 1
Cele i kierunki interwencji Programu
Cele

Kierunki interw encji

Ograniczanie zanieczyszczenia w ód
ze źródeł komunalnych

6

Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Działania podmiotów gospodarczych w pływ ające na zw iększenie retencji i
infiltracji w ód opadow ych i roztopow ych (np.. Wykorzystanie w ody
deszczow ej do podlew ania zieleni)

Przedsiębiorcy, Zainteresow ane podmioty

Popraw a parametrów bakteriologicznych poprzez w yeliminow anie dopływ u
zanieczyszczeń komunalnych do rzek poprzez kanalizację deszczow ą

Zarząd Dróg Miejskich

Likw idacja zbiorników bezodpływ ow ych poprzez podłączanie się do sieci
kanalizacyjnej

Gospodarka niskoemisyjna

Urząd Miasta Poznania, w łaściciele
nieruchomości, ZKZL
Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacyjne
Poznań Sp. z o.o.

Kontrola praw idłow ego pozbyw ania się nieczystości ciekłych przez
mieszkańców

Urząd Miasta Poznania, Pow iatow y Inspektorat
Nadzoru Budow lanego dla Miasta Poznania

Model matematyczny sieci kanalizacyjnej i rozbudow a punktów pomiarow ych
na PSK (Poznańskim Systemie Kanalizacyjnym)

Aquanet SA

Budow a i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospław nej

Aquanet SA

Racjonalne użytkow anie surow ców przez ograniczenie materiałochłonności i
kontynuację działań zmierzających do redukcji odpadów gospodarczych oraz
do zmniejszenia zużycia w ody , w szczególności do celów produkcyjnych,
zmniejszenie strat w ody w sieci kanalizacyjno-w odociągow ej oraz
zmniejszanie zużycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictw ie i
bytow aniu człow ieka

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Działania na rzecz ograniczenia zużycia w ody przez podmioty gospodarcze

Przedsiębiorcy

Edukacja ekologiczna zw iązana z korzystaniem z w ody

Aquanet SA

Kontrola stanu faktycznego eksploatacji złóż kopalin

Dyrektor Okręgow ego Urzędu Górniczego w
Poznaniu, Marszałek Wojew ództw a
Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania

Ochrona obszarów w ystępow ania złóż kopalin przed zagospodarow aniem
uniemożliw iającym eksploatacje poprzez w prow adzanie do studiów
uw arunkow ań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego i mpzp
odpow iednich zapisów

Urząd Miasta Poznania

6. Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
Ochrona złóż kopalin

Racjonalne korzystanie z zasobów
kopalin
Prow adzenie działań administracyjnokontrolnych i monitoringu na
obszarach w ystępow ania złóż kopalin
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Kontrole miejsc eksploatacji złóż

Dyrektor Okręgow ego Urzędu Górniczego w
Poznaniu, Marszałek Wojew ództw a
Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania,
Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu

Minimalizacja zagrożenia
spow odow anego ruchami masow ymi Monitoring zidentyfikow anych terenów zagrożonych w ystępow aniem ruchów
ziemi
masow ych ziemi oraz terenów , na których w ystępują te ruchy na obszarze
miasta
Rekultyw acja terenów
poeksploatacyjnych

Rekultyw acja w yrobisk poeksploatacyjnych

Prow adzenie działań
administracyjnych-kontrolnych i
Objęcie terenów zagrożonych ruchami masow ymi oraz terenów , na których te
monitoringu na obszarach
ruchy w ystępują miejscow ymi planami zagospodarow ania przestrzennego
zagrożonych ruchami masow ymi ziemi
uw zględniającymi ograniczenia użytkow ania w ynikające z zagrożeń

Urząd Miasta Poznania

Koncesjonariusze

Urząd Miasta Poznania

7. Obszar interwencji: Gleby
Popraw a jakości gleby i ziemi

Monitoring jakości gleby i ziemi oraz
terenów zrekultyw ow anych
Remediacja terenów
zanieczyszczonych i rekultyw acja
terenów zdegradow anych

Monitoring obszarów zanieczyszczonych

Urząd Miasta Poznania

Nakładanie obow iązku przyw rócenia terenu zanieczyszczonego do stanu
w tórnego przez spraw cę lub w łaściciela nieruchomości

Urząd Miasta Poznania

Uzgodnienia w arunków rekultyw acji zdegradow anego terenu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środow iska w
Poznaniu

Rekultyw acja składow isk w yłączonych z użytkow ania

Zarządzający składow iskiem

Rekultyw acja w yrobisk poeksploatacyjnych

Koncesjonariusze

Rekultyw acja w raz z docelow ą instalacja pozyskania i przygotow ania biogazu
na kw aterze P-3 na składow isku odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie,
polegająca na zabezpieczeniu składow iska przed szkodliw ym oddziaływ aniem Zakład Zagospodarow ania Odpadów Sp. z o.o.
na w ody pow ierzchniow e i podziemne oraz pow ietrze (w ykonanie obsiew u
traw i nasadzeń drzew )

Ochrona i zapew nienie w łaściw ego
sposobu użytkow ania pow ierzchni

Rekultyw acja byłego w ysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramow ickiej

Zakład Lasów Poznańskich

Rekultyw acja urządzeń melioracyjnych i odbudow a retencji w dolinie row u
Głuszec

Urząd Miasta Poznania

Załącznik nr 1
Cele i kierunki interwencji Programu
Cele
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Kierunki interw encji

Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

ziemi

Utrzymanie odpow iedniego stanu urządzeń melioracyjnych służących
uzyskaniu optymalnych w arunków w odnych głów nie dla potrzeb rolniczego
użytkow ania gruntów poprzez retencję w ód

Urząd Miasta Poznania, Zainteresow ane
Podmioty (np. Lasy Państw ow e)

8. Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Zapew nienie zrów now ażonego
systemu gospodarki odpadami

Redukcja ilości składow anych
odpadów

Redukcja ilości składow anych odpadów komunalnych poprzez stw orzenie
systemu gospodarki odpadami w mieście Poznań

Urząd Miasta Poznania

Ograniczenie ilości odpadów
ulegających biodegradacji
przekazyw anych do składow ania

Budow a innych instalacji do odzysku odpadów ulegających biodegradacji

Zainteresow ane podmioty

Objęcie zorganizow anym systemem
odbierania odpadów komunalnych , w
tym systemem zbierania selektyw nego

Zagospodarow anie odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach
Przetw arzania Odpadów (ITPOK, biokompostow nie)

Urząd Miasta Poznania

Usuw anie azbestu z terenu miasta

Urząd Miasta Poznania (WOŚ)

Osiągnięcie poziomów zbierania
odpadów objętych obow iązkiem
zbierania

Osiągnięcie poziomów odzysku,
przygotow anie do ponow nego użycia
lub odzysku innymi metodami odpadów Budow a instalacji do zagospodarow ania odpadów ujętych w Planie gospodarki
odpadami dla Wojew ództw a Wielkopolskiego
objętych obow iązkiem ustaw ow ym
Racjonalne gospodarow anie odpadami
zgodnie z hierarchią sposobów
postępow ania z odpadami, w tym
w ykorzystanie ich na cele
energetyczne

Urząd Miasta Poznania

Zagospodarow anie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania

Racjonalne użytkow anie surow ców przez ograniczenie materiałochłonności i
kontynuację działań zmierzających do redukcji odpadów gospodarczych oraz
do zmniejszenia zużycia w ody , w szczególności do celów produkcyjnych,
zmniejszenie strat w ody w sieci kanalizacyjno-w odociągow ej oraz
zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictw ie i
bytow aniu człow ieka

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Gospodarka niskoemisyjna

Załącznik nr 1
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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Ochrona istniejących form ochrony przyrody oraz prace pielęgnacyjne i
ochronne z tym zw iązane

Urząd Miasta Poznania, Organizacje
pozarządow e

Utrzymanie Ogrodu Botanicznego UAM jako chronionego praw em obiektu
cennego przyrodniczo

Uniw ersytet im. Adama Mickiew icza, Urząd
Miasta Poznania

Rew italizacja w ybranych plaż i leśnych ścieżek pieszo-row erow ych w
zachodnim klinie zieleni

Urząd Miasta Poznania

9. Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
Ochrona i zachow anie
Ochrona terenów i obiektów cennych
różnorodności biologicznej oraz
przyrodniczo
tw orzenie sieci obszarów
chronionych

Zachow anie i popraw a jakości
istniejących, tw orzenie now ych
terenów zieleni (w tym klinów zieleni i
zabytkow ych założeń zieleni)

Konserw acja, rew italizacja i prace pielęgnacyjne parków , terenów zieleni
Ochrona i kształtow anie ogrodów przyszkolnych poprzez utrzymanie funkcji
przyrodniczych, jak i stosow anie działań w zakresie dbałości, estetyki i
podnoszenia jakości i w alorów zieleni urządzonej

Palmiarnia Poznańska, Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalow ych, Zarząd Zieleni Miejskiej
Urząd Miasta Poznania, Uniw ersytet im. Adama
Mickiew icza, Ogród Botaniczny UAM, Podmioty
zew nętrzne

Zakładanie, odtw arzanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogow ych i obszarach Zarząd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiębiorstw o
tras tramw ajow ych
Komunikacyjne Poznań Sp. z o.o.
Zabezpieczenie obszaru i ciągłości systemu klinów zieleni z ringiem Stübbena
w dokumentach planistycznych w obszarze śródmieścia i całego miasta

Urząd Miasta Poznania, Zainteresow ane
podmioty

Zagospodarow anie obszaru w ybranych Fortów

Urząd Miasta Poznania

nasadzenia now ych drzew w celu zw iększenia udziału zieleni

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Zieleni Miejskiej

Realizacja zadań z zakresu czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych i ich
gatunków

Urząd Miasta Poznania, Organizacje
pozarządow e, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środow iska w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państw ow ych w Poznaniu

Podejmow anie w spólnych inicjatyw na rzecz obszarow ej ochrony przyrody
oraz ochrony ponadlokalnych korytarzy ekologicznych z gminami aglomeracji
poznańskiej

Urząd Miasta Poznania, Organizacje
pozarządow e, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środow iska w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państw ow ych w Poznaniu, administracja
rządow a i samorządow a

Umieszczanie zapisów w dokumentach planow ania i zagospodarow ania
przestrzennego dotyczących tw orzenia spójnego systemu obszarów
chronionych i przeciw działaniu fragmentacji przestrzeni przyrodniczej
(zachow anie korytarzy ekologicznych oraz ochrona różnorodności biologicznej
i krajobrazow ej)

Urząd Miasta Poznania, Miejska Pracow ania
Urbanistyczna

Waloryzacja przyrodnicza w raz z opracow aniem zaleceń ochronnych dla
obszarów cennych przyrodniczo

Urząd Miasta Poznania

Rozw ijanie form ochrony przyrody

Załącznik nr 1
Cele i kierunki interwencji Programu
Cele
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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Tw orzenie now ych form ochrony przyrody na podstaw ie w yników
inw entaryzacji i w aloryzacji (np. Rezerw aty przyrody, pomniki przyrody, użytki
ekologiczne)

Urząd Miasta Poznania, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środow iska w Poznaniu

Podejmow anie w spólnych inicjatyw oraz realizacja zadań z zakresu ochrony
populacji gatunków roślin chronionych lub zagrożonych

Ogród Botaniczny UAM, Uniw ersytet im. Adama
Mickiew icza, inne ogrody botaniczne,
organizacje pozarządow e, zainteresow ane
podmioty

Ochrona zw ierząt domow ych

Urząd Miasta Poznania

Funkcjonow anie Ptasiego Azylu (Centrum kw arantanny i rehabilitacji ptaków
dzikich przy Uniw ersytecie Przyrodniczym) - rehabilitacja i leczenie ptaków
fauny krajow ej

Urząd Miasta Poznania, Uniw ersytet
Przyrodniczy, Straż Miejska Miasta Poznania

Prow adzenie oraz budow a now ego schroniska dla zw ierząt

Usługi Komunalne

Prow adzenie działań na rzecz bezdomnych zw ierząt w mieście, np. Realizacja
Programu ochrony bezdomnych zw ierząt oraz zapobiegania bezdomności
zw ierząt

Urząd Miasta Poznania, Usługi Komunalne,
Schronisko dla zw ierząt, Straż miejska,
Zainteresow ane podmioty

Ochrona i zachow anie siedlisk (w tym ochrona lęgów ) poprzez uw zględnianie
w polityce przestrzennej (miejscow e plany zagospodarow ania
przestrzennego)

Urząd Miasta Poznania, Miejska Pracow nia
Urbanistyczna

Ochrona zagrożonych w yginięciem rodzimych gatunków (np. sokoła pustułki,
jerzyki, nietoperze, płazy)

Urząd Miasta Poznania, Spółdzielnie
Mieszkaniow e, Zarządcy nieruchomości,
Organizacje pozarządow e, Zainteresow ane
podmioty

Funkcjonow anie pogotow ia interw encyjnego ds. dzikich zw ierząt

Urząd Miasta Poznania

Ochrona gatunkow a zw ierząt uw zględniająca rozw iązania architektoniczne tj.:
bariery ochronne w zdłuż tras komunikacyjnych, montaż pochylni dla małych
zw ierząt w ew nątrz korytek krakow skich w zdłuż trasy PST

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich,
Zainteresow ane podmioty, Organizacje
pozarządow e, Miejskie Przedsiębiorstw o
Komunikacyjne Sp. z o.o.

Działania na rzecz ochrony zw ierząt będących pod opieką Ogrodu
Zoologicznego

Ogród zoologiczny

Tw orzenie i uzupełnianie oraz ochrona zadrzew ień i zakrzew ień w krajobrazie
rolniczym miasta

Zakład Lasów Poznańskich, Lasy Państw ow e,
rolnicy, zainteresow ane podmioty

Załącznik nr 1
Cele i kierunki interwencji Programu
Cele
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Kierunki interw encji

Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Wytyczanie szlaków ruchu turystycznego oraz w prow adzanie odpow iednich
zapisów w planach urządzania lasu w celu zapobieżenia antropopresji i
degradacji obszarów chronionych i innych obszarów leśnych

Urząd Miasta Poznania, Lasy Państw ow e,
Zakład Lasów Poznańskich, Zarządcy terenów
leśnych

Rozw ój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, w tym rew italizacja
edukacyjnych ścieżek przyrodniczych na terenach komunalnych (np. Dębina,
Bogdanka, Las Marceliński, staw y na Cybinie: Antoninek) oraz ich w spieranie

Urząd Miasta Poznania, Zakład Lasów
Poznańskich, Zainteresow ane podmioty

Wyposażenie służb monitoringu w profesjonalny sprzęt umożliw iający
prow adzenie działań ratow niczych dla w szystkich możliw ych scenariuszy
aw arii i katastrof

Służby interw encyjne

Budow a strażnicy dla OSP Głuszyna - Zw iększenie bezpieczeństw a oraz
zapew nienie ochrony ludności i popraw a skuteczności działań ratow niczych

Urząd Miasta Poznania

Rozw ój bazy kontenerow ej (zakup kontenerów ze sprzętem specjalistycznym,
w zależności od w ystępującego zagrożenia, w tym zakup pojazdów do
przew ozu kontenerów tzw . Nośnik kontenerow y)

Komenda Miejska Państw ow ej Straży Pożarnej

Zakup samochodów specjalistycznych (zakup pojazdów ratow niczych innych
niż gaśnicze)

Komenda Miejska Państw ow ej Straży Pożarnej

Zakup sprzętu specjalistycznego (zakup sprzętu pomiarow ego,
w ysokościow ego, w odnego, ośw ietleniow ego i innego przew ożonego na
pojazdach oraz kontenerach i przyczepach).

Komenda Miejska Państw ow ej Straży Pożarnej

10. Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami
Zmniejszenie ryzyka
w ystąpienia pow ażnych aw arii
przemysłow ych i aw arii
pochodzących z transportu

Zmniejszenie stopnia narażenia
mieszkańców na efekty aw arii

Budow a now ej strażnicy PSP w raz z niezbędną infrastrukturą oraz
zagospodarow aniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie
niezbędnej infrastruktury (strażnic) Komendy Miejskiej w Poznaniu

Minimalizacja potencjalnych
negatyw nych skutków aw arii

Komenda Miejska Państw ow ej Straży Pożarnej

Urząd Miasta Poznania

Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństw a Porządku Publicznego
oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - zapew nienie efektyw nego i
skutecznego koordynow ania działań służb odpow iedzialnych za
bezpieczeństw o, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach
kryzysow ych. Popraw a porządku publicznego i bezpieczeństw a mieszkańców
oraz osób odw iedzających miasto Poznań

Urząd Miasta Poznania

Prow adzenie kontroli na terenach zakładów przemysłow ych

Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środow iska w
Poznaniu

11. Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna i działania pro środowiskowe
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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Zw iększenie udziału społeczeństw a
Bieżące w prow adzanie informacji o prow adzonych postępow aniach do BIP
w opiniow aniu projektów oraz
Współpraca z KDO w zakresie zapew nienia jej możliw ości udziału w tw orzeniu
postępow aniach środow iskow ych
praw a miejscow ego
Zmiana zachow ań na proekologiczne

Podmiot odpow iedzialny
Urząd Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania, Organizacje
pozarządow e

Bieżąca aktualizacja Miejskiego Informatora Publicznego

Urząd Miasta Poznania

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym na rzecz ratow ania
zw ierząt (m.in. w zakresie odpow iedzialnej i w łaściw ej opieki nad zw ierzętami
oraz ich humanitarnego traktow ania)

Urząd Miasta Poznania, Usługi Komunalne,
Schronisko dla zw ierząt, Straż Miejska,
Zainteresow ane podmioty

Edukacja i zw iększanie św iadomości w zakresie: w pływ u niskiej emisji na
jakość pow ietrza w mieście

Urząd Miasta Poznania

Prow adzenie i rozbudow a serw isów informacyjnych oraz e-usług - w sparcie
spraw nej obsługi mieszkańców poprzez w ykorzystanie elektronicznych usług
publicznych

Urząd Miasta Poznania

Ekspozycja zw ierząt - Udostępnienie zw iedzającym ekspozycji i zapew nienie
rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństw a, ratow anie ginących gatunków ,
cele naukow e

Ogród zoologiczny

Promow anie ekologicznych zachow ań

Urząd Miasta Poznania, Zakład
Zagospodarow ania Odpadów w Poznaniu Sp. z
o.o.

System Informacji Przestrzennej - Uspraw nienie systemu zarządzania miastem,
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę
(ZGiKM GEOPOZ)
dokumentów papierow ych
Inicjow anie działań edukacyjno-informacyjno-promocyjnych skierow anych na
w zrost w iedzy i św iadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu ochrony
środow iska: w w ymiarze masow ym w e w spółpracy z mediami i Internetem;
w e w spółpracy z organizacjami pozarządow ymi w obszarze "Ekologia i
ochrona zw ierząt oraz ochrona dziedzictw a przyrodniczego" - w e w spółpracy
z placów kami ośw iatow ymi

Urząd Miasta Poznania

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody i różnorodności
biologicznej (m.in. Przy użyciu środków masow ego przekazu, publikacje,
w arsztaty, prelekcje, konkursy, itd.)

Urząd Miasta Poznania, organizacje
pozarządow e, zainteresow ane podmioty,
Jednostki samorządu terytorialnego

Kontynuacja Programu Miejskiego "Kejter tez Poznaniak"

Urząd Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta
Poznania

Działania na rzecz promow ania efektyw ności energetycznej oraz
zastosow ania now ych i odnaw ialnych źródeł energii w transporcie
realizow ane przez inicjatyw y w spierające, dotyczące w szystkich aspektów
transportu, mających zw iązek z energia oraz dotyczące zróżnicow ania paliw ;
promow anie paliw odnaw ialnych oraz efektyw ności energetycznej w
transporcie (preferencja dla transportu publicznego , rozw ój transportu
zintegrow anego i zrów now ażonego)

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Załącznik nr 1
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Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Działania na rzecz promow ania odnaw ialnych źródeł energii do celów
scentralizow anej i rozproszonej produkcji energii elektrycznej , cieplnej i
chłodniczej oraz w spieranie tym samym zróżnicow ania źródeł energii,
w łączanie now ych i odnaw ialnych źródeł energii do środow iska lokalnego oraz
systemów energetycznych (np. źródła fotow oltaiczne, ITPOK, kogeneracja ,
biogaz ze składow ania odpadów i oczyszczalni ścieków , biomasa, itd.)

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Promocja i w sparcie inw estycji w zakresie stosow ania najlepszych
dostępnych technologii w przemyśle, budow nictw ie i transporcie
uw zględniających aspekty efektyw ności energetycznej , gospodarow ania
surow cami i materiałami oraz efektyw nego gospodarow ania odpadami

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Działania informacyjne i promocyjne skierow ane do mieszkańców miasta m.in.
promujące niskoemisyjne i przyjazne środow isku rozw iązania energetyczne ,
popraw ne zachow ania w zakresie unikania spalania paliw stałych , w
szczególności zw iązanych ze spalaniem nieodpow iedniego paliw a w
w arunkach "niskiej emisji" oraz promujące budow nictw o zeroemisyjne,
racjonalne użytkow anie zasobów i surow ców oraz efektyw ne
w ykorzystyw anie odpadów

Zainteresow ane podmioty, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki organizacyjne Miasta,
Instytucje i podmioty zarządzające programami
operacyjnymi

Działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne w zakresie zasad dobrej
praktyki rolniczej (KDPR) w szczególności ochrony gleb użytkow anych rolniczo

Wojew ódzki Ośrodek Doradztw a Rolniczego

Działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne w zakresie programów
rolnośrodow iskow ych oraz programów rolnośrodow iskow o-klimatycznych

Wojew ódzki Ośrodek Doradztw a Rolniczego

Działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne w zakresie rolnictw a
ekologicznego

Wojew ódzki Ośrodek Doradztw a Rolniczego

Promocja ruchu row erow ego jako alternatyw nego środka transportu w mieście

Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich ,
Zarząd Transportu Miejskiego

Rozbudow a systemu informacji row erow ej

Urząd Miasta Poznania (WTiZ)

Edukacja ekologiczna mieszkańców i służb miejskich w zakresie nie
dokarmiania oraz postępow ania z dzikimi zw ierzętami (m.in. za pomocą strony
internetow ej)

Urząd Miasta Poznania, Organizacje
pozarządow e

Prow adzenie działań edukacyjnych w aspekcie ochrony pow ietrza, w tym
działań energooszczędnych (np.. Badania termow izyjne w ramach programu
Trzymaj ciepło, ulotki informacyjno-edukacyjne, programy TV)

Urząd Miasta Poznania (WOŚ), Zainteresow ane
podmioty

Organizacja poznańskiego Dnia Energii

Urząd Miasta Poznania

Edukacja ekologiczna społeczeństw a: zajęcia edukacyjne, w arsztaty,
prelekcje, w ycieczki, w ystaw y, w ykłady i inne imprezy otw arte, programy
emitow ane przez media i Internet

Ogród Botaniczny UAM
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Kierunki interw encji

Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Kształtow anie harmonijnej struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta
przyjaznej dla mieszkańców

Umieszczenie odpow iednich zapisów w dokumentach zagospodarow ania
przestrzennego Miasta uw zględniających ograniczanie ubytku trw ałych
użytków zielonych (łąk, pastw iska) pow odow anego rozw ojem miasta

Urząd Miasta Poznania

Prow adzenie Systemu Informacji Przestrzennej - dostarczenie informacji
niezbędnych do procesie zarządzania przestrzenią miasta

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
(ZGiKM GEOPOZ)

Program edukacyjny zestaw iający działania edukacyjno-administracyjnoinw estycyjne, w tym działania dobrow olne i rekompensacyjne (np. Realizacja
zastępczych miejsc lęgow ych) w zakresie ochrony ptaków (m.in. jerzyka,
w róbla) i nietoperzy (uw zględniający szkolenia dla zarządców ,
administratorów nieruchomości, policji, straży miejskiej, prokuratury; szerokie
informow anie społeczeństw a, publikacje, broszury, itp.)

Urząd Miasta Poznania, Spółdzielnie
mieszkaniow e, Zarządcy nieruchomości,
Organizacje pozarządow e, Zainteresow ane
podmioty

Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkow ych
(realizacja mpzp)

Urząd Miasta Poznania

12. Obszar interwencji: Monitoring środowiska
Zapew nienie stałego i
rzetelnego monitoringu
środow iska

Monitoring środow iska
Wzrost udziału w iedzy, innow acji i
konkurencyjności w gospodarce
ukierunkow anej na ochronę
środow iska

zadania ujęte w poszczególnych obszarach interw encji
Promow anie tw orzenia i rozw ijanie trw ałej w spółpracy pomiędzy jednostkami
naukow o-badaw czymi, przemysłem a samorządem w zakresie w drażania
innow acyjnych rozw iązań w przemyśle

Instytucje Otoczenia Biznesu, Urząd Miasta
Poznania, WHR, Jednostki Administracyjne,
Przedsiębiorstw a Sieci Przedsiębiorstw , w tym
klastry, Jednostki naukow e, Szkoły w yższe

Popularyzacja nauki i innow acji w śród mieszkańców

Instytucje otoczenia biznesu, Urząd Miasta
Poznania, Jednostki Administracyjne

Zaangażow anie przedsiębiorstw w e w prow adzanie i stosow anie
innow acyjnych rozw iązań technologicznych (np. MSP, tw orzenie klastrów )

Przedsiębiorcy

Promocja i w sparcie inw estycji w zakresie stosow ania najlepszych
dostępnych technologii w przemyśle, budow nictw ie i transporcie
uw zględniających aspekty efektyw ności energetycznej , gospodarow ania
surow cami i materiałami oraz efektyw nego gospodarow ania odpadami

Urząd Miasta Poznania, Jednostki organizacyjne
Miasta, Instytucje i podmioty zarządzające
programami operacyjnymi

Get into the sw ing of the City - Promow anie rozw oju przedsiębiorstw
innow acyjnych

Urząd Miasta Poznania

Stw orzenie w arunków do funkcjonow ania Parku Naukow ego lub parków
naukow o-technologicznych - rozw inięcie zadania poprzez np.: - rozw ój PPTB
Segment B, - promow anie i w sparcie parków naukow o- technologicznych w
w ybranych dziedzinach zgodnie ze strategia miasta

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inw estycji
Sp. z o.o., Urząd Miasta Poznania
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Kierunki interw encji

Typy zadań realizow anych w ramach poszczególnych kierunków interw encji

Podmiot odpow iedzialny

Rozw ój i udoskonalanie systemów
zarządzania środow iskow ego w śród
poznańskich przedsiębiorców

Zachęcanie przedsiębiorców do stosow ania systemów zarządzania
środow iskow ego

Urząd Miasta Poznania, Głów na Dyrekcja
Ochrony Środow iska

Podejmow anie działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania szkodom w
środow isku

Zainteresow ane podmioty

Podejmow anie działań napraw czych

Zainteresow ane podmioty, Wojew ódzki
Inspektorat Ochrony Środow iska w Poznaniu

Zapobieganie pow staw aniu i
usuw anie szkód w środow isku oraz
sygnalizow anie możliw ości
w ystąpienia szkód

