Rys. 3. Fragment linii kolejowej Wroc�aw - Pozna�, na wysoko�ci miejscowo�ci Puszczykowo

Zgodnie z ,,Wytycznymi G�ównego Inspektora Sanitarnego do zabezpieczenia sanitarno epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012” organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej
dzia�aj�ce na terenie woj. wielkopolskiego, w 2011 roku sprawowa�y nadzór sanitarny nad
bezpiecze�stwem zdrowotnym w ramach dzia�a� nad inwestycjami turnieju UEFA EURO 2012,
g�ównie dotycz�cych obiektów �ywno�ciowo - �ywieniowych oraz parkingów buforowych.
Szczególnym nadzorem obj�to: strefy kibica, stadiony, hotele, centra pobytowe dru�yn, a tak�e
dworce i lotniska. Do inwestycji zas�uguj�cych na uwag� nale�� przedsi�wzi�cia zwi�zane
z przebudow� i rewitalizacj� Dworca G�ównego PKP w Poznaniu.
Rys. 4. Przebudowa i rewitalizacja Dworca G�ównego PKP w Poznaniu

W 2011 roku w woj. wielkopolskim organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej uzgodni�y
1143 dokumentacje projektowe (pozytywn� opini� uzyska�o 1130 projektów), zwracaj�c uwag�
na w�a�ciwe rozwi�zania projektowe i zabezpieczenia techniczne zapewniaj�ce odpowiednie
warunki sanitarno - higieniczne w pomieszczeniach zwi�zanych z pobytem ludzi.
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z Okr�gowym Inspektorem Pracy w Poznaniu udzieli� zgody na odst�pstwa od przepisów
okre�laj�cych warunki techniczne, jakie musz� spe�nia� budynki oraz odst�pstwa od przepisów
okre�laj�cych wymogi bezpiecze�stwa i higieny pracy. Wydano 370 decyzji administracyjnych
dotycz�cych odst�pstw (w zakresie wysoko�ci pomieszcze�, zag��bienia pomieszcze� poni�ej
terenu oraz braku o�wietlenia naturalnego dla prowadzenia ró�nego rodzaju dzia�alno�ci), w tym
w 9 przypadkach wydano decyzj� negatywn�.
W 2011 roku Wielkopolski Pa�stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyda� 16 opinii
dotycz�cych

zamiennych

rozwi�za�

technicznych

przedstawionych

w

ekspertyzach

technicznych. Ekspertyzy dotyczy�y równie� obiektów obj�tych ochron� konserwatorsk�,
do których zalicza si� zabytkowy budynek biurowy „Okr�glak” w Poznaniu oraz wie�� Zamku
Królewskiego na Górze Przemys�a w Poznaniu.
Rys. 5. Przebudowa budynku ,,Okr�glaka”
w Poznaniu

Rys. 6. Budowa wie�y Zamku Królewskiego na Górze
Przemys�a w Poznaniu

Zapobiegawczy nadzór sanitarny ma za zadanie ochron� �rodowiska ludzi przed
promieniowaniem

elektromagnetycznym,

ha�asem,

zanieczyszczeniem

powietrza

atmosferycznego, jednocze�nie szczególn� uwag� zwracaj�c na jako�� wody przeznaczonej
do spo�ycia przez ludzi oraz zagadnienia zwi�zane z uporz�dkowaniem gospodarki �ciekowej
i gospodarki odpadami. Przy opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów strategicznych
(w szczególno�ci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz opiniowaniu w ramach
oceny oddzia�ywania przedsi�wzi�cia na �rodowisko szczególn� uwag� zwraca si�
na ewentualne konflikty pomi�dzy funkcj� mieszkaniow�, a funkcj� przemys�ow� czy
komunikacyjn�. Dominuj�cym zagadnieniem by� ha�as i zanieczyszczenie powietrza (py�owe
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