
Serdecznie zapraszam do Lędzin
„Lędziny burzą stereotyp myślenia o śląskich 
miastach. To gmina proekologiczna, która 
skutecznie wdraża działania na rzecz ochro-
ny jej środowiska. Dzięki prężnie rozwijają-
cym się zakładom jest silna ekonomicznie,  
a na nowych partnerów gospodarczych ocze-
kują atrakcyjne oferty inwestycyjne”

Burmistrz
Władysław Trzciński

Lędziny są prężnie rozwijającą się Gminą, która efektyw-
nie łączy rozwój lokalny z działaniami na rzecz ochrony śro-
dowiska. Sukcesywnie realizuje zadania wynikające z przepi-
sów obowiązującego prawa, jak również aktywnie uczestniczy  
w wszelkich inicjatywach i programach mających na celu roz-
wój Gminy. Wszystkie te działania mają na celu rozwój zgodny 
z polityką ekorozwoju.

NASZE DZIAŁANIA

W ubiegłym i bieżącym roku Gmina przystąpiła do opraco-
wania i przyjęcia następujących programów i planów:
Program Ochrony Środowiska Gminy Lędziny (POŚ)

Uchwalony w czerwcu 2004 roku POŚ stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Rea-
lizacja Programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz 
zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed 
degradacją. POŚ określa politykę środowiskową, ustala cele  
i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządza-
nia środowiskowego, zawiera analizę uwarunkowań i możliwo-
ści finansowe przewidzianych do realizacji zadań. POŚ zawiera 
kompleksowo przeanalizowane w zakresie sytuacji aktualnej 
oraz koniecznych działań następujące bloki tematyczne:
  Gospodarka wodno-ściekowa,
  Ochrona powierzchni ziemi i gleb,
  Ochrona powietrza atmosferycznego,
  Ochrona przed hałasem,
  Promieniowanie niejonizujące,
  Ochrona przyrody,
  Edukacja ekologiczna.

Program Ochrony Środowiska wspomaga dążenia Gminy 
do sukcesywnego zmniejszania negatywnego oddziaływania na 

środowisko, ochrony walorów środowiska, racjonalnego gospo-
darowania zasobami naturalnymi. Wszystkie te działania mają 
na celu rozwój Gminy zgodny z polityką ekorozwoju.

Plan Gospodarki Odpadami
Opracowany i uchwalony w styczniu 2005 roku PGO określa:

  aktualny stan gospodarki odpadami,
  prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
   działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie go-

spodarowania odpadami,
   instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych ce-

lów zadań 
 W PGO przyjęto rozwiązania koncepcyjne, techniczne i or-
ganizacyjne oparte o unijną zasadę działania „u źródła”, które 
promują odzysk jako podstawowy sposób postępowania z od-
padami. Przyjęte rozwiązania pozwolą na usunięcie zagrożeń 
związanych z wytwarzanymi jak również już nagromadzonymi 
odpadami, poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie i rekul-
tywację miejsc składowania. Realizacja ustaleń PGO będzie 
oznaczała dla Gminy poprawę stanu środowiska, w szczególno-
ści w zakresie:
 – zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
 – likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
 – ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia,
 –  zmniejszenia stopnia skażenia wód powierzchniowych  

i podziemnych,
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 –  poprawy jakości powietrza w obszarach oddziaływań obiek-
tów i instalacji związanych gromadzeniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów,

 – ochrony zasobów surowców naturalnych.

Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej  
w Gminie Lędziny

W chwili obecnej trwają prace na kompleksową koncepcja 
uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie. Dokument ten 
jest opracowywany w związku z procesem absorpcji środków 
funduszu spójności. Celem opracowania jest analiza warianto-
wych rozwiązań sieci kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczo-
wych) wraz z przepompowniami, oczyszczalniami i separatora-
mi ścieków deszczowych dla Gminy Lędziny.
W opracowaniu uwzględniono stan istniejący gospodarki wod-
no-ściekowej, wpływy eksploatacji górniczej dla terenów obję-
tych opracowaniem, oraz występujące na tym obszarze warunki 
hydrogeologiczne.

Koncepcja, swym zakresem, obejmuje całość terenów ad-
ministrowanych przez Gminę Lędziny. Opracowanie zawiera 
podział terenów Gminy na zlewnie cząstkowe, dla których zbi-
lansowano ilości ścieków i zaprojektowano koncepcyjne roz-
wiązania techniczne. W poszczególnych zlewniach pokazano 
proponowane przebiegi tras kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
wraz z ich wymiarowaniem. Dla poszczególnych zlewni zapro-
ponowano lokalizację obiektów kubaturowych (przepompow-
nie, oczyszczalnie, separatory).

Dla tak przygotowanych rozwiązań technicznych wykona-
no analizę rzeczowo-finansową inwestycji z uwzględnieniem 
jej podziału na etapy pozwalające na płynne osiąganie efektów 
ekologicznych.

Kompleksowy Program Działań w Zakresie Energii i Poprawy 
Jakości Powietrza w Gminie

W ramach szeroko zakrojonej polityki Ekoenergetycznej Gmi-
na przystąpiła do realizacji „Kompleksowego programu działań  
w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Lędzi-
ny”, na który składa się opracowanie i realizacja następujących 
zadań:
1.   „Założenia do Planu…” i „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lędziny” z uwzględnie-
niem zasad ochrony środowiska;

2.   „Operacyjny plan polepszenia jakości powietrza w Gminie 
Lędziny”;

3.   „Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny”;
4.   „Program likwidacji emisji pyłowo – gazowej w Gminie Lę-

dziny”;
5.   „Program termomodernizacji obiektów i budynków w Gminie 

Lędziny, powiązanej z modernizacją systemów ogrzewania 
– wynikającą z audytów energetycznych i planów komplek-
sowej modernizacji energetycznej obiektów”;

6.   „Program rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii na wybranych obsza-
rach w Gminie Lędziny”;

7.   „System Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lę-
dziny”.

Jednym z głównych zadań „Kompleksowego Programu…”, 
umożliwiającym realizowanie w układzie docelowym kolejnych 
działań w sposób efektywny, uporządkowany i zorganizowany, 
jest aktualnie opracowywany i wdrażany „System Zarządzania 
Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny”, jako podstawowe 
narzędzie w kreowaniu i realizacji lokalnej – komunalnej polity-
ki ekoenergetycznej.

Aktualnie w Gminie wdrażany jest program likwidacji ni-
skiej emisji, którego szczegółowe wytyczne zostaną poddane 
dyskusji i ewentualnej akceptacji na posiedzeniu Rady Miasta 
w dniu 31 maja br.

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL)
Aktualnie w ostatniej fazie opracowania jest Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy Lędziny. Dokument ten jest opracowywany 
w związku z możliwością pozyskania środków finansowych  
z funduszy strukturalnych. Utworzenie PRL jest elementem pro-
cedury realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja Planu ma na celu:
   rozwój gospodarki poprzez realizację projektów z zakresu 

infrastruktury technicznej, środowiskowej, turystycznej, 
kulturowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i ochrony zdrowia

   wspieranie rozwoju lokalnych mikro-przedsiębiorstw
   wspieranie infrastruktury wspierającej działalność gospo-

darczą
   rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich i poprze-

mysłowych
Informacje zawarte w PRL charakteryzują aktualną sytua-

cję społeczno-gospodarczą Gminy oraz kierunki rozwoju przy 
uwzględnieniu absorpcji środków unijnych. PRL koncentruje 
się przede wszystkim na tych zadaniach, których realizacja ma 
być w przyszłości dofinansowana ze środków UE. Są to rów-
nież zadania realizowane przez podmioty lokalne. Projekty są 
ze sobą wzajemnie powiązane, co pozwala na zachowanie ich 
spójności.

Program Edukacji Ekologicznej Gminy Lędziny
W styczniu 2005 roku w Urzędzie Miasta Lędziny opra-

cowany został Program Edukacji Ekologicznej. Zasadniczym 
celem tego programu jest umożliwienie mieszkańcom gminy 
rozwinięcia praktycznych umiejętności, podejmowania decyzji, 
które przyczynią się do korzystnego stanu środowiska, zarów-
no w skali lokalnej jak i globalnej. Program ten jest kierowany 
do wszystkich mieszkańców Gminy Lędziny, ponieważ wszy-
scy mieszkańcy w tym samym stopniu powinni mieć rozwiniętą 
świadomość ekologiczną, co zdolność podejmowania konkret-
nych działań mających na celu ochronę środowiska. Program 
ten stanowi podstawę opracowywanych na dalsze lata szczegó-
łowych harmonogramów edukacji ekologicznej społeczeństwa 
Lędzin.
Program Zarządzani Środowiskowego 
REMA-SOZAT-GMINA

W 2003 roku Lędziny przystąpiły do wdrażanego w woje-
wództwie śląskim informatycznego Systemu REMAS-SOZAT-
GMINA. Dzięki temu Gmina uzyskała:
   system komputerowy dostosowany do aktualnie obowiązu-
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jących przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska  
z ciągłą aktualizacją,

   pełną informację o wielkości należnych wpływów na fun-
dusz ochrony środowiska z tytułu korzystania ze środowiska 
podmiotów gospodarczych,

   pełną bazę podmiotów gospodarczych na terenie Gminy ko-
rzystających ze środowiska,

   możliwość prowadzenia publicznych rejestrów danych  
o środowisku i jego ochronie,

   możliwość prowadzenia bazy danych o wszystkich decy-
zjach i wnioskach wydawanych przez urząd,

   narzędzie wspomagające rozwijanie i tworzenie Programów 
ochrony środowiska,

   jednolite dokumenty systemowe dotyczące aspektów zarzą-
dzania środowiskiem,

   możliwość tworzenia dogodnych raportów w oparciu o in-
formacje zebrane w systemie na temat odpadów, poboru 
wody, odprowadzania ścieków itp.,

   pełną integrację z bazami danych powiatowych oraz woje-
wództwa.

CELE DZIAŁANIA

Cele rozwoju Gminy Lędziny wynikają zarówno z pod-
stawowych założeń metodycznych, a mianowicie: stosowa-
nia zasad zrównoważonego rozwoju, konieczności sprostania 
konkurencyjności otwartej gospodarki rynkowej i postanowień 
ustawowych reformy ustrojowej, jak i z całościowo ujętej oce-
ny uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,. Głównym na-
szym celem jest zrównoważony rozwój gminy - w zgodzie z na-
turą i na miarę potrzeb i aspiracji naszych obecnych i przyszłych 
mieszkańców, inwestorów oraz odwiedzających nas turystów. 
Ponadto nasze cele to:
1.   Osiągnięcie równowagi pomiędzy działalnością człowieka 

a środowiskiem przyrodniczym.
2.   Promowanie postępu cywilizacyjnego poprzez dążenie do 

uzyskania wysokich standardów w życiu społecznym  
i gospodarczym. 

3.   Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez systema-
tyczny wzrost samoorganizacji, aktywności i przedsiębior-
czości oraz umacniania integracji i tożsamości społeczności 
lokalnej.

4.   Społeczno- gospodarczy i ekologiczny rozwój Gminy Lę-
dziny zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju uzyskany 
poprzez:

  ▪  poprawę stanu środowiska i zwiększanie atrakcyjności te-
renu

  ▪  rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
  ▪ zmniejszenie bezrobocia
  ▪ podniesienie poziomu życia mieszkańców
5.   Tworzenie wielofunkcyjnych układów gospodarczych łą-

czących: turystykę, wielospecjalistyczne rolnictwo i racjo-
nalną gospodarkę leśną.

6.   Rozwijanie konkurencyjnych form turystyki, w stosunku 
do innych gmin poprzez zachowanie istniejących walorów 
przyrodniczych oraz zapewnienie oryginalnej i atrakcyjnej 
oferty turystycznej.

7.   Określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego do-
stosowanych do specyfiki poszczególnych jego elementów 
oraz wymagań prawnych. 

8.   Systematyczny rozwój i poprawa sprawności funkcjonowa-
nia infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnie-
niem dążenia do zachowania równowagi między zaopatrze-
niem w wodę a oczyszczaniem ścieków. 

9.   Osiągnięcie wysokich standardów jakości sieci komunika-
cyjnej w zakresie układu drogowego i zbiorowego trans-
portu osobowego.

10.  Wzmocnienie funkcji usługowych miasta z równoczesną 
poprawą jakości usług w zakresie edukacji i opieki zdro-
wotnej.

11.  Tworzenie ośrodków aktywizacji i popierania przedsiębior-
czości oraz warunków dla działalności organizacji i stowa-
rzyszeń gospodarczych, zawodowych i kulturowych.

12. Szeroka promocja walorów gminy w skali regionu i kraju 

JAK DZIAŁAMY

Gmina Lędziny stara się wszelkie swoje działania prowa-
dzić w sposób spójny i kompleksowy. Dbamy, by opracowywane 
przez nas projekty i koncepcje miały swe uzasadnienie w doku-
mentach, programach i planach wyższego szczebla m.in. Powia-
tu i Województwa. Zdając sobie sprawę, że niezwykle istotnym 
zadaniem samorządu terytorialnego, jest stworzenie korzyst-
nych warunków dla rozwoju przygotowujemy dokumentację 
strategiczną oraz plany i projekty realizacyjne dla przedsięwzięć 
inwestycyjnych i pozyskania środków finansowych. Aktualnie 
Lędziny ubiegają się m.in. o środki finansowe z Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej na uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej. Trwają prace nad dokumentami niezbędnymi do po-
zytywnego rozpatrzenia wniosku w tym zakresie. Opracowano 
już Raport Oddziaływania na Środowisko oraz Wielowarianto-
wy Projekt koncepcyjny. Na ukończeniu jest również Studium 
Wykonalności i projekt nowoczesnej modernizacji targowiska.

W celu usprawnienia procedur opracowywania i wdrażania 
projektów inwestycyjnych wprowadziliśmy wspomniany już 
wcześniej Program Zarządzania Środowiskowego REMAS-SO-
ZAT-GMNIA. 

Trwają prace nad wprowadzeniem Systemu Informacji 
Przestrzennej (SIP). System ten umożliwia pozyskiwanie, zarzą-
dzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych, 
wspomaga wykonywanie symulacji, co ma istotne znaczenie dla 
zarządzania Gminą i środowiskiem.
Celem wprowadzenia SIP jest:
 •  optymalizacja procesów decyzyjnych administracji pub-

licznej,
 •  zwiększenie skuteczności ochrony środowiska,
 • usprawnienie działania służb zarządzania kryzysowego,
 •  usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regio-

nalnym,
 •  podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej 

regionu,
 • usprawnienie pracy Urzędu Miasta.

Lędziny mają wszelkie predyspozycje, aby stać się Gminą 
proekologiczną, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do 
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przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Opracowaliśmy 
Program edukacji ekologicznej mieszkańców, aktywnie uczest-
niczymy w akcjach ekologicznych. Od 2004 roku w każdym 
numerze bezpłatnego miesięcznika miejskiego BIL publikujemy  
w kolumnach dofinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach tre-
ści z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju.

Władze Lędzin zdają sobie sprawę, że Miasto jest silne siłą 
swych obywateli. Dlatego staramy się działać w sposób otwarty. 
Ogromne znaczenie mają dla nas poglądy i opinie mieszkańców. 
Wszystkie nasze plany i programy poddajemy szeroko zakrojo-
nym konsultacjom społecznym.

Lędziny uczestniczą w akcji społecznej dla samorządów 
„Przejrzysta Polska”. W ramach akcji Lędziny realizują zadania 
odpowiadające sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzysto-
ści, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewi-
dywalności, fachowości i rozliczalności.

NASZA OFERTA
Lędziny położone są w środkowej części województwa ślą-

skiego, w pewnym oddaleniu od mocno zurbanizowanego Gór-
nośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dzięki temu Gmina za-
chowuje równowagę pomiędzy dostępnością komunikacyjną do 
głównych miast aglomeracji śląskiej, a korzystnymi warunkami 
środowiskowymi. To wyjątkowe położenie sprawia, że Gmina 
Lędziny jest dogodnym miejscem nie tylko do osiedlenia się, 
lecz również rozwoju przedsiębiorczości. 

Gmina Lędziny oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne pod 
budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe m.in.: 5,92 ha grun-
tów położonych przy drodze Krajowej nr 1, 25 ha położonych  
na Wopieńce w zachodniej części Gminy w odległości 3,5 km od 
Drogi Wojewódzkiej nr 44 i 5 km od Drogi Krajowej nr 1, 44 ha 
położonych w Centrum Miasta 2 km od Drogi Krajowej nr 1.

W 2005 roku Lędziny wraz z partnerami – Gminą Bieruń 
Powiatem Bieruńsko- Lędzińskim oraz Bieruńską Fundacją Ini-
cjatyw Gospodarczych przystąpiły do stworzenia Piastowskie-
go Parku Przemysłowego. W chwili obecnej PPP liczy łącznie 
z gruntami Skarbu Państwa około 30 ha. Docelowo założono, że 
powierzchnia parku wyniesie ok. 120 ha. W kwietniu 2005 roku 

wniosek na opracowanie dokumentacji parku uzyskał dofinan-
sowanie w  wysokości blisko 80 tyś. zł w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw. Misją PPP jest pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości i 
przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych , a tym samym kreowa-
nie nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie przedsiębiorcom 
korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodar-
czej dzięki efektywnemu zarządzaniu majątkiem produkcyjnym 
oraz świadczenie usług infrastrukturalnych i doradczych.
Zakłada się, że wymiernym efektem podjętych działań będzie:
  aktywizacja społeczności lokalnej,
  napływ krajowych i zagranicznych inwestorów,
   rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o inno-

wacje i transfer wiedzy,
   zagospodarowanie terenów po likwidowanych i restruktury-

zowanych zakładach przemysłowych,
   wzrost potencjału społeczno- gospodarczego, a tym samym 

konkurencyjności regionu.
  Lędziny jednak to nie tylko korzystne warunki rozwoju przed-
siębiorczości. Lędziny to jednocześnie znakomite warunki do upra-
wiania aktywnego wypoczynku i rekreacji. Urozmaicona rzeźba te-
renu, znaczny stopień lesistości i istniejące obiekty rekreacyjno-wy-
poczynkowe powodują, że gmina ma wiele walorów turystycznych. 
Przez jej obszar przebiegają trzy szlaki turystyczne. Letni kompleks 
sportowo-rekreacyjny Nad Zalewem umożliwia mieszkańcom ak-
tywne spędzanie wolnego czasu na odkrytym basenie, kortach te-
nisowych, boiskach do siatkówki plażowej. Podobne funkcje pełni, 
oddana do użytku w 1999 roku, kryta pływalnia wraz z jacuzzi i sau-
nami, będąca integralną częścią kompleksu sportowego Centrum. 
  Na terenie Gminy odbywają się liczne imprezy kulturalne  
i sportowe, z których niektóre, jak np. turnieje tańca towarzyskiego  
i turnieje skatowe, mają zasięg ogólnopolski, a nawet międzynaro-
dowy. Aktywnie działają również liczne stowarzyszenia i organiza-
cje kulturalne oraz zespoły artystyczne.

  Lędziny to miasto o bogatej przeszłości.  Rdzennie śląskie  
w swojej przeszło 800-letniej historii narodziło się dwukrotnie - po 
raz pierwszy otrzymało prawa miejskie w roku 1966, a po raz drugi 
zostało reaktywowane w roku 1991.  Wynikiem bogatej przeszłości 
i walki o odrodzenie  samorządności jest silna integracja społeczeń-
stwa. Mieszkańcy Lędzin są związani z miejscem swego zamiesz-
kania i jednoczą swe siły w wspólnych działaniach na rzecz rozwoju 
Gminy.
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