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EKOLOGIA - OCHRONA ŚRODOWISKA - ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ 
 

PLANOWANIE ENERGETYCZNE – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I 
ŚRODOWISKIEM – POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

(część trzecia) 
 

3.  PIERWSZE PROJEKTY 
 

Efektem dotychczas podejmowanych działań przez organy, jednostki i komórki 
organizacyjne Gminy Lędziny jest opracowanie i wdraŜanie „Systemu Zarządzania Energią i 
Środowiskiem w Gminie Lędziny”, którego załoŜenia prezentowaliśmy w BIL nr 9/2004 (17) 
oraz przystąpienie do opracowania i realizacji pozostałych zadań określonych w Programie 
Ochrony Środowiska Gminy Lędziny i Harmonogramie Zarządzania i Realizacji Zadań 
Środowiskowych oraz innych zdań wynikających z wymogów ustawowych i kryteriów 
kwalifikacyjnych funduszy pomocowych. 

Na sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2004 r. przedstawiciele Fundacji na rzecz 
Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (FEWE) zaprezentowali Radnym oraz 
zaproszonym gościom pierwsze wersje robocze projektów: 
1.  „ZałoŜenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Lędziny”. 
2. „System Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny”. 
3. „Komunalna Polityka Ekoenergetyczna Gminy Lędziny”. 
4.  „Wieloletni plan inwestycyjny realizacji zadań Komunalnej Polityki ekoenergetycznej 

i Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w 
Gminie Lędziny”. 

5. „ZałoŜenia do projektu budŜetu Gminy Lędziny na rok 2005 na potrzeby realizacji zadań 
Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej i Kompleksowego Programu Działań w Zakresie 
Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny”. 

Uchwałą Nr XXVIII/157/04 z dnia 28.10.2004 r. Rada Miasta przyjęła do 
zaopiniowania przedłoŜone projekty w zakresie planowania i zarządzania energią w Gminie 
Lędziny zobowiązałując Komisje Rady Miasta do sporządzenia i przekazania Burmistrzowi 
Miasta opinii do w/w projektów. 

Jednocześnie Burmistrz Miasta wystąpił z publicznym zaproszeniem do współpracy 
przy opiniowaniu, wdraŜaniu i realizacji zadań Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej i 
Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza 
Atmosferycznego w Gminie Lędziny. Pisemne zaproszenia zostały wysłane do wybranych 
instytucji i przedsiębiorstw oraz komórek i jednostek organizacyjnych Gminy, którym 
przekazano projekty opracowań z prośbą o sporządzenie do nich opinii i wniosków oraz 
delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komitetu Sterującego, którego 
zadaniem będzie koordynacja realizacji zadań wynikających z opracowanych projektów. 

Uzyskiwane opinie i uwagi do projektów są na bieŜąco przekazywane do autorów 
opracowań, celem uwzględnienia ich w opracowaniu ostatecznych wersji dokumentów. 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, projekty zostaną wyłoŜone do publicznego 
wglądu, w budynku Urzędu Miasta pok. 205 oraz przedstawione na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.ledziny.pl, w drugiej połowie grudnia br. Publiczny wgląd do projektów 
zapewni, przed uchwaleniem dokumentów, podmiotom prawnym i osobom fizycznym 
zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
gminy, moŜliwość składania wniosków, zastrzeŜeń i uwag do wykonanych projektów. 
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W następnym numerze Biuletynu szerzej omówione zostaną efekty wdraŜanego 
„Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny” oraz sposób i organizacja 
ankietyzacji budynków na terenie Lędzin, niezbędne do opracowywanych przez Gminę 
Lędziny wieloletnich programów inwestycyjnych: 
1. „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Lędziny”; 
2. „Programu ograniczenia emisji pyłowo – gazowej w Gminie Lędziny”; 
3. „Programu termoizolacji obiektów i budynków w Gminie Lędziny, powiązanej z 

modernizacją systemów ogrzewania – wynikającą z audytów energetycznych i planów 
etapizacji kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów”; 

4. „Programu rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii na wybranych obszarach w Gminie Lędziny”. 
 

 
Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem 

 inŜ. Jan Huzarewicz 
mgr  inŜ. Daniel Wolny 


