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PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY LĘDZINY 
 
Przystąpienie Polski do Wspólnoty Państw Europejskich poprzedzone 

było Ŝmudnym procesem dostosowania krajowych przepisów prawnych w 
ochronie środowiska do wymagań, jakie wynikały z systemu prawa ochrony 
środowiska Unii Europejskiej. Transpozycja, czyli przeniesienie przepisów 
unijnych do prawa krajowego, zaowocowała uchwaleniem przez Sejm RP w 
dniu 27 kwietnia 2001r nowej ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 
62, poz.627 z póź. zmianami). Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków nie 
tylko na uŜytkowników środowiska, ale równieŜ na organy administracyjne. Do 
takich obowiązków naleŜy między innymi przygotowanie, co 4 lata lokalnych i 
regionalnych Programów Ochrony Środowiska. 

W art.17.1. wspomnianej ustawy czytamy „Organ wykonawczy 
województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 
sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony 
środowiska...”, zaś w art. 18.1. „Programy, o których mowa w art.17 ust. 1, 
uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy”. 

W przeszłości ochronę środowiska w Polsce realizowano równieŜ według 
opracowanych planów i programów, ale ich skuteczność była ograniczona z 
racji zupełnie odmiennych zasad ochrony środowiska oraz obowiązującemu 
wówczas systemowi gospodarki uspołecznionej, który nie sprzyjał głównie 
kontroli wykonania zadań. Jedną z podstawowych zasad, na których zbudowana 
jest nowa ustawa – Prawo ochrony środowiska to tzw. ”zasada zapobiegania”, 
czyli „działań u źródła” a nie jak dotychczas wg metody likwidacji skutków 
nazywanej często zasadą „and of pipe”, czyli „działań na końcu rury”.Obecnie 
ochrona środowiska podlega takŜe regułom gospodarki rynkowej i powinna 
przynosić nie tylko efekt ekologiczny, ale równieŜ „dodatkowy efekt 
ekonomiczny”. SłuŜy temu odpowiedni system zarządzania środowiskowego 
wprowadzany szczególnie w przedsiębiorstwach oparty na strategii tzw. 
„czystszej produkcji”. 

Techniczne przygotowanie programu ochrony środowiska wymaga przede 
wszystkim duŜego nakładu czasu, zgromadzenia właściwej dokumentacji i 
przeprowadzenia wielu uzgodnień celem zintegrowania działań z ustaleniami 
zawartymi w dokumentach wyŜszego rzędu. Z tego teŜ względu w Ŝadnej 
gminie, czy powiecie projekty roboczych wersji programu nie są wykonywane 
przez etatowych pracowników administracji lokalnej. 

Gmina Lędziny, tak jak większość gmin i powiatów z naszego 
województwa, zleciła opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska 
Gminy Lędziny” (POŚ) Beskidzkiemu Funduszowi Ekorozwoju S.A. (BFE) w 
Bielsku Białej. 

Umowa z BFE na wykonanie projektu podpisana została z Urzędem 
Miasta Lędziny w czerwcu 2003r. 
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BFE sporządził równieŜ wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie wykonania 
programu. Gmina uzyska, więc częściowy zwrot kosztów wydatkowanych na 
opracowanie programu. 

W marcu 2004r wykonawca projektu przesłał do Urzędu Miasta roboczą 
wersję POŚ do zaopiniowania. Burmistrz Miasta Lędziny Władysław Trzciński 
przekazał roboczą wersję programu do komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i rzeczoznawcom zewnętrznym celem 
naniesienia uwag, przeprowadzenia korekty i zgłoszenia ewentualnych 
zastrzeŜeń do treści opracowania. Zebrane uwagi i opinie przekazane zostały 
wykonawcy projektu programu. 

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku Białej pismem z dnia 9 
czerwca br. powiadomił Burmistrza o wprowadzeniu zgłoszonych uwag, 
przeprowadzeniu korekty treści opracowania i gotowości zaprezentowania w 
Urzędzie Miasta Lędziny tak przygotowanej wersji roboczej programu ochrony 
środowiska. 

Prezentacja projektu odbyła się w dniu 18 czerwca 2004r w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta. W spotkaniu udział wzięli radni miejscy, przedsiębiorcy z terenu 
gminy, przedstawiciele społeczeństwa miasta Lędziny. 

Zebranych powitał Burmistrz Miasta Władysław Trzciński, który wyjaśnił 
uczestnikom spotkania znaczenie, jakie dla gminy będzie miało opracowanie i 
przyjęcie programu ochrony środowiska prosząc jednocześnie o zgłaszanie 
uwag do projektu. 

Przedstawiciele BFE mgr inŜ. Daniel Wolny i mgr inŜ. Tomasz Zieliński 
omówili strukturę programu, podział i zawartość treści, cele ekologiczne gminy, 
priorytety realizacyjne, rodzaj i harmonogram działań własnych i zadań 
koordynowanych przez gminę oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów w 
tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe, jakie wymagane 
będą na realizację przedsięwzięć. 

Program Ochrony Środowiska Gminy Lędziny obejmuje realizację zadań 
w zakresie: 
• gospodarki wodno-ściekowej; 
• gospodarki odpadami; 
• ochrony powierzchni ziemi; 
• ochrony powietrza; 
• ochrony przed hałasem; 
• ochrony przed promieniowaniem niejonizującym; 
• ochrony przyrody; 
• edukacji ekologicznej. 

 
Terminy realizacji zadań obejmują okres od 2004r do 2015r i mieszczą się 

w interwałach czasowych ustalonych w krajowej strategii ochrony środowiska. 
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W dyskusji, w której udział wzięli radni miasta, przedstawiciele 
establishmentu miasta, zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczeństwa 
gminy, zwrócono uwagę na szereg kwestii dotyczących między innymi: 
środków finansowych na realizację zadań, edukacji ekologicznej, 
termomodernizacji budynków, budowy dróg, kanalizacji miejskiej, ochrony 
powietrza, hałasu komunikacyjnego, zagospodarowania terenów. Wszystkie 
głosy w dyskusji zostały zaprotokołowane a następnie wnikliwie 
przeanalizowane w Urzędzie Miasta. 

Uwagi przekazane zostały wykonawcy projektu juŜ w dniu 22 czerwca br. 
celem wprowadzenia ich do końcowej wersji dokumentu. W dniu 25 czerwca 
br., na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Lędzinach, projekt 
programu przedstawiony zostanie radnym celem zaopiniowania na planowaną 
na dzień 29 czerwca 2004r Sesję Rady Miejskiej. 

Na sesji przedstawiciele wykonawcy programu tj. Beskidzkiego Funduszu 
Ekorozwoju S.A. dokonają prezentacji, miejmy nadzieję ostatecznej juŜ wersji 
tak przygotowanego projektu – co stanowi warunek przyjęcia go uchwałą Rady 
Miasta. 

Od tego momentu „Program Ochrony Środowiska Gminy Lędziny” stanie 
się oficjalnym dokumentem gminy. 

Przyjęcie uchwałą Rady Miasta wymienionego programu upowaŜni 
Burmistrza do przygotowania jeszcze jednego wymaganego dokumentu a 
mianowicie „Polityki Ochrony Środowiska Gminy Lędziny” stanowiącego 
swoistą wykładnię przyjętego programu i jednocześnie zawierającego misję 
gminy w zakresie ochrony środowiska. Ten dokument równieŜ będzie wymagał 
akceptacji radnych miejskich, jak równieŜ akceptacji społecznej. Zostanie on 
zatem upowszechniony i przedstawiony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz 
zaprezentowany w całości na łamach naszego Biuletynu Informacyjnego 
„Lędziny”. 

Dr inŜ. Jan Pałasz 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Lędziny 

ds. Zarządzania Środowiskowego 


