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Broszura ma charakter utylitarny i wykazuje się wysokim stopniem praktyczności. Autorki przeprowadziły obszerne studia literaturowe oraz podjęły się opisu bardzo istotnych problemów
ochrony przyrody. Na szczególne podkreślenie zasługuje edukacyjny charakter broszury, w tym
możliwość praktycznego wykorzystania zebranych i przedstawionych w niej dokumentów strategicznych i obowiązujących aktów prawnych z obszaru ochrony przyrody. Uwagę zwraca także
interdyscyplinarny charakter broszury. Opisuje ona uwarunkowania prawne dotyczące ochrony
różnorodności biologicznej, identyfikuje dokumenty strategiczne oraz obszary wrażliwe na zmiany
klimatu, przedstawia działania w samorządzie w obszarze zarządzania środowiskiem, scenariusze ekorozwoju gminy oraz jej obowiązki w zakresie ochrony przyrody. Połączenie wspomnianych
elementów stanowi niewątpliwie oryginalny wkład Autorek w edukację przyrodniczą.
Dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba, prof. Politechniki Częstochowskiej

Nie bójmy się pokonywać trudności, ponieważ od nas i naszego zaangażowania zależy, czy nadal
będzie następowała degradacja środowiska. Podążajmy w kierunku ekorozwoju, traktujmy proces
zarządzania środowiskowego jako duże wyzwanie i równie znaczącą szansę. Starajmy się innowacyjnie podchodzić do tego tematu i nie bójmy się korzystać z ekoinnowacji. Niech funkcjonujące
prawo będzie nam pomocne w działaniach na rzecz ochrony przyrody, a interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni niech będą sojusznikami w podejmowanych inicjatywach. Nauczmy się komunikować, dzielić informacjami, doświadczeniami, porażkami i sukcesami. Wprowadzając system
zarządzania środowiskowego pokonujmy bariery i wykorzystujmy możliwości.
Tego Państwu życzą autorki niniejszej broszury.
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1. Wstęp
Celem tej broszury jest określenie obowiązków i możliwości podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony przyrody oraz wskazanie wpływu tych działań na zrównoważony rozwój gmin.
Przedstawienie problemu w sposób interdyscyplinarny, oparty na równowadze społecznej, ekologicznej
i ekonomicznej. Uwzględnienie w działaniach na rzecz środowiska i funkcjonującego w nim człowieka ekologii, ekonomii, efektywności i edukacji. Przedstawienie samorządu jako organizacji społecznie odpowiedzialnej, od której zależy jakość życia mieszkańców oraz rozwój cywilizacyjny oparty na dbałości o środowisko,
w którym żyjemy. W związku z tym celem autorek jest, aby publikacja zawierała jak najwięcej informacji, które gminy będą mogły wykorzystać w swoich działaniach. Oczywiście wszystkie problemy, dotyczące jakości
środowiska, ochrony przyrody we wszystkich jej aspektach, nie zostaną rozstrzygnięte. Naszym celem jest
natomiast, żeby jak najwięcej obszarów problematycznych zostało zidentyfikowanych i zasygnalizowanych
oraz żeby wskazać możliwości i narzędzia do ich rozwiązania lub łagodzenia skutków zaniechania działań.
Pokusimy się również o przedstawienie Państwu propozycji zakresu zadań merytorycznych, obowiązków
oraz uprawnień dla specjalisty do spraw zarządzania ochroną przyrody w gminie, określimy także bariery
które napotykamy w realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.
Postarajmy się zatem zdefiniować pojęcie ochrony przyrody, żeby zrozumieć wagę tematu. Zastanówmy się
nad obszarem interwencji, zaangażowania czy działań, które powinniśmy realizować. W tym celu możemy
wykorzystać rysunek nr 1 wraz z towarzyszącym mu opisem.
SZACUNEK DLA
SKŁADNIKÓW
PRZYRODY ŻYWEJ
I NIEOŻYWIONEJ

ZRÓWNOWAŻONE
UŻYTKOWANIE
EKOSYSTEMÓW

DZIAŁANIA
NA RZECZ
ZACHOWANIA
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ

OCHRONA
WSZYSTKICH
ELEMENTÓW
PRZYRODY

OCHRONA
PRZYRODY

DBAŁOŚĆ
O ŚRODOWISKO
NATURALNE

OCHRONA
KRAJOBRAZU

OCHRONA
ZIELENI MIAST
I WSI

KSZTAŁTOWANIE
ŚWIADOMOŚCI
EKOLOGICZNEJ

Rysunek 1. Cele ochrony przyrody
l

l

l

l

1

zrównoważone użytkowanie ekosystemów, pozwalające na odtwarzanie się ich i pełnienie funkcji na
rzecz społeczeństw;
szacunek dla składników przyrody żywej i nieożywionej, poprzez uwzględnianie ich we wszystkich
działaniach i inicjatywach, począwszy od planowania i zagospodarowania przestrzennego, zakończywszy
na realizacji zadań inwestycyjnych;
ochrona wszystkich elementów przyrody tych szczególnych, ale również tych, które nam towarzyszą
na co dzień, ustanawianie form ochrony przyrody, jak również proekologiczne postępowanie;
ochrona krajobrazu, poprzez planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, odpowiednie projektowanie i realizację inwestycji, pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy obszarami zieleni oraz terenami zurbanizowanymi;

https://www.gdos.gov.pl/ochrona-przyrody odczyt (05.06.2017)
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l

l

l

l

ochrona zieleni miast i wsi poprzez organizację i pielęgnację terenów zieleni urządzonej, pozostawianie
również obszarów zieleni nieurządzonej, traktowanych jako ostoje bioróżnorodności;
działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na terenach prawnie chronionych, na obszarach urządzonej oraz nieurządzonej zieleni miast i wsi;
dbałość o środowisko naturalne wszystkie jego elementy tworzące nasze bezpośrednie oraz dalsze
otoczenie;
kształtowanie świadomości ekologicznej, poprzez realizowane akcje informacyjne dla członków wspólnoty samorządowej, z wykorzystaniem dostępnych form przekazu oraz edukacyjne dla dzieci i młodzieży2.

Szczegółowo obszar ten został określony w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
stanowiącej jeden z podstawowych aktów prawnych, do których nawiązywać będzie niniejsza broszura.
Niezwykle istotne są również obowiązki, dotyczące dbałości o przyrodę określone w jasny i zwięzły sposób
w art. 4 przedmiotowej ustawy:
„Art. 4.1 Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.
2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych
i finansowych dla ochrony przyrody.
3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych
środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej
w dziedzinie ochrony przyrody3.
Kolejnym aktem prawnym, który będzie pełnił bardzo istotną rolę w naszych rozważaniach na temat środowiska, zarządzania tym obszarem oraz interdyscyplinarności planowanych i realizowanych działań, jest
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta określa w art.1 normy ochrony
środowiska, warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Również ten akt prawny będzie nam towarzyszyć w podróży poprzez rozdziały niniejszej broszury. Wielokrotnie będziemy, podczas naszych rozważań, nawiązywać do wymagań zrównoważonego rozwoju, a właściwie
ekorozwoju. Nie ma mowy jednak o ochronie przyrody bez kształtowania odpowiednich postaw każdego
człowieka i całych społeczeństw, co również stanowi jeden z celów tej broszury. Porozmawiajmy, wobec tego
o ochronie środowiska, która obejmuje wszystkie działania zapobiegawcze i naprawcze w odniesieniu do zasobów naturalnych oraz otoczenia. Wskażmy działania ograniczające wystąpienie szkód w otaczających nas
ekosystemach, jak również inicjatywy, mające na celu bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Zauważmy, że ochrona środowiska nierozerwalnie łączy się z takimi pojęciami jak: edukacja ekologiczna, ekozarządzanie oraz ekoinnowacje. Te obszary również zostaną zidentyfikowane i omówione w niniejszej
broszurze.

2
3

6

http://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/ekologia/1001657-formy-ochrony-przyrody-w-polsce.html (odczyt 8.06.2017)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 (odczyt 05.06.2017r.)

2. Międzynarodowe, unijne, krajowe i lokalne uwarunkowania
dotyczące ochrony różnorodności biologicznej.
Społeczność międzynarodowa zauważyła konieczność powstrzymania utraty bioróżnorodności w drugiej
połowie XX wieku. Efektem ogólnoświatowej refleksji stała się Konwencja o różnorodności biologicznej podpisana podczas konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” zwanej Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro 22 maja
1992 r. Dokument ten zaczął obowiązywać 29 grudnia 1993 r., kiedy ratyfikowany został przez wymaganą
liczbę 30 państw. Konwencja przyjęta została przez Polskę w 1996 r., a zaczęła obowiązywać dopiero od
2002 r., kiedy jej tekst ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 184, poz. 1532.
KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ z 1992r. stanowi jedno z najważniejszych porozumień międzynarodowych dotyczących bioróżnorodności na świecie i zawiera trzy kluczowe cele przedstawione na rysunku nr 2, posiadające ponadczasową wartość:
l
ochrona różnorodności biologicznej;
l
zrównoważone użytkowanie jej elementów;
l
uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych.4
OCHRONA
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ

KLUCZOWE CELE
KONWENCJI

ZRÓWNOWAŻONE
UŻYTKOWANIE JEJ
ELEMENTÓW

UCZCIWY I SPRAWIEDLIWY
PODZIAŁ KORZYŚCI
WYNIKAJĄCYCH
Z WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Rysunek 2. Kluczowe cele Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r
Konwencja obejmuje również problemy gospodarcze wynikające z wykorzystania zasobów przyrodniczych,
jest umową podjętą w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, godzącej cele ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Konwencja zobowiązuje rządy do przyjęcia odpowiedzialności za użytkowanie zasobów naturalnych,
przewiduje także stosowanie ocen oddziaływania na środowisko.
Podczas obrad Dziesiątego Posiedzenia Konferencji Stron w 2010 r. w Japonii przyjęto nową strategię
ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011-2020, z wizją do roku 2050. W Planie Strategicznym określono 20 celów szczegółowych, które Strony Konwencji powinny dostosować do swoich warunków i umieścić
w krajowych strategiach ochrony różnorodności biologicznej. Mówią one, o konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz zatrzymania utraty różnorodności biologicznej, celem zapewnienia w 2020 roku
trwałego zachowania ekosystemów. Zgodnie z założeniem, ekosystemy mają nadal dostarczać podstawowe
4

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/konwencje-miedzynarodowe/konwencja-o-roznorodnoscibiologicznej-cbd/ (odczyt 01.06.2017r.)

7

usługi, zapewniając różnorodność form życia na Ziemi, wnosząc wkład w podnoszenie jakości życia ludzi.
Najważniejsze cele dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron przedstawione zostały w tabeli nr 1.
Tabela 1. Najważniejsze cele dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron
NAJWAŻNIEJSZE CELE
DZIESIĄTEGO POSIEDZENIA KONFERENCJI STRON 2010
Zlikwidowanie przyczyn utraty bioróżnorodności, poprzez włączenie działań na rzecz
ochrony przyrody w programy rozwoju gospodarki kraju we wszystkich sektorach, tak
na szczeblu rządowym, jak i na poziomie społeczeństwa.
Ograniczenie bezpośrednich presji na bioróżnorodność oraz promowanie jej trwałego
i zrównoważonego użytkowania.
Poprawa stanu ochrony bioróżnorodności, poprzez zachowanie różnorodności na poziomie genów, gatunków i ekosystemów.
Zwiększenie możliwości powszechnego wykorzystania pożytków wynikających z bioróżnorodności oraz funkcji, jakie spełniają ekosystemy.
Poprawa możliwości wprowadzania w życie zapisów Konwencji, poprzez: wdrażanie
procesów planowania z udziałem różnych partnerów, odpowiednie zarządzanie wynikami badań naukowych, wzmocnienie potencjału instytucjonalnego.
Wzrost świadomości ekologicznej wszystkich ludzi, którzy starają się podejmować
działania w celu ochrony bioróżnorodności w sposób zrównoważony.
Zrównoważona produkcja i konsumpcja, zapewniająca że biznes i inne zainteresowane podmioty, podejmą kroki na rzecz opracowania lub wdrożenia planów zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, pozwalające na zarządzanie i użytkowanie w
sposób zrównoważony terenów rolniczych oraz lasów.
Źródło: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/konwencje-miedzynarodowe/konwencja-o-roznorodnosci-biologicznej-cbd/cele-z-aichi/
(odczyt 01.06.2017r.)

Ochrona bioróżnorodności jest obecnie jednym z czterech priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej, nakreślonych przez VI Europejski program działań na rzecz ochrony środowiska. W maju 2011 r. przyjęto Unijną Strategię Ochrony Bioróżnorodności, która stanowi instrument wdrażania ogólnoświatowego
Strategicznego Planu Ochrony Bioróżnorodności. Celem przewodnim tego dokumentu jest powstrzymanie
utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów do 2020 r. oraz przywrócenie ich wartości i wydolności w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu Unii Europejskiej w zapobieganie utraty różnorodności biologicznej na świecie.
Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. obejmuje między innymi następujące cele strategiczne5:
l
pełne wdrożenie Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej;
l
utrzymanie i odbudowę ekosystemów i ich funkcji;
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL.pdf (odczyt 02.06.2017r.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0029 (odczyt 02.06.2017r.)
https://www.cbd.int/doc/world/pl/pl-nbsap-v3-pl.pdf (odczyt 20.06.2017r.)
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej;
zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych;
zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych;
pomoc na rzecz zapobiegania utraty światowej różnorodności biologicznej;
zatrzymanie tempa utraty różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej do roku 2020;
odtworzenie już utraconych wartości przyrodniczych;
zaangażowanie społeczeństwa na wszystkich etapach wdrażania strategii;
budowa partnerstwa i dialogu pomiędzy różnymi użytkownikami różnorodności biologicznej;
przygotowanie strategii i polityk dotyczących ochrony przyrody i umiarkowanego korzystania z niej;
budowanie wysokiego poziomu świadomości w dziedzinie różnorodności biologicznej.

Warto podkreślić, że na poziomie Unii Europejskiej dostrzeżono wagę działań informacyjnych oraz edukacyjnych. Wskazano inicjatywy niezbędne do podjęcia w dziedzinie szeroko rozumianej edukacji, stanowiące
między innymi6:
l
promowanie edukacji dotyczącej różnorodności biologicznej poprzez odpowiednie instytucje i organizacje (w tym pozarządowe organizacje ekologiczne);
l
zapewnienie środków finansowych na potrzeby edukacji i komunikacji społecznej na każdy poziomie administracji publicznej;
l
zapewnienie możliwości strategicznego włączenia edukacji i komunikacji społecznej na każdym etapie
przygotowania polityk i planowania oraz wdrażania i oceny ich rezultatów;
l
wprowadzenie tematyki różnorodności biologicznej do wszystkich strategii edukacji oraz wspieranie inicjatyw, sprzyjających udziałowi wszystkich grup społecznych wpływających na ochronę różnorodności
biologicznej i umiarkowane korzystanie z zasobów przyrody;
l
włączenie mediów do podnoszenia świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony bioróżnorodności
i zrównoważonego korzystania z zasobów biologicznych, z wykorzystaniem odpowiednich kanałów i metod komunikacji;
l
włączenie edukacji tematycznej do każdego obszaru zainteresowania Konwencji, np.: ochrony obszarów
morskich, wód śródlądowych, obszarów rolniczych i leśnych, obszarów cennych przyrodniczo.
Zgodnie z art. 6 Konwencji o różnorodności biologicznej Strony Konwencji, uwzględniając swoje szczególne warunki i możliwości, opracowują krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Polska również podjęła to wyzwanie i wywiązała się
z ciążącego na niej obowiązku. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. przyjęto i zatwierdzono
„Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata
2015-2020”.
Plan działań na lata 2015-2020 obejmuje między innymi następujące zagadnienia7:
l
określenie stanu oraz monitorowanie bioróżnorodności;
l
identyfikacja oraz likwidowanie przyczyn utraty bioróżnorodności;
l
promowanie i działanie na rzecz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
l
poprawa stanu różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, międzygatunkowym i ekosystemowym;
l
włączenie ochrony bioróżnorodności do polityk sektorowych;
l
budowa świadomości ekologicznej;
l
włączenie wszystkich grup interesariuszy w proces działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;
l
prawidłowe zarządzanie zasobami przyrody, pozwalające na odtwarzanie się ekosystemów.
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL. pdf (odczyt 20.06.2017r.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0029 (odczyt 20.06.2017r.)
7
Załącznik do uchwały nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 1207) Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020 https://www.cbd.int/doc/world/pl/pl-nbsap-v3-pl.pdf (odczyt 05.06.2017r.)
6
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Ten bardzo istotny dokument strategiczny zawiera cele i wskazuje jednostki odpowiedzialne za realizację
działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Podstawowym celem, który został jednoznacznie określony jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społecznym
i gospodarczym kraju. W dalszej kolejności określono siedem celów szczegółowych oraz kierunki interwencji niezbędne do osiągnięcia każdego z nich.
Biorąc pod uwagę istotę problemu zachowania różnorodności biologicznej w kontekście rozwoju społeczno - gospodarczego i wydolności ekosystemów, poniżej przedstawione zostały wszystkie cele szczegółowe
wraz z określonymi kierunkami interwencji:
Cel szczegółowy A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
Kierunki interwencji:
A.I. Poprawa stanu wiedzy i dostępności informacji w zakresie różnorodności biologicznej.
A.II. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych i skuteczności egzekwowania prawa w zakresie
ochrony różnorodności biologicznej.
A.III. Aktywizacja społeczeństwa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
Cel szczegółowy B: Doskonalenie systemu ochrony przyrody.
Kierunki interwencji:
B.I. Doskonalenie sieci obszarów chronionych w celu zwiększenia skuteczności ochrony różnorodności biologicznej.
B.II. Wzmocnienie instytucjonalne systemu zarządzania obszarami chronionymi, w tym systemu monitoringu przyrodniczego i raportowania.
B.III. Mobilizacja środków na realizację działań ochronnych w obszarach chronionych.
Cel szczegółowy C: Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków.
Kierunki interwencji:
C.I. Zwiększenie efektywności systemu zarządzania gatunkami chronionymi.
C.II. Ograniczenie presji ze strony gatunków chronionych powodujących szkody gospodarcze.
C.III. Ochrona i odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych.
Cel szczegółowy D: Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka.
Kierunki interwencji:
D.I. Nadanie ekosystemom wartości społeczno - ekonomicznej.
D.II. Wdrożenie koncepcji zielonej infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na utrzymanie
i wzmocnienie istniejących ekosystemów oraz ich usług.
Cel szczegółowy E: Zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony różnorodności biologicznej.
Kierunki interwencji:
E.I. Włączenie rolnictwa do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
E.II. Włączenie leśnictwa i łowiectwa do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
E.III. Włączenie gospodarki rybackiej do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
E.IV. Włączenie gospodarki wodnej do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
E.V. Włączenie sektora turystycznego do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
E.VI. Włączenie sektora biznesu/przedsiębiorstw do działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

10

Cel szczegółowy F: Ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz presji ze strony gatunków
inwazyjnych.
Kierunki interwencji:
F.I. Monitorowanie wpływu zmian klimatu na stan różnorodności biologicznej.
F.II. Ograniczanie presji ze strony gatunków inwazyjnych.
Cel szczegółowy G: Zwiększenie udziału Polski na forum międzynarodowym w zakresie ochrony różnorodności biologicznej8.
Realizacja „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020” wymagała będzie zaangażowania i współpracy różnych resortów zgodnie
z posiadanymi kompetencjami. Wśród nich na pewno znajdą się: jednostki naukowo – badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, administracja publiczna, w tym przede wszystkim jednostki samorządu
terytorialnego. Analiza programu wskazała, że zostały w nim przypisane gminom zadania w obszarach, które
opisano w tabeli nr 2:
Tabela 2. Obowiązki gminy wynikające z Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2015 - 2020
CELE
SZCZEGÓŁOWE

KIERUNKI
INTERWENCJI

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE

Cel szczegółowy A
Podniesienie poziomu wiedzy
oraz wzrost aktywności
społeczeństwa w zakresie działań
na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej.

Aktywizacja społeczeństwa na
rzecz ochrony różnorodności
biologicznej.

Zadanie 1: Opracowanie
i wdrożenie koncepcji partnerstwa
lokalnego ukierunkowanego na ochronę
dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego.
Zadanie 2: Realizacja programów i
kampanii edukacyjnych skierowanych
do społeczeństwa w celu podniesienia
świadomości na temat realizowanych
celów związanych z różnorodnością
biologiczną.

Cel szczegółowy B
Doskonalenie systemu ochrony
przyrody.

Wzmocnienie instytucjonalne
systemu zarządzania obszarami
chronionymi, w tym systemu
monitoringu przyrodniczego
i raportowania.

Zadanie 1: Włączanie wskazań planów
ochrony lub planów zadań ochronnych
obszarów chronionych do dokumentów
sektorowych i aktów prawa miejscowego.
Zadanie 2: Zapewnienie pełnej
i aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej
kraju.

Cel szczegółowy D
Utrzymanie i odbudowa funkcji
ekosystemów będących źródłem
usług dla człowieka.

Wdrożenie koncepcji zielonej
infrastruktury jako narzędzia
pozwalającego na utrzymanie
i wzmocnienie istniejących
ekosystemów oraz ich usług.

Zadanie 1: Włączenie zielonej
infrastruktury do prac planistycznych na
poziomie lokalnym.

Źródło: https://www.cbd.int/doc/world/pl/pl-nbsap-v3-pl.pdf Załącznik do uchwały nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 1207)
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020 (odczyt 05.06.2017r.)

Załącznik do uchwały nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 1207) Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020
https://www.cbd.int/doc/world/pl/pl-nbsap-v3-pl.pdf (odczyt 05.06.2017r.)
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Kwestie ochrony przyrody, ekosystemów oraz bioróżnorodności zostały również ujęte w krajowych dokumentach strategicznych. W tabeli nr 3 zostały wymienione cztery z nich, bezpośrednio odnoszące się do
przedstawianych problemów.
Tabela 3. Podstawowe dokumenty strategiczne Polski odnoszące się do problemu ochrony środowiska
KRAJOWE DOKUMENTY
STRATEGICZNE

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOKUMENTU
W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030

Wskazuje najpilniejsze problemy zagospodarowania przestrzeni
i konkretne działania w sześciu obszarach tematycznych. Jednym z nich jest
poszanowanie środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także
kulturowych9.

Strategiczny plan adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020
(SPA 2020)

Ma na celu poprawę odporności państwa na aktualne i oczekiwane zmiany
klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych
i pogodowych10.

Strategia zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012–2020

Jeden z długoterminowych celów (cel 5) stanowi ochrona środowiska
i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich11.

Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko
z perspektywą do 2020 r.

Wskazuje na konieczność pogodzenia wzrostu gospodarczego z dbałością
o środowisko. Dokument obejmuje dwa bardzo istotne i pozostające ze
sobą w ścisłej korelacji obszary energetykę i środowisko. Celem głównym
dokumentu jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych
pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków
do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego12.

Obszar ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami, optymalnego modelowania przestrzeni oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa narodowego, kształtowany jest przez stosowne ustawy.
Te akty krajowego prawa określają obowiązki:
l
obywateli;
l
instytucji;
l
rządowej i samorządowej administracji publicznej;
l
przedsiębiorców;
w stosunku do środowiska przyrodniczego i jego elementów składowych, między innymi takich jak:
l
budowa geologiczna;
l
rzeźba terenu;
l
klimat;
l
stosunki wodne;
l
gleba;
l
organizmy żywe.
Katalog tych ustaw jest obszerny, poniżej zostały wymienione najistotniejsze z nich:
l
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
l
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/koncepcjaprzestrzennego-zagospodarowania-kraju/
(odczyt 18.06.2017).
10
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/becc4b984fb12cd415b855e2cb42f68a.pdf (odczyt 16,06,2017).
11
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-irybactwa-na-lata-2012-2020
(odczyt 15.06.2017).
12
http://www.me.gov.pl/Energetyka/Strategia+Bezpieczenstwo+Energetyczne+i+Srodowisko (odczyt 15.06.2017)
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, która obowiązywać będzie od dnia 1.01.2018 r.

Przytoczone dokumenty strategiczne oraz akty prawne wskazują na interdyscyplinarność tematu broszury,
którym są szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody. Kompleksowe zasygnalizowanie i omówienie tego obszaru wymaga zapoznania się z najistotniejszymi definicjami, które zaczerpnięte
zostały z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oto one:
l
korytarz ekologiczny – obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów;
l
obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub
siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;
l
ochrona krajobrazowa – zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu;
l
otulina – strefa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy
ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności
człowieka;
l
różnorodność biologiczna – zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów;
l
środowisko przyrodnicze – krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami;
l
walory krajobrazowe – wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno - widokowe obszaru
oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka;
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zagrożenie wewnętrzne – czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych
lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz
przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka
w granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej;
l
zagrożenie zewnętrzne – czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych
lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz
przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka,
mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej;
oraz z art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
l
emisje – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza,
wody, gleby lub ziemi: substancje, oraz energie (ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne);
l
ochrona środowiska – podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie
równowagi przyrodniczej, ochrona ta polega w szczególności na:
4 racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
4 przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
4 przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego;
l
organ administracji to:
4 ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym
imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,
4 inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania
zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony;
l
równowaga przyrodnicza – to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej;
l
środowisko – to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności
człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami;
l
zanieczyszczenie – to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może
powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może
kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska;
l
zrównoważony rozwój – to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia,
jak i przyszłych pokoleń.
l

Przytoczone określenia będą nam towarzyszyły podczas zapoznania się z poszczególnymi rozdziałami niniejszej broszury, będą również stanowiły podstawę do wykazania interdyscyplinarności podjętego w niej
tematu.
Podsumowując, śmiało możemy powiedzieć, że w skali globalnej, europejskiej i krajowej jesteśmy merytorycznie przygotowani do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Uznajemy konieczność zwiększenia
rangi ekosystemów oraz funkcji, które pełnią na naszą rzecz. Doceniamy również znaczenie ochrony bioróżnorodności. Niestety rzeczywistość i działania człowieka nie zawsze odpowiadają szczytnym wizjom, misjom
i zapisom dokumentów strategicznych. Zdarza się, że eksploatujemy nadmiernie ekosystemy, jako gatunek
robimy to żeby przeżyć, ale także dla mody, wygody i zaspokojenia wcale nie tych podstawowych potrzeb.
Teraz jest ostatni moment na refleksję i zastanowienie, czy jesteśmy w stanie podjąć interdyscyplinarne,
metodyczne działania, które pozwolą przyszłym pokoleniom czerpać korzyści z funkcji jakie na naszą rzecz
świadczą ekosystemy.
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3. Identyfikacja obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w gminie
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska naturalnego
i bioróżnorodności (Strategiczny plan adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030)
Zmiany klimatu mają wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo. Znacząco oddziałują na składniki ekosystemów, takie jak: woda, gleba, i różnorodność biologiczna. Przewiduje się, że będą stanowić zagrożenie dla flory i fauny poprzez zmiany warunków wegetacji i życia, jak również stwarzanie sprzyjających
warunków dla migracji gatunków inwazyjnych. Zmiany klimatu spowodują znaczne zmiany w zakresie jakości
i dostępności zasobów wodnych, wpływając między innymi na uprawy roślin. Plony są uzależnione od ilości
i rozkładu opadów, produkcja żywności również zależą od możliwości nawadniania. Przewiduje się, że zachodzące zmiany klimatu mogą spowodować w Europie wzrost powierzchni obszarów ubogich w wodę. Natomiast towarzyszące im ekstremalne zjawiska klimatyczne, będą powodować straty społeczne i gospodarcze,
stwarzając szczególne zagrożenie dla terenów gęsto zaludnionych o wysokim stopniu urbanizacji, niszcząc
infrastrukturę (budynki, elementy sieci transportowej, infrastrukturę energetyczną) i negatywnie wpływając na zdrowie i życie ludzi. Zmiany klimatu mogą wywierać bezpośredni wpływ na zaopatrzenie w energię
elektryczną, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i przesyłu, dystrybucji i oczywiście konsumpcji. Z uwagi
na zmieniające się warunki klimatyczne przewiduje się również, że niekorzystne skutki dosięgną sektora turystyki13.
Spróbujmy sobie wobec tego odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki wpływają na zachodzący proces zmian
klimatycznych i czy mamy na nie wpływ. Pomoże nam w tym rysunek nr 3.

ZMIANY KLIMATU
CZYNNIKI
GEOGRAFICZNE

DZIAŁALNOŚĆ
CZŁOWIEKA
l

l
l

l

RZEŹBA TERENU
ODLEGŁOŚĆ OD MÓRZ
I OCEANÓW
ZALESIENIE

l
l

STOPIEŃ URBANIZACJI
I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
PRODUKCJA ROLNA
DZIAŁALNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA

Rysunek 3. Przyczyny zmian klimatu
Oczywiście przekształcając nasze otoczenie, realizując infrastrukturę techniczną, zabudowując wolne przestrzenie, wycinając lasy, emitując gazy cieplarniane wpływamy na otaczające nas ekosystemy i jesteśmy jedną z przyczyn zachodzących zmian klimatycznych. Niestety nie jesteśmy do końca świadomi skutków, jakie
zmiany te przyniosą w perspektywie wieloletniej. Już teraz daje się zauważyć, że postępujące zmiany klimatu
sprzyjają powiększaniu się obszarów objętych suszą lub pustynnieniem. Jednocześnie zaznacza się wzrost
częstotliwości występowania ekstremalnych opadów, również opadów nawalnych (krótkotrwały deszcz
o dużym natężeniu, którego czas trwania waha się od kilku do kilkudziesięciu minut w warunkach klimatu
umiarkowanego, suma opadu może przekraczać wtedy 100 mm/m2 i powodować lokalne powodzie).
13

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/ (odczyt 10.06.2017 r.)
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Następujące zmiany klimatu zaznaczają swój wpływ na ekosystemy lądowe między innymi w zakresie:
l
zmiany sezonu wegetacyjnego;
l
zmiany warunków wegetacyjnych z uwagi na zmieniające się warunki gruntowo wodne;
l
przesunięcie granic występowania pewnych gatunków roślin i zwierząt ku większym szerokością geograficznym;
l
przemieszczanie się gatunków inwazyjnych.
Natomiast obserwowane zmiany w ekosystemach morskich i słodkowodnych są związane między innymi ze:
l
wzrastającą temperaturą wody:
l
topnieniem pokrywy lodowej;
l
zmianą zasolenia;
l
zmianą poziomu tlenu i jego obiegu;
l
zakwaszeniem wód;
l
nadmierną eksploatacją.
Zmiany te przebiegają z różną intensywnością w różnych rejonach Ziemi, jednakże można określić ich wspólne cechy, które obejmują między innymi:
l
przesunięcie obszarów występowania glonów, zooplanktonu oraz ryb;
l
zmiany liczebności poszczególnych gatunków flory i fauny wód morskich i śródlądowych;
l
zmiany ekosystemów raf koralowych;
l
zmiany zasięgu i wcześniejszej migracji ryb w rzekach.
Przez ostatnie dziesięciolecia zauważono, że zaznacza się wpływ zmian klimatycznych na indywidualne gatunki,
jak i na całe ekosystemy, szczególnie w obszarze ich usług i funkcji, od których uzależniona jest ludzkość. Przewiduje się zmiany na tych obszarach, w których ekosystemy pełnią istotną funkcję regulacyjną klimatu za pośrednictwem torfowisk, terenów podmokłych i głębin morskich. W zmieniających się warunkach klimatycznych należy
spodziewać się utraty różnorodności biologicznej i zanikania całych ekosystemów, w tym ekosystemów morskich.
Przewiduje się, że skutki zmian klimatu są i będą zróżnicowane na terenie Europy, najbardziej uciążliwe będą
dla regionów słabiej rozwiniętych, posiadających mniejsze możliwości adaptacji do zachodzących zmian.
Zwiększająca się częstotliwość groźnych zjawisk pogodowych może spowodować wzrost strat ekonomicznych oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz wskazanych poniżej obszarów i sektorów14:
l
Obszary górskie i subpolarne - wzrost temperatury negatywnie wpływa na pokrywę śnieżną, lodowce, wieczną zmarzlinę, zwiększa się ryzyko utraty gatunków i ekosystemów, już obecnie odnotowuje się negatywny wpływ wzrastającej temperatury na tych obszarach.
l
Strefa brzegowa - obszar wybrzeża znajduje się pod wpływem rosnącego poziomu morza oraz
zwiększającej się częstości i intensywności sztormów, stanowiących zagrożenie dla ekosystemów, infrastruktury, osiedli, turystyki i zdrowia ludności. Szczególnie zagrożone są ekosystemy i infrastruktura Bałtyku, Morza Śródziemnego i Czarnego.
l
Ekosystemy i różnorodność biologiczna - najbardziej wrażliwe są ekosystemy polarne i górskie,
mokradła oraz ekosystemy na wybrzeżu Morza Śródziemnego.
l
Leśnictwo - w północnej Europie może zwiększyć się produktywność lasów. W rejonie śródziemnomorskim i w kontynentalnej części należy oczekiwać spadku ich powierzchni.
l
Rolnictwo - zmiany klimatu i wzrost koncentracji CO2 mogą spowodować w północnej Europie wydłużenie sezonu wegetacyjnego roślin oraz zwiększenie plonów. W południowej i wschodniej Europie
może nastąpić zagrożenie pustynnieniem wynikające z zachwiania gospodarki gruntowo - wodnej.
l
Zasoby wodne - przewiduje się, że wzrost temperatury i zmiany częstotliwości oraz intensywności
opadów, spowodować mogą zagrożenie deficytem wody i pogorszenie jej jakości w południowych
i południowo - wschodnich regionach Europy.
14
http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/ (odczyt 10.06.2017r.)
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/ (odczyt 10.06.2017r.)
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/ odczyt (10.06.2017r.)
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l

l

l

Turystyka - wzrost niestabilności pokrywy śnieżnej może ograniczać turystykę i sporty zimowe.
Zmniejszenie dostępu do wody i pogorszenie jej jakości oraz intensywne fale upałów w południowej
Europie, mogą znacząco ograniczyć turystykę letnią. Jednocześnie mogą poprawić się warunki dla
rozwoju turystyki w północnych częściach Europy.
Zdrowie człowieka - przewiduje się, że zmiany częstości występowania i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych będą miały negatywny wpływ na zdrowie człowieka (bezpośredni - upały, powodzie lub pośredni - choroby przenoszone przez owady).
Sektor energetyczny - wzrost temperatury w lecie przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania
na energię elektryczną wykorzystywaną do celów klimatyzacyjnych, zwłaszcza w południowej Europie. Nie bez znaczenia są i będą dla infrastruktury energetycznej zachodzące ekstremalne zjawiska
pogodowe.

Złożoność problemu następujących zmian klimatycznych oraz ich oddziaływanie na Europę przybliży nam
rysunek nr 4.
OBSZARY GÓRSKIE I SUBPOLARNE
STRFEA BRZEGOWA
ROLNICTWO

ZASOBY WODNE

EUROPA WRAŻLIWA
NA ZMIANY KLIMATU

LEŚNICTWO
EKOSYSTEMY I RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNA

TURYSTYKA
ZDROWIE CZŁOWIEKA
SEKTOR
ENERGETYCZNY

Rysunek 4. Wrażliwość Europy na zmiany klimatu
Istotny wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne:
l
fale upałów (ciągi dni z maksymalną temperaturą dobową powietrza ≥30°C utrzymującą się przez co
najmniej 3 dni);
l
zwiększona częstotliwość występowania opadów nawalnych oraz ich udział w ogólnej sumie opadów;
l
intensywne burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
l
silnie wiejące wiatry z występującymi miejscowo trąbami powietrznymi.
Temperatura powietrza i opady atmosferyczne stanowią podstawowe elementy opisu cech klimatu od skali globalnej po lokalną. Wyniki wieloletnich badań naukowych wskazują, że zmiany klimatu stanowią realne
zagrożenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego, dlatego istotną kwestię stanowi dostosowanie się do
skutków tych zmian15. Wszystkie działania dostosowujące do zmian klimatu, wiążą się z ogromnymi kosztami. Prognozy dotyczące kosztów w Europie przedstawione przez Europejską Agencję Środowiska mówią
o kwotach rzędu kilku miliardów Euro rocznie w perspektywie krótkoterminowej i dziesiątkach miliardów
w perspektywie długoterminowej. Zmiany klimatu należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które powinno
być brane pod uwagę przy tworzeniu planów inwestycyjnych.
Komisja Europejska opublikowała w dniu 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania, w której określiła zakres działania UE na lata 2009 – 2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu. Strategia ta została opublikowana w kwietniu 2013 r.
Rząd RP przyjął stanowisko w sprawie Białej Księgi w dniu 19 marca 2010 r., podejmując decyzję o opraBiała Księga Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0147_/com_com(2009)0147_pl.pdf (odczyt 13.06.2017r.)
15

17

cowaniu strategii adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Taki dokument stanowi
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), opracowany przez Ministerstwo Środowiska i opublikowany w październiku
2013 r. W planie tym wskazano sektory i obszary wrażliwe na zmiany klimatu i wymagające pilnego podjęcia
działań adaptacyjnych, stanowią je16:
l
l    rolnictwo;
gospodarka wodna;
l
l    różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione;
leśnictwo;
l
l    energetyka;
zdrowie;
l
l    obszary górskie;
transport;
l
l    gospodarka przestrzenna;
strefa wybrzeża;
l
obszary zurbanizowane.
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE
GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
STREFA
WYBRZEŻA
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Rysunek 5. Obszary i sektory w Polsce wrażliwe na zmiany klimatu
Jak widać, właściwie całe nasze otoczenie oraz my sami jesteśmy narażeni i wrażliwi na skutki zmian klimatu,
wobec tego działania adaptacyjne muszą mieć charakter komplementarny i interdyscyplinarny. W związku
z tym w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) uwzględniono generalne zasady działań z zakresu adaptacji do
zmian klimatu, którymi są:
l
minimalizowanie podatności na ryzyko związane ze zmianami klimatu, między innymi poprzez uwzględnianie tego aspektu na etapie planowania inwestycji;
l
opracowanie planów szybkiego reagowania na wypadek katastrof klimatycznych (powodzie, susze, fale
upałów), tak by instytucje publiczne były przygotowane do niesienia natychmiastowej pomocy poszkodowanym;
l
wyznaczenie działań, które z punktu widzenia efektywności kosztowej powinny być podjęte w pierwszej
kolejności;
l
przygotowanie się w pierwszym rzędzie do działań, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom
zdrowia i życia ludzi oraz szkodom, których skutki mogą być nieodwracalne (np. w postaci utraty dóbr
kultury, rzadkich ekosystemów).
Opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji (SPA 2020) wpisuje się w działania na rzecz osiągnięcia celu
nadrzędnego - poprawy odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu. Jego
podstawowym celem jest lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych, oraz
redukcja kosztów społecznych i ekonomicznych z nimi związanych. Adaptacja do zmian klimatu według Strategicznego Planu Adaptacji (SPA 2020) powinna przewidywać realizację różnych grup działań przedstawionych na rysunku nr 6 i obejmujących17:
16
17

18

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Strategiczny_plan_adaptacji_2020.pdf (odczyt 13.06.2017r.)
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Strategiczny_plan_adaptacji_2020.pdf (odczyt 13.06.2017r.)

l
l

l
l
l

przedsięwzięcia techniczne (np. budowę niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża);
zmiany regulacji prawnych (np. zmiany w systemie planowania przestrzennego, ograniczające możliwość
zabudowy terenów zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami);
elastyczne procedury szybkiego reagowania na klęski żywiołowe;
systemy monitoringu odnoszące się do poszczególnych dziedzin;
informację i edukację społeczeństwa.
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Rysunek 6. Grupy działań według Strategicznego Planu Adaptacji (SPA 2020)
Realizacja działań wskazanych w SPA 2020 będzie procesem, wymagającym zaangażowania wielu podmiotów i instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, przede wszystkim:
l
administracji szczebla centralnego;
l
samorządów województw;
l
samorządów lokalnych;
l
przedsiębiorców.
Proces wdrażania SPA 2020 będzie prowadzony ze szczególnym naciskiem na komunikację i kooperację18.
Zmiany klimatu Ziemi obserwowane są również w Polsce, wzrasta średnia roczna temperatura powietrza.
Przewiduje się, że do roku 2050 okres wegetacyjny roślin wydłużyć się może o kilkanaście dni, jednocześnie
oczekiwać należy pogorszenie bilansu wody. W dłuższej perspektywie czasu, zmiany klimatu mogą powodować zmiany równowagi ekosystemów i zanik związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt oraz napływ
gatunków inwazyjnych19.
Zachodzące zmiany klimatu potęgują zmienność warunków pogodowych, nasilają się zjawiska o charakterze
ekstremalnym, takie jak gwałtowne opady, długotrwałe okresy upałów i susze, silne wiatry. Zjawiskami powodującymi największe straty są powodzie, oraz wichury i trąby powietrzne.
Niewątpliwie zwiększeniu odporności na zmiany klimatu, a zarazem przeciwdziałaniu tym zmianom, służy
różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa Polski. Na szczególne podkreślenie zasługuje rola, jaką pełnią
obszary leśne, szczególnie ich funkcje ochronne w stosunku do gleb oraz zasobów wodnych. Istotną rolę
odgrywają również trwałe użytki zielone, szczególnie dla kształtowania bilansu wodnego. Rozdrobnienie
i tradycyjny charakter znacznej części polskiego rolnictwa, stanowią jego atut z punktu widzenia celów klimatycznych. Natomiast urozmaicony krajobraz z miedzami, szpalerami drzew oraz kępami zadrzewień i śródpolnymi oczkami wodnymi sprzyja nie tylko bioróżnorodności, ale i ograniczaniu skutków zmian klimatu.
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Strategiczny-plan-adaptacji-dla-sektor%C3%B3w-iobszar% C3%B3w-wra%C5%BCliwych-na-zmiany-klimatu-do-roku-2020.pdf (odczyt 31.05.2017r.)
19
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/ (odczyt 10.06.2017r.)
18

19

4. Różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian klimatu. Wrażliwość ekosystemów cennych przyrodniczo na zmiany klimatu. Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych
W poprzednich rozdziałach zapoznaliśmy się już z definicją bioróżnorodności. Teraz spróbujmy określić ją
jako różnorodność gatunkową wszystkich żywych organizmów, które występują na Ziemi, we wszystkich
ekosystemach. Spojrzenie z tej perspektywy w sposób jednoznaczny uzasadnia działania podejmowane
w celu jej ochrony. Co więcej, przeciwdziałanie jej utraty to obecnie jeden z podstawowych obszarów współczesnej polityki środowiskowej na każdym poziomie, począwszy od podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, aż do międzynarodowych, ogólnoświatowych inicjatyw.
Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej z 1992 roku - różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Zauważyć należy, że proces utraty walorów
bioróżnorodności nabrał szczególnego tempa w ciągu ostatnich dwóch stuleci, głównie na skutek zwiększającej się eksploatacji zasobów przyrody.
Bioróżnorodność analizuje się i ocenia zazwyczaj w odniesieniu do trzech tradycyjnych poziomów20 (rys. 7):
l
różnorodność genetyczna - wymiana genów, dynamika genomu, mutacje;
l
różnorodność gatunkowa - zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe;
l
różnorodność ponadgatunkowa – zróżnicowanie na poziomie ekosystemów.
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PODGATUNKOWA

Rysunek 7. Bioróżnorodność - poziomy
Utrata bioróżnorodności oznacza pogorszenie wielu funkcji ekosystemów o kluczowym znaczeniu dla utrzymania zdrowia ludzi, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wraz z wodą do picia, do
czystego powietrza i środków leczniczych.
Dzisiejsza rzeczywistość, zurbanizowany i industrialny świat, liczba ludności zamieszkująca naszą planetę
oraz nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Spróbujmy wobec tego zidentyfikować, wykorzystując rys. nr 8 czynniki, które stanowią dla niej
realne zagrożenie21.
Globalne zmiany klimatu
Na skutek zmian klimatycznych stwierdzono zmiany w: rozmieszczeniu gatunków, wielkości populacji, funkcjonowaniu ekosystemów.
Jadwiga Sienkiewicz* KONCEPCJE BIORÓŻNORODNOŚCI – ICH WYMIARY I MIARY W ŚWIETLE LITERATURY str. 9
http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr45/nr_45_7-29.pdf (odczyt 20.06.2017 r.)
https://www.cbd.int/doc/world/pl/pl-nbsap-v3-pl.pdf (odczyt 20.07.2017).
21
Andrzej Kędziora Jerzy Karg „Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej” Nauka 4/2010 • 107-114
http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_14_Kedziora.pdf (odczyt 16.06.2017r.)
20
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Gatunki inwazyjne
Gatunki napływowe, pochodzące z innego ekosystemu, który rozprzestrzeniając się z udziałem człowieka
lub naturalnie mogą szkodliwie wpływać na środowisko, w tym doprowadzić do wyginięcia gatunków rodzimych ekosystemu. Są jednym z najpoważniejszych zagrożeń bioróżnorodności. Ich liczba zwiększa się
w miarę postępu globalizacji. Są zagrożeniem z powodu: konkurencji, drapieżnictwa, pasożytów, roznoszenia
chorób.
Nadmierna eksploatacja gatunków roślin i zwierząt
Nadmierna eksploatacja może dotyczyć pojedynczych gatunków oraz całych ekosystemów. Proces ten stanowi duże zagrożenie między innymi dla: morskich ryb i bezkręgowców, lasów, zwierząt łownych. W perspektywie może poważnie zachwiać funkcjonowaniem ekosystemów oraz jakością świadczonych przez nie usług.
Skażenie gleby, wód i atmosfery
Zanieczyszczenie środowiska w wyniku: emisji gazów i pyłów do atmosfery, zrzutu ścieków, składowania
odpadów, hałasu i promieniowania jest niezwykle niebezpieczne dla bioróżnorodności. Źródłem zanieczyszczeń jest między innymi: transport, przemysł, rolnictwo, gospodarstwa domowe, eksploatacja złóż. Właściwie cała działalność człowieka stwarza zagrożenie dla bioróżnorodności, wobec tego stoi przed nami wyzwanie, jak zachować równowagę pomiędzy nami, a otaczająca nas przyrodą.
Zmiany siedlisk
Niewłaściwe użytkowanie środowiska przez człowieka doprowadziło do degradacji gleby, wody i szaty roślinnej. Podstawowe przyczyny zmiany siedlisk spowodowane naszą działalnością to: intensyfikacja rolnictwa (monokultury, pestycydy, ciężki sprzęt rolniczy, odpady z produkcji rolniczej), organizmy modyfikowane
genetycznie, zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, urbanizacja przestrzeni.

ZAGROŻENIA DLA BIORÓŻNORODNOŚCI
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GLOBALNE
ZMIANY KLIMATU

SKAŻENIA GLEBY, WÓD
I ATMOSFERY

Rysunek 8. Zagrożenia dla bioróżnorodności
Otaczająca nas rzeczywistość wskazuje na coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego spowodowane przez człowieka i jego działalność. Zanieczyszczamy gleby, wody oraz powietrze. Ponad miarę eksploatujemy ekosystemy, które coraz częściej nie posiadają możliwości samoistnego odtwarzania i regeneracji.
Występująca w minionych dwóch stuleciach era industrialna spowodowała intensywny rozwój cywilizacyjny,
nie pozostała jednak bez skutków dla otaczającej nas przyrody. Prowadzone badania i obserwacje wskazują
na postępujące globalne ocieplenie, którego skutkiem są zmiany klimatyczne. Grona naukowe wskazują na
konieczność spowolnienia tego procesu, uważając za niezbędne ograniczenie ilości gazów cieplarnianych
emitowanych do atmosfery. Cel ten można uzyskać jedynie przy mobilizacji działań wszystkich społeczności,
sektorów przemysłu, władz lokalnych ale również gospodarstw domowych.
Dwutlenek węgla i metan są uwalniane do atmosfery naturalnie oraz w wyniku procesów antropogenicznych. Dwutlenek węgla w wyniku spalania paliw kopalnych, metan ze źle zarządzanych składowisk odpadów
oraz procesów zachodzących w rolnictwie. Wpływ gazów cieplarnianych na klimat Ziemi jest problemem globalnym, wobec czego samorządy powinny myśleć globalnie i działać lokalnie na rzecz poprawy jakości środowiska. Istotne jest podjęcie inicjatyw we wszystkich sektorach, które oddziałują na środowisko tj: przemysłu,
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usług, rolnictwa, transportu. Łagodzenie zmian klimatu, to zaangażowanie wszystkich interesariuszy na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym i indywidualnym. Podkreślić należy, że gminy mają
szczególną misję do wypełnienia w zakresie przeciwdziałania następującym zmianom klimatu, a także adaptacji do nich. Realizując lokalne inicjatywy w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania paliw i energii,
poprawiając gospodarkę odpadami oraz podejmując działania na rzecz optymalizacji wykorzystania zasobów
wodnych i ochrony terenów zielonych na swoim terenie, poprawiają jakość życia mieszkańców i wpływają pozytywnie na jakości środowiska. Niewątpliwie samorządy mają również możliwość realizacji akcji informacyjnych i edukacyjnych nakierowanych na całą społeczność lokalną. Pamiętajmy, że do działań informacyjnych i
edukacyjnych wszystkie dokumenty strategiczne przywiązują bardzo dużą wagę. Zwróćmy również uwagę na
to, że w interesie nas wszystkich leży kształtowanie postaw świadomego uczestnika procesów zachodzących
w naszym otoczeniu oraz świadomego konsumenta dóbr i usług.
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5 Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski.
Stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej
Polska zawdzięcza swoje walory krajobrazowe pięknym obszarom górskim, pojezierzom, pradawnym puszczom, terenom podmokłym, nie zmienionym ręką człowieka takim jak Bagna Biebrzańskie, rozległym równinom poprzecinanym dolinami rzecznymi oraz interesującej linii wybrzeża Bałtyku. Decydują one o różnorodności biologicznej kraju oraz bogactwie występujących ekosystemów. Z uwagi na położenie geograficzne
oraz wzrost wysokości nad poziomem morza w układzie równoleżnikowym, Polska charakteryzuje się dużym
zróżnicowaniem krajobrazu.
O różnorodności biologicznej kraju decydują też lasy, obszary różnorodne pod względem przyrodniczym,
zajmujące powierzchnię ok. 9,16 mln ha, czyli ponad 29 % powierzchni kraju. Od roku 1995 nastąpił wzrost
powierzchni lasów o ponad 400 tys. ha. Jest to efekt projektu zalesiania gleb najsłabszych pod względem
przydatności rolniczej. Inicjatywa ta sprzyja powstawaniu korytarzy ekologicznych i pozytywnie wpływa na
regulację stosunków gruntowo - wodnych. Szczególną rolę w ochronie przyrody na tych terenach odgrywają
Lasy Państwowe. Na zarządzanym przez nie obszarze zlokalizowana jest większość wartościowych i bardzo
atrakcyjnych krajobrazowo form i obiektów ochrony przyrody22. Lasy spełniają różnorodne funkcje, przedstawione na rysunku 9. Najważniejsze z nich to:
l
przyrodnicze (ochronne): korzystny wpływ na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, regulacja
obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, osuwiskom, ochrona gleb przed erozją, ochrona krajobrazu przed stepowieniem;
l
społeczne: korzystny wpływ na warunki zdrowotne i rekreacyjne ludzi, stanowią szczególny rynek pracy
oraz element edukacji ekologicznej;
l
produkcyjne: zdolność do odnawialnej produkcji biomasy, bogactwo runa leśnego, łowiectwo23.

FUNKCJE LASÓW

SPOŁECZNE

PRODUKCYJNE
PRZYRODNICZE
(OCHRONNE)

Rysunek 9. Funkcje lasów
Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów w Polsce. Dane i informacje przedstawione poniżej pochodzą z raportu o stanie lasów w Polsce za 2015 rok i
odnoszą się do pojęcia lesistości, które stanowi wskaźnik dotyczący stopnia pokrycia lasem danej powierzchni,
określony stosunkiem powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru, wyrażonej
w procentach.
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE. LASY PAŃSTWOWE. RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2015. http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow/raport-ostanie-lasow-w-polsce-2015/view (odczyt 31.05.2017 r.)
23
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE. LASY PAŃSTWOWE. RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2015.
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje22
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Tabela 4. Lesistość Polski w poszczególnych województwach według Raportu o stanie lasów w Polsce 2015
WOJEWÓDZTWO

LESISTOŚĆ w (%)

Łódzkie

21,3

Mazowieckie

23,3

Kujawsko – pomorskie

23,4

Wielkopolskie

25,7

Opolskie

26,6

Świętokrzyskie

28,3

Małopolskie

28,7

Dolnośląskie

29,7

Podlaskie

30,8

Śląskie

31

Warmińsko – mazurskie

31,2

Lubelskie

32,2

Zachodniopomorskie

35,5

Pomorskie

36,4

Podkarpackie

38,1

Lubuskie

49,2

Lesistość

%
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20

Wykres 1. Lesistość w poszczególnych województwach
Lasy w naszej strefie klimatyczno - geograficznej stanowią istotny czynnik równowagi ekologicznej, zapewniają produkcję biologiczną, mają znaczący wpływ na jakość życia człowieka. Według standardu przyjętego dla
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ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski
na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 9420 tys. ha. Powierzchnia leśna przypadająca na jednego mieszkańca Polski
(0,24 ha) jest jedną z niższych w Europie, niższy od Polski wskaźnik powierzchni lasów na jednego mieszkańca mają Niemcy (0,14 ha), Szwajcaria i Włochy (0,16 ha) oraz Ukraina i Węgry (0,21 ha). Istotne jest,
że sukcesywnie trwają w kraju prace zalesieniowe, realizujące założenia „Krajowego programu zwiększania
lesistości”, którego głównym celem jest wzrost lesistości Polski do 30% w 2020 r. i 33% w roku 205024.
W tabeli nr 5 zamieszczono dane dotyczące lesistości w wybranych krajach Europy. Informacje te obrazują
sytuację Polski na tle innych krajów europejskich
Tabela 5. Lesistość wybranych krajów Europy według Raportu o stanie lasów w Polsce 2015
KRAJ

LESISTOŚĆ w [%]

Islandia

0,5

Wielka Brytania

13

Dania

14

Ukraina

17

Grecja

30

Francja

31

Polska

31

Włochy

32

Niemcy

33

Litwa

35

Hiszpania

37

Norwegia

40

Białoruś

42

Austria

47

Rosja

49

Szwecja

68

Finlandia

73

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE. LASY PAŃSTWOWE. RAPORT O STANIE LASÓW WPOLSCE 2015.
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow/raport-ostanie-lasow-w-polsce-2015/view
(odczyt 31.05.2017r.)
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Wykres 2. Lesistość w wybranych krajach europejskich
Lesistość państw przyjętych do analizy (według standardu międzynarodowego, tj. w odniesieniu do powierzchni lądowej bez wód śródlądowych) jest znacznie mniej zróżnicowana niż bezwzględna wielkość powierzchni leśnej. Obliczona według standardu międzynarodowego lesistość Polski w 2015 r. wynosiła 30,8%
i była niższa od średniej europejskiej wynoszącej 32,8%

Warto wspomnieć o przyrodniczych atrakcjach Polski, wymieniając z uwagi na ograniczoną pojemność broszury niestety tylko kilka z nich:
l
Na Podlasiu, przy granicy z Białorusią leży Puszcza Białowieska - wyjątkowy, unikalny, zachowany w pierwotnym stanie las. Jeden z Polskich Parków Narodowych, w którym działalność człowieka
ograniczona została do minimum. Ten pierwotny las jest ostoją dla ponad 12 tysięcy gatunków, które
wykazują wysoką różnorodność. Puszcza stanowi również wspaniały teren dla osób, które chcą pozostać w zgodzie z naturą. Pozwalają na to szlaki piesze i rowerowe, chętnie wykorzystywane przez
turystów.
l
W województwie podkarpackim, w zachodniej część Beskidów Wschodnich, na południe od Sanoka rozciągają się Bieszczady - jeden z niewielu ostatnich „dzikich” regionów naszego kraju, gdzie
czasami przyroda zajmuje tereny opuszczonych przez ludzi wiosek. Ich niedostępność przyciągała
artystów, miłośników przyrody i tych, którzy chcieli żyć w zgodzie z naturą. Rosnący ruch turystyczny jednak nie ominął tego regionu. Chociaż krajobraz Bieszczad sukcesywnie się zmienia, powstała
infrastruktura, a na niektórych szlakach jest coraz więcej turystów, w obszarze tym można jeszcze
napotkać tereny niezmienione ręką człowieka, pozwalające na bezpośredni kontakt z naturą.
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l

l

W województwie podlaskim poprzez Biebrzański Park Narodowy wije się najdziksza z polskich
rzek Biebrza, którą otaczają łąki, bagna i torfowiska, stanowiące najrozleglejszy obszar bagienno –
torfowiskowy w Polsce i jeden z większych w Europie. Dolina rzeki Biebrzy z rozległymi bagnami
i torfowiskami, to Bagna Biebrzańskie. Rozlewiska Biebrzy to królestwo ptaków. Występują tu liczne
gatunki flory i fauny, którym sprzyja rozległość biebrzańskiego obszaru, brak ingerencji człowieka
oraz bogactwo występujących ekosystemów (lasy, torfowiska, bagna, łąki, wody). Atrakcję turystyczną stanowią szlaki piesze, wieże obserwacyjne oraz spływy kajakami.
W województwie pomorskim, zajmując pas wybrzeża pomiędzy Łebą a Ustką, rozpościera się
Słowiński Park Narodowy – najbardziej znanym terenem parku są okolice Łeby z wysokimi
piaszczystymi wydmami. Równie interesujące są dwa jeziora: Łebsko i Gardno. Łebsko jest trzecim
pod względem wielkości jeziorem w Polsce, otaczają je torfowe łąki oraz sosnowe lasy. Słowiński Park
Narodowy jest jednym z bardziej interesujących rejonów przyrodniczych w Polsce. Na stosunkowo
niewielkim obszarze znajdują się zróżnicowane ekosystemy: od bagien, przez jeziora i tereny pustynne, aż do środowiska morskiego.

To tylko bardzo nieliczne przykłady obszarów na terenie naszego kraju, obdarzonych szczególnymi walorami przyrodniczymi, które wymagają ochrony i ograniczonej ingerencji człowieka. Należy jednak zwrócić
uwagę, że każda gmina na swoim obszarze posiada tereny urządzonej lub nieurządzonej zieleni, które mogą
stanowić ostoję bioróżnorodności. Nie jest ważne, czy jesteśmy kilkuset czy kilkutysięcznym samorządem,
istotne jest to, w jaki sposób dbamy o otaczające nas ekosystemy, czy postępujemy zgodnie z zasadą, żeby pozostawić przyszłym pokoleniom środowisko w stanie co najmniej nie gorszym niż otrzymaliśmy od naszych
poprzedników.
Postępujące zmiany klimatyczne stawiają nas przed poważnym problemem utraty bioróżnorodności i zmian
w funkcjonujących ekosystemach. Analizując tę sytuację należy zwrócić uwagę, że poszczególne organizmy
posiadają określone granice tolerancji na zmiany czynników środowiska, takich jak wilgotność czy temperatura, nasilenie i kierunek wiatru. Przedstawiciele gatunków o szerokiej tolerancji, wykazujące łatwość
adaptacji do nowych warunków mogą przenikać do innych ekosystemów. Zmiany klimatyczne wpływają na
zasięg i rozmieszczenie gatunków. Przewidywane ocieplenie klimatu będzie skutkowało migracją gatunków
z południa Europy w kierunku północnym oraz wycofywaniem się gatunków dobrze znoszących niskie temperatury. Opracowania naukowe wskazują, że najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne w naszym kraju
będą obszary nadbrzeżne, wody słodkie płynące i stojące, torfowiska, lasy bagienne oraz lasy na południowych i zachodnich stokach.
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6 Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarządzania środowiskiem uwzględniające eksploatację zasobów, ochronę środowiska oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej.
Jesteśmy gatunkiem zamieszkującym Ziemię. Tworzymy społeczeństwa, które czerpią korzyści ze środowiska naturalnego w postaci dóbr i usług, określanych nazwą „świadczeń ekosystemowych”. Musimy zdać sobie
sprawę, jak wyjątkowe i wrażliwe są ekosystemy, posiadające indywidualną strukturę, stanowiącą sieć wzajemnych powiązań pomiędzy wszystkimi ich elementami. Struktura ekosystemów ulega stopniowym przeobrażeniom. Jeżeli zmiany zewnętrznych warunków funkcjonowania danego systemu są powolne, nadąża za
nimi jego adaptacja biologiczna. Zmiany warunków spowodowane działalnością człowieka (np. tworzeniem
budowli hydrotechnicznych i sieci autostrad, zanieczyszczanie powietrza, wód i gleb) są na tyle szybkie, że
naturalna adaptacja ekosystemów nie jest możliwa.
Dopóki nie mierzymy się z problemem braku żywności, wody pitnej, energii, możliwości wypoczynku w czystym i przyjaznym otoczeniu, nie zdajemy sobie sprawy z tego jak istotną rolę pełnią ekosystemy dla naszej
populacji. Możemy się pokusić o stwierdzenie, że żyjemy i funkcjonujemy dzięki korzystaniu ze świadczeń
ekosystemowych przedstawionych na rysunku nr 10, takich jak25:
l
zaopatrzeniowe - żywność, drewno i włókna, woda pitna, biomasa jako paliwo, czysta energia, zasoby
genetyczne, medycyna naturalna i farmaceutyki;
l
rekreacyjne - umożliwiające wypoczynek, ruch na świeżym powietrzu, uprawienie sportu;
l
edukacyjne - prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży również dorosłych z zakresu ochrony przyrody
i „przyjaźni człowieka z naturą”;
l
regulacyjne - jakość powietrza, klimat, obieg wody, jakości gleby, zapylanie;
l
wspomagające - obieg pierwiastków.

ŚWIADCZENIA
EKOSYSTEMOWE
REKREACYJNE

EDUKACYJNE

ZAOPATRZENIOWE

WSPOMAGAJĄCE

REGULACYJNE

Rysunek10. Świadczenia ekosystemowe
Niestety często uważamy, że świadczenia ekosystemowe są niewyczerpalne, ponieważ stanowią głównie dobra publiczne nie będące produktem rynkowym i na tę chwilę nie posiadające ceny.
Świat nauki od dawna stara się sprecyzować zależności pomiędzy człowiekiem i środowiskiem w aspekcie
gospodarczym. W procesie tym pomocna może być ekonomia środowiska, która zakłada efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów. Ponadto określa i bada związki pomiędzy gospodarką, a środowiskiem
Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolnicze Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (1): 3–20,
2011go http://www.iop.krakow.pl/pobierz-publikacje,553 (odczyt 18.06.2017r.)
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przyrodniczym oraz stara się pokazać ekonomiczne korelacje między rozwojem społeczno-gospodarczym,
a poprawą jakości środowiska. Sytuacją optymalną byłoby zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym, wykorzystaniem zasobów oraz odpowiednią jakością środowiska. Instrumentem, który stanowi
podstawę do racjonalnego zagospodarowania tego obszaru może być zarządzanie środowiskowe. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego pozwala zidentyfikować w organizacji wszystkie obszary oddziaływania na otoczenie, w tym przede wszystkim na środowisko przyrodnicze. Pozwala również na zaplanowanie
działań zapobiegawczych, czy też naprawczych w zakresie ochrony środowiska, ich sukcesywną realizację,
monitorowanie i korygowanie oraz odniesienie zamierzeń i działań do posiadanego budżetu. Przesłanki, które przemawiają za wprowadzeniem tego procesu w organizacji (organizacja to: przedsiębiorstwo, jednostka
usługowa, gmina i jej jednostki i spółki zależne, ale również ośrodki naukowe itp.), to między innymi:
l
obowiązujące regulacje prawne określające zasady korzystania ze środowiska oraz ich skuteczna egzekucja, jak również kary za ich nieprzestrzeganie;
l
rosnąca świadomość na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie konieczności realizowania działań na rzecz ochrony środowiska;
l
możliwość pozyskiwania środków pomocowych na realizację przedsięwzięć ekologicznych;
l
ocena społeczna, odbiorców usług i klientów, organizacji w zakresie jej wpływu na środowisko;
l
budowanie wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej;
l
uznanie aspektów środowiskowych za istotny element strategii rozwoju organizacji, zgodnie z definicją
zrównoważonego rozwoju.
Jak już się zdecydujemy na wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego możemy to zrobić zgodnie
z Normą ISO 14001 (ale nie koniecznie). Norma wspomaga działania związane z ochroną środowiska, a propagowany w niej model systemu wskazuje konieczność ciągłego doskonalenia organizacji. Wprowadzenie
Normy ISO 14001 ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko, poprzez
poprawę jakości zarządzania. Równie istotne jest także zabezpieczenie organizacji przed nie przewidzianym
oddziaływaniem środowiska na jej strukturę. Standard opracowany został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i stosowany może być na całym świecie. W normie tej nie określono bezwzględnych
wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej, uzależniając je od obszaru aktywności organizacji. Standard wymaga natomiast podjęcia zobowiązań, zawartych w polityce środowiskowej organizacji
i realizacji działań, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów, również w zakresie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Wszystkie zaplanowane działania musza być zgodne z obowiązującym prawem.
Uzależnienie systemu zarządzania środowiskowego od mających zastosowanie w organizacji przepisów,
powoduje zróżnicowanie stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania środowiskowego. Norma ISO
14001 została zbudowana z uwzględnieniem cyklu PDCA (Plan - Do - Check - Act, czyli Zaplanuj - Zrealizuj
- Sprawdź - Działaj), który został przedstawiony na rysunku nr 11. W ramach poszczególnych etapów należy
zrealizować następujące działania:
PLANUJ (P) - ustalenie celów i procesów niezbędnych do uzyskania wyników zgodnych z polityką środowiskową organizacji;
REALIZUJ (D) - wdrożenie tych procesów oraz niezbędnych działań, spójnych z możliwościami finansowymi organizacji;
SPRAWDŹ (C) - monitorowanie procesów w odniesieniu do polityki, celów i zadań środowiskowych, wymagań prawnych oraz przedstawianie ich wyników;
DZIAŁAJ (A) - ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego, z założeniem okresowego dokonywania jego przeglądu i oceny.
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ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
PLANUJ (PLAN)

REALIZUJ (DO)

SPRAWDŹ (CHECK)

DZIAŁAJ (ACT)

Rysunek 11. Cykl PDCA dla zarządzania środowiskowego
System zarządzania środowiskowego określony w normie 14001 narzuca organizacji perspektywę „cyklu
życia”. Zobowiązuje ją do określenia zewnętrznych i wewnętrznych czynników, mających wpływ na realizację
procesu zarządzania środowiskowego. Obliguje ją również do identyfikacji grup interesariuszy, które stanowią między innymi:
l
społeczności lokalne;
l
klienci i odbiorcy usług;
l
pracownicy;
l
kooperanci;
l
organizacje pozarządowe;
l
udziałowcy.
System ten wskazuje na konieczność zaangażowania w proces najwyższego kierownictwa oraz wprowadzenie, tam gdzie jest to możliwe, integracji zarządzania ochroną środowiska z pozostałymi procesami zachodzącymi w organizacji, również biznesowymi.
Pod nadzorem kierownictwa powinna powstać Polityka Środowiskowa organizacji, pozwalająca na włączenie określonych celów środowiskowych do jej strategii. Proces powinien przewidywać również delegowanie
uprawnień i obowiązków, co pozwoli na realizację zaplanowanych działań i umożliwi przeprowadzanie kontroli na poszczególnych szczeblach zarządczych. Standard podkreśla wagę etapu planowania, wymagając od
organizacji ustalenia obszarów oddziaływania środowiskowego. Zwraca uwagę na odniesienie do sytuacji
niestandardowych i awaryjnych oraz konieczność identyfikacji ryzyka. Nakłada na organizację obowiązek
ustalenia celów środowiskowych, które muszą być mierzalne, monitorowane i aktualizowane, a informacja
o nich ma być powszechnie dostępna dla wszystkich interesariuszy. Podstawę zarządzania środowiskowego
stanowią kompetentne kadry, które powinny posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz być
sukcesywnie szkolone. Norma nakłada obowiązek komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji w zakresie oddziaływania na środowisko. Oczywiście wdrożenie normy 14001 wymaga zaangażowania pewnych
środków finansowych na sam proces certyfikacji i realizację zaplanowanych zadań.
Norma ISO 14001 nie jest jedynym narzędziem, które może pomóc organizacji w przystąpieniu do zarządzania środowiskowego.
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W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania
i audytu (EMAS - System Ekozarządzania i Audytu - opracowany przez Komisję Europejską). Poniżej przytoczone zostaną najistotniejsze zapisy tej ustawy:
Art. 1. Ustawa określa instytucje właściwe do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej dopuszczających dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Art. 4. 1. Organami egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji
w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ..., są:
1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
2) starosta;
3) marszałek województwa;
4) wojewoda;
5) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
6) organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
7) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
8) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
2. Organy określone w ust. 1 wykonują zadania organów egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt
26 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, na podstawie i w zakresie określonych w przepisach odrębnych26.
Celem systemu ekozarządzania jest wspieranie poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji,
poprzez jego opracowanie, przyjęcie i wdrażanie. Podstawową zasadą funkcjonowania systemu jest dokonywanie jego systematycznej i obiektywnej oceny w określonych przedziałach czasowych. Ponadto prowadzenie rzetelnego i otwartego dialogu ze społeczeństwem oraz wszystkimi interesariuszami. Proces wymaga również włączenia pracowników organizacji na każdym etapie jego realizacji, przewidując sukcesywne
podnoszenie ich kompetencji. Zrozumienie idei ekozarządzania wymaga zapoznania się z najistotniejszymi
definicjami ujętymi w artykule 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009
z dnia 25 listopada 2009, oto najistotniejsze z nich:
l
polityka środowiskowa to ogólne zamiary i kierunek działania organizacji w odniesieniu do efektów jej
działalności środowiskowej, w kształcie wyrażonym formalnie przez najwyższe kierownictwo, w tym
zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska,
a także zobowiązanie do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej;
l
efekty działalności środowiskowej to wymierne wyniki zarządzania przez organizację swoimi aspektami
środowiskowymi;
l
zgodność z prawem to pełne wdrożenie mających zastosowanie wymagań prawnych, w tym warunków
zezwoleń, dotyczących środowiska;
l
aspekt środowiskowy oznacza składnik działalności, produktów lub usług organizacji, który wpływa lub
może wpływać na środowisko;
l
wpływ na środowisko oznacza każdą zmianę w środowisku, niekorzystną lub korzystną, która w całości
lub częściowo wynika z działalności organizacji, jej produktów lub usług;
l
przegląd środowiskowy oznacza wstępną kompleksową analizę aspektów środowiskowych, wpływu na
środowisko i efektów działalności środowiskowej związanych z działalnością, produktami i usługami organizacji;
l
program środowiskowy to opis działań, obowiązków i środków, podjętych lub zaplanowanych dla osiągnięcia celów i zadań środowiskowych wraz z określeniem terminów ich osiągnięcia;
l
system zarządzania środowiskowego oznacza część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje
strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy
i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz
zarządzaniu aspektami środowiskowymi;
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111781060 (odczyt 31.05.2017 r.)
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l

l

wewnętrzny audyt środowiskowy oznacza systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności środowiskowej organizacji, systemu zarządzania i procesów służących
ochronie środowiska;
organizacja oznacza spółkę, korporację, firmę, przedsiębiorstwo, organ lub instytucję, znajdujące się we
Wspólnocie lub poza nią, albo część lub kombinację powyższych, posiadające osobowość prawną lub nie,
publiczne lub prywatne, mające swoje własne funkcje i administrację27.

Każda organizacja oddziałuje na środowisko, bez względu na to jaki profil działalności realizuje i jakimi zasobami i środkami dysponuje. Pamiętajmy, że jednostki administracji publicznej również identyfikowane są jako
organizacje, które powinny wprowadzić proces zarządzania środowiskowego. Pierwszym etapem wprowadzenia systemu jest przegląd środowiskowy, który obejmuje następujące obszary:
l
identyfikacja mających zastosowanie wymagań prawnych dotyczących środowiska;
l
określenie wszystkich bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych w ujęciu jakościowym i ilościowym, oraz opracowanie rejestru tych aspektów.
Przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych organizacja uwzględnia następujące zagadnienia ujęte
w tabeli nr 628:
Tabela 6. Zagadnienia uwzględniane przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych
ZAGADNIENIA UWZGLĘDNIANE
PRZY OCENIE ZNACZENIA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH
Możliwość wyrządzenia szkód w środowisku.
Wrażliwość środowiska lokalnego, regionalnego lub globalnego.
Wielkość, liczba, częstotliwość i odwracalność wpływu.
Istnienie stosownych przepisów w dziedzinie środowiska i ich wymagań.
Znaczenie dla zainteresowanych stron.
Znaczenie dla pracowników organizacji.

Jak dobrze się zastanowimy to będziemy umieli wskazać bezpośrednie oddziaływanie naszej organizacji
na środowisko. Natomiast po głębszej analizie na pewno określimy również jej pośredni wpływ. Spróbujmy
wobec tego wskazać uniwersalne bezpośrednie aspekty środowiskowe, które są związane z działalnością,
produktami i usługami organizacji. Są to aspekty środowiskowe, bezpośrednio od niej zależne, nad którymi
sprawuje ona kontrolę zarządczą 29.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego
udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017)
28
ZAŁĄCZNIK I PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017)
29
ZAŁĄCZNIK I PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017)
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Tabela 7. Bezpośrednie aspekty środowiskowe
BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
Wymagania prawne i ograniczenia zawarte w pozwoleniach.
Emisja do powietrza.
Zanieczyszczenie wód.
Wytwarzanie, recykling, transport i usuwanie odpadów.
Korzystanie z gruntów i ich zanieczyszczanie.
Korzystanie z zasobów i surowców.
Zagadnienia związane z transportem.
Zagrożenia związane z wypadkami środowiskowymi
Wpływ na różnorodność biologiczną.

Nieco trudniejsze może być określenie pośrednich aspektów środowiskowych. W tym przypadku niezbędne
jest przeanalizowanie relacji organizacji ze wszystkimi interesariuszami oraz pośredni wpływ organizacji na
otoczenie i zachodzące w nim procesy30.
Tabela 8. Pośrednie aspekty środowiskowe
POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
Kwestie związane z cyklem życia produktu.
Inwestycje kapitałowe, udzielanie pożyczek oraz usługi ubezpieczeniowe.
Nowe rynki.
Zamówienia publiczne.
Wybór i struktura usług.
Decyzje administracyjne i planistyczne.
Struktura oferty produktów.
Efekty działalności środowiskowej.
Przyjmijmy, że analizowaną organizacją jest podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, zadajmy wobec tego pytanie, czy wśród pośrednich aspektów środowiskowych trzeba zidentyfikować realizację zadań
środowiskowych przez wszystkie jednostki od niej zależne? Wydaje się to logiczne, że proces zarządzania środowiskowego (oczywiście jeżeli się na niego zdecydujemy) powinien obejmować pełną strukturę jednostek
gminnych, wtedy będzie możliwe uzyskanie efektu skali w zakresie wyznaczonych celów i osiąganych efektów. Po ustaleniu bezpośrednich oraz pośrednich aspektów środowiskowych, a prościej mówiąc elementów
i obszarów naszej działalności, które oddziałują na środowisko, należy zastanowić się nad kryteriami oceny
według których nadamy im rangę dla procesu. Ustalając te kryteria powinniśmy uwzględnić między innymi31:
l
informacje o stanie środowiska, w którym funkcjonujemy;
l
posiadane dane dotyczące ryzyka związanego z naszą działalnością;
ZAŁĄCZNIK I PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017
31
ZAŁĄCZNIK I PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017)
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l
l
l
l
l
l
l

opinie wszystkich grup interesariuszy;
realizowane działania w zakresie ochrony środowiska;
zamówienia publiczne;
optymalizację wykorzystania paliw i energii;
racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi;
planowanie i projektowanie;
działania, które stanowią znaczące koszty i korzyści dla środowiska.

Dokonując oceny znaczenia wpływu na środowisko, wynikającego z naszej działalności, należy wziąć również
pod uwagę warunki nadzwyczajne, które można przewidzieć. Trzeba zwrócić ponadto uwagę, że system zarządzania środowiskowego to część całego systemu zarządzania organizacją, obejmującego:
l
planowanie;
l
określenie głównych aktorów procesu oraz zakresu ich odpowiedzialności;
l
ustalenie budżetu niezbędnego do przygotowania polityki środowiskowej oraz jej wdrażania;
l
prowadzenie działań w sposób interdyscyplinarny, uwzględniający problemy środowiska w każdym obszarze naszej działalności.
Istotnym, a może najważniejszym elementem, niezbędnym do wprowadzenia systemu zarządzania środowiskiem jest polityka środowiskowa organizacji, której przygotowanie niewątpliwie wymaga zaangażowania
najwyższego kierownictwa. Ten dokument strategiczny powinien zawierać zobowiązanie organizacji do realizacji wyznaczonych celów.
Próbując scharakteryzować politykę środowiskową organizacji możemy bazować na rysunku nr 12 oraz towarzyszącym mu opisie i stwierdzimy, że32:
l
jest odpowiednia do charakteru organizacji, oraz skali jej wpływu na środowisko, uwzględnia jej indywidualny charakter oraz walory;
l
zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko;
l
zawiera zobowiązanie do wypełnienia wymagań prawnych, które dotyczą aspektów środowiskowych;
JEST ODPOWIEDNIA DO
CHARAKTERU, SKALI ORAZ
WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO
ORGANIZACJI
STANOWI RAMY DO
USTALENIA I
PRZEGLĄDU CELÓW
ORAZ ZADAŃ
ŚRODOWISKOWYCH
JEST PRZYJĘTA,
WDROŻONA
I UTRZYMYWANA

POLITYKA
ŚRODOWISKOWA
ORGANZIACJI

ZAWIERA ZOBOWIĄZANIE
DO CIĄGŁEGO
DOSKONALENIA

JEST ZAKOMUNIKOWANA
WSZYSTKIM INTERESARIUSZOM
WEWNĘTRZNYM
I ZEWNĘTRZNYM

ZAWIERA ZOBOWIĄZANIE DO
WYPEŁNIENIA WYMAGAŃ
PRAWNYCH, KTÓRE DOTYCZĄ ASPEKTÓW
ŚRODOWISKOWYCH

JEST PUBLICZNIE
DOSTĘPNA

Rysunek 12. Charakterystyka polityki środowiskowej organizacji
ZAŁĄCZNIK II Wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS mają
uwzględnić ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017)
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l

l

l

l

stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych, którym przypisane są terminy
oraz przewidywane koszty realizacji;
jest przyjęta, wdrożona i realizowana przez wyznaczone jednostki organizacji i koordynowana przez dedykowaną do tego osobę lub zespół osób;
jest zakomunikowana wszystkim interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym, a informacja o zaawansowaniu realizacji jej założeń jest dostępna;
jest publicznie dostępna dla wszystkich grup zaangażowanych w jej realizację, oraz dla wszystkich zainteresowanych efektami jej wdrożenia.

W procesie zarządzania środowiskowego niezwykle istotne jest ustalenie celów oraz zadań środowiskowych, które realizowane będą na poszczególnych szczeblach organizacji. Muszą one być mierzalne i spójne
z przyjętą polityką środowiskową oraz uwzględniać możliwości finansowe, dostępne technologie i rozwiązania ekoinnowacyjne. Istotne jest, żeby ich wyznaczanie opierało się na opinii interesariuszy i było spójne
z regułą społecznej odpowiedzialności. Proces wymaga również przeprowadzania okresowego przeglądu
systemu w zakresie jego przydatności, skuteczności i adekwatności. Przegląd ten powinien zawierać wskazania dotyczące ewentualnej aktualizacji polityki środowiskowej, określonych celów i zadań środowiskowych oraz doskonalenia systemu. Wprowadzenie i realizacja systemu zarządzania środowiskowego lokuje
organizację wśród organizacji społecznie odpowiedzialnych, umacniając jej pozycję konkurencyjną zarówno
w biznesie jak również wśród jednostek administracji publicznej. Pozwala na minimalizowanie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko oraz poprawę relacji między skutkami działalności człowieka
a środowiskiem.
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7 Identyfikacja działań w samorządzie i ich interdyscyplinarność w obszarze
zarządzania środowiskiem i przeciwdziałania utraty bioróżnorodności.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 86 nakłada obowiązek dbania o środowisko i jego elementy, zobowiązując do tego każdego obywatela naszego kraju. Przed podstawowymi jednostkami samorządu
terytorialnego stoi ogromne wyzwanie, pogodzenia kwestii rozwoju społeczno - gospodarczego z ochroną
przyrody oraz działaniem na rzecz ograniczenia utraty bioróżnorodności. Kwestie te powinny zostać zapisane w sposób czytelny w strategii rozwoju gminy. Nie wystarczy jednak dokonać zapisów w kolejnych dokumentach strategicznych, niezbędne jest uświadomienie sobie, że ochrona środowiska to obszar wymagający
interdyscyplinarnego, nowatorskiego podejścia, uwzględniony w wielu aktach prawnych, których wybrany
zbiór znajduje się w tabeli nr 9.
Tabela 9. Zbiór najistotniejszych aktów prawnych z punktu widzenia interdyscyplinarności procesu zarządzania środowiskiem wraz z wybranymi zapisami
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AKT PRAWNY

WYBRANE ZAPISY DOTYCZĄCE PROCESU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej;
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone
cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.
2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby
osób niepełnosprawnych;
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia
ludności.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) „ładzie przestrzennym” – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;
2) „zrównoważonym rozwoju” – należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa
w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
3) „środowisku” – należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt
39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
16e) „krajobrazie” – należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń,
zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną
w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka;
16f) „krajobrazie priorytetowym” – należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie
cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe,
historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetycznowidokowe, i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego
kształtowania.

Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania
z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności:
1) zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów środowiska;
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska;
c) kosztów korzystania ze środowiska;
7) obowiązki organów administracji;
8) odpowiedzialność i sankcje.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
39) środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym
także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe
elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy
tymi elementami;
50) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Art. 13. Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie
warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Art. 14. 1. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii
rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2) Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
Art. 71. 1. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania
przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1,
w szczególności:
1) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,
zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania
środowiska do właściwego stanu;
2) ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska.
3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym
stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.
Art. 72. 1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę
zasobami środowiska, w szczególności przez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na
terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych
potrzeb eksploatacji tych złóż;
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Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków,
gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz
urządzania i kształtowania terenów zieleni;
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem
w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej;
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków
klimatycznych;
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich
skutkom;
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi,
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej
i nieożywionej oraz krajobrazu.
Art. 2. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu,
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników
przyrody:
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4) siedlisk przyrodniczych;
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów;
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin
i zwierząt;
7) krajobrazu;
8) zieleni w miastach i wsiach;
9) zadrzewień.
2. Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz
z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu
ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów
i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Art. 3. Cele ochrony przyrody są realizowane przez:
1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach,
programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, programach
ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu
terytorialnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach
rozwoju województw, planach zagospodarowania przestrzennego województw,
strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
i planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej
i inwestycyjnej;

Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

2) obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony
przyrody;
3) opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających
ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji
gatunków chronionych;
4) realizację programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z planem działań;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie
ochrony przyrody;
6) prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody.
Art. 4. 1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą
dziedzictwem i bogactwem narodowym.
2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków
prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych
i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony
przyrody.
Art. 78. Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie
tereny zieleni i zadrzewienia.
Art. 91. Organami w zakresie ochrony przyrody są:
3) starosta;
4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
od dnia 1 stycznia 2018 roku
obowiązywać będzie ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów
wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
2. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego
i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
z uwzględnieniem ich ilości i jakości.
3. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest
realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód
i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści
społeczne.
4. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposób, aby działając w zgodzie
z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia możliwego do uniknięcia
pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów
lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód.
Art. 2. 1. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności,
gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami,
w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub
nadmierną eksploatacją;
3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
4) ochrony przed powodzią oraz suszą;
5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;
7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego
wykorzystania wód.
Art. 4. 1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:
5) organy jednostek samorządu terytorialnego.
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Ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
od dnia 1 stycznia 2018 roku
obowiązywać będzie ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne

Art. 31. 1. Korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności oraz
gospodarki.
2. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów
od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani
wyrządzać szkód.
3. Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub
szczególnym.
4. Przepisy ustawy dotyczące korzystania z wód stosuje się odpowiednio do:
1) nawadniania lub odwadniania gruntów;
2) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
3) użytkowania wód znajdujących się w rowach;
4) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
5) wprowadzania, do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu innych
podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 45a ust. 1;
6) rolniczego wykorzystania ścieków;
7) wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych
materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu;
8) piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych.
Art. 38. 1. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt
i roślin, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność.
2. Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów
chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, a także poprawa jakości wód oraz
biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.
3. Realizując cel, o którym mowa w ust. 2, należy zapewnić, żeby wody, w zależności
od potrzeb, nadawały się do:
1) zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych;
2a) wykorzystywania do kąpieli;
3) bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych,
umożliwiających ich migrację.
Art. 88a. 1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej
i samorządowej.
Art. 88r. 1. Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej
i samorządowej.

Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu
odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

Art. 1. Ustawy określa:
1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania
czystości i porządku;
2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie
uregulowanym w ustawie.
Art. 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych
zadań własnych gminy.

Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;

Postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, czy gmina jest w stanie prowadzić działania interdyscyplinarne w
obszarze ochrony środowiska, a właściwie zarządzania środowiskowego. Wniosek jest jasny, taki obszar jest
zagospodarowany w każdej jednostce samorządu terytorialnego, choć pewnie w niewielu został wprost nazwany. Rysunek nr 13, do którego można dokładać kolejne obszary, powinien przybliżyć nam pojęcie ekologicznej - interdyscyplinarnej gminy.
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Rysunek 13. Obszary aktywności ekologicznej - interdyscyplinarnej gminy
W poprzednim rozdziale broszury przedstawiony został proces zarządzania środowiskowego, którego jednym z podstawowych założeń jest odpowiednie dedykowanie uprawnień i obowiązków pracownikom odpowiedzialnym za jego wdrożenie i realizację. W każdej gminie, bez względu na jej wielkość i liczebność wspólnoty samorządowej, muszą być osoby lub jednostki odpowiedzialne za działania z zakresu ochrony środowiska. Zastanówmy się wobec tego, przyjmując konieczność interdyscyplinarności realizowanych zadań oraz
niezbędną współpracę merytoryczną mającą wpływ na analizowany obszar, jak kształtuje się jej otoczenie
wewnętrzne. Temat ten przybliży nam rysunek nr 14.
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Rysunek 14. Obszary wymagające aktywności wydziału ochrony środowiska
Mówiąc o interdyscyplinarności w procesie zarządzania środowiskiem, określone zostały obszary wpływające na ten proces, służby wewnętrzne podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, których współdziałanie jest niezbędne. Pozostała do zidentyfikowania grupa interesariuszy zewnętrznych. Podkreślić należy,
że racjonalna współpraca gminy z jednostkami, instytucjami i firmami zewnętrznymi (tab. 10) jest nie tylko
konieczna do realizacji procesu zarządzania środowiskowego, ale przede wszystkim do zrównoważonego
rozwoju wspólnoty samorządowej.
Tabela 10. Zewnętrzni interesariusze gminy w procesie zarządzania środowiskowego
INTERESRIUSZE ZEWNĘTRZNI GMINY
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków
Składowisko odpadów komunalnych
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Firmy odbierające odpady oraz nieczystości płynne
Zarząd dróg
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Starostwo powiatowe
Przedsiębiorstwa energetyczne

Działania gminy w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania utraty bioróżnorodności muszą być realizowane w sposób spójny i interdyscyplinarny. Tematy te dotyczą większości służb podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, identyfikowanych w tym przypadku jako interesariusze wewnętrzni. Równie
istotna jest współpraca gmin z interesariuszami zewnętrznymi, bliższego i dalszego otoczenia. Nie wystarczy
w tym przypadku, znać obowiązujące przepisy prawa obligatoryjnego oraz miejscowego, bezwzględnie należy
wykazać inicjatywę, kreatywność i umiejętność współpracy wszystkich stron pod kierunkiem gminy. Niezbędne jest także włączenie w ten proces mieszkańców poprzez odpowiednie akcje informacyjne i edukacyjne.

42

8 Efektywne zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu gminy uwzględniające waloryzację przyrodniczą, społeczną i gospodarczą oraz ocenę
zagrożeń środowiska. Organizacja lokalnego zarządzania środowiskiem
z uwzględnieniem specyfiki miast, gmin miejsko wiejskich i wiejskich.
Efektywne zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu gminy, poza wprowadzeniem działań systemowych
wymaga od przedstawicieli władz samorządowych odpowiedniej wiedzy o środowisku przyrodniczym obszaru, na którym zlokalizowana jest wspólnota. Takiej wiedzy dostarczyć może waloryzacja środowiska (ocena środowiska). Podstawą do opracowania tego dokumentu jest inwentaryzacja przyrodnicza, zawierająca
rejestr elementów przyrody występujących na określonym terenie. Pozwala ona na ocenę występujących
ekosystemów i stanowi bieżącą informację o stanie bioróżnorodności analizowanego obszaru. Szczegółowa
analiza uzyskanych informacji oraz opracowań i dokumentów już funkcjonujących jest pomocna w przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej. Materiał ten pozwoli na ustalenie odpowiednich kategorii dla terenów
analizowanego obszaru, od takich o najwyższych walorach przyrodniczych do intensywnie przekształconych
w wyniku działalności człowieka. Waloryzacja przyrodnicza może być pomocna w procesie planowania przestrzennego. Powinna również stanowić podstawę planowania odpowiednich form ochrony przyrody. Spróbujmy określić rolę jaką odgrywa waloryzacja przyrodnicza w kształtowaniu przestrzeni gminy, planowaniu
i realizowaniu inwestycji oraz w wywiązywaniu się samorządu z zadań własnych określonych obowiązującymi przepisami. Przykładowe obszary aktywności gminy, których dokument ten może dotyczyć zamieszczone
zostały na rysunku nr 15 oraz przedstawione poniżej. Są nimi33:
l
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
l
planowanie form ochrony przyrody;
l
analiza wpływu działalności człowieka na ekosystemy;
l
wiedza na temat stanu przyrody ożywionej i nieożywionej;
l
określenie terenów o różnych walorach przyrodniczych;
l
wiedza na temat walorów przyrodniczych terenu gminy.
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
WIEDZA NA TEMAT
STANU PRZYRODY
OŻYWIONEJ
I NIEOŻYWIONEJ

WALORYZACJA
PRZYRODNICZA

OKREŚLENIE TERENÓW
O RÓŻNYCH WALORACH

ANALIZA WPŁYWU
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CZŁOWIEKA
NA EKOSYSTEMY
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Rysunek 15. Waloryzacja przyrodnicza
Niestety po raz kolejny warto zwrócić uwagę, że posiadanie nawet najlepszych dokumentów strategicznych, planów operacyjnych i opracowań branżowych, na niewiele się przyda, jeżeli nie będzie im towarzyszyła determinacja w realizacji inicjatyw na rzecz poprawy jakości środowiska. Dużej świadomości i staranności w działaniach
33

http://ecomanager.pl/przyroda-pod-szczegolnym-nadzorem/ (odczyt 5.06.2017r.)
Anna Zalewska, Karol Komosiński, Robert Krupa, Przemysław Kołodziej, Justyna Szydłowska „Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych.
Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/upload/file/podreczniki/biologia/Metody%20wykonywania%20waloryzacji%20e-book%20IN.pdf (odczyt 5.06.2017r.)
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wymaga od naszego gatunku sytuacja globalna, dotycząca liczby ludności zamieszkującej Ziemię, postępującej
urbanizacji, „rozlewania się” miast, dążenia do coraz większego dostępu do dóbr cywilizacyjnych. Z drugiej strony są rejony na świecie, gdzie nie ma lub bardzo utrudniony jest dostęp do wody pitnej, całe społeczności cierpią
z powodu głodu lub niedożywienia. Wszystko to wiąże się z coraz intensywniejszą eksploatacją ekosystemów,
agresywną ingerencją człowieka w otaczającą nas przyrodę. Świat staje się coraz bardziej zurbanizowany przewiduje się, liczba mieszkańców miast podwoi się do roku 2050. W związku z tym niezwykle istotne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ekspansją miast, a ekosystemami miejskimi oraz otaczającymi je terenami. Zachodzący
proces urbanizacji ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i jego elementy (tabela nr 11).
Tabela 11. Negatywny wpływ procesu urbanizacji na środowisko naturalne
NEGATYWNY WPŁYW PROCESU URBANIZACJI
Lokalna bioróżnorodność.
Ograniczenie terenów cennych przyrodniczo.
Lokalne ekosystemy.
Klimat.
Jakość powietrza.

Wyzwaniem dla ludzkości jest pogodzenie rozwoju cywilizacyjnego i procesu urbanizacji z zachowaniem
wysokiej różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych. Wymaga to wdrożenia procesów zarządzania środowiskowego w gminach oraz zaangażowania wszystkich interesariuszy; administracji publicznej,
przemysłu, nauki, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej.
Prognozy przewidują, że będzie następował intensywny rozwój miast, wobec tego ich rola w obszarze ochrony ekosystemów, a w tym i bioróżnorodności jest nie do przecenienia. Postarajmy się określić rolę tych aktorów w tym bardzo istotnym i trudnym procesie34.
Tabela 12. Zasady dotyczące rozwoju miast w kontekście ochrony przyrody
ZASADY DOTYCZĄCE ROZWOJU MIASTA
W KONTEKŚCIE BIORÓŻNORODNOŚCI
Zachowanie w obszarze planowania przestrzennego zasady zrównoważonego rozwoju.
Planowanie i organizacja terenów zieleni miejskiej.
Zachowanie dużej różnorodności biologicznej na określonym terenie.
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie planowania
i realizacji elementów urządzonej zieleni.
Efektywne zarządzanie ekosystemami.
Uporządkowana gospodarka odpadami.
Ochrona ekosystemów w celu łagodzenia skutków zmian klimatycznych.
Ochrona ekosystemów i zachowanie bioróżnorodności w procesie planowania
przestrzennego.
Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności w procesie realizacji inwestycji.
Współpraca wszystkich interesariuszy.
Działania edukacyjne i informacyjne.
Natalia Pawlak, Jolanta Pawlak „Zrównoważony rozwój miast”
http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55 (odczyt 8.06.2017r.)

34
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Istotną rolę w procesie ochrony środowiska posiadają także gminy miejsko - wiejskie i wiejskie. Sektor rolny
w Polsce wykazuje silne zróżnicowanie m. in w zakresie struktury gospodarstw, poziomu intensywności oraz
lokalnej specjalizacji produkcji rolnej. Ma to wpływ na relacje zachodzące pomiędzy rolnictwem, a środowiskiem i klimatem. Podstawowym celem rolnictwa jest wytwarzanie płodów rolnych, istotne jest żeby cel
ten realizowany był z poszanowaniem zasobów środowiska, w tym różnorodności biologicznej. W gminach
wiejskich i miejsko - wiejskich przeważają tereny uprawne. W związku z tym ważne jest określenie podstawowego katalogu zagrożeń, jakie niesie ich sposób zagospodarowania i eksploatacji terenu, dla ekosystemów
i bioróżnorodności. Pomoże nam w tym rysunek nr 16 oraz wykaz zagrożeń, które stanowią między innymi:
l
nieuporządkowana gospodarka wodno–ściekowa;
l
niska emisja;
l
intensyfikacja gospodarki rolnej;
l
uproszczenie krajobrazu;
l
zanik lokalnych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych;
l
ograniczenie różnorodności biologicznej;
l
utrata żyzności gleby.
ZANIK LOKALNYCH RAS ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
INTENSYFIKACJA
GOSPODARKI ROLNEJ

NISKA EMISJA

GMINA WIEJSKA
ZAGROŻENIA
DLA ŚRODOWISKA

NIEUPORZĄDKOWANA
GOSPODARKA
WODNO -ŚCIEKOWA

UTRATA
ŻYZNOŚCI GLEBY
UPROSZCZENIA
KRAJOBRAZU
OGRANICZENIE
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ

Rys. 16 Gmina wiejska - zagrożenia dla środowiska
W Polsce, obszary rolnicze charakteryzują się bogatą mozaiką siedlisk i dość wysoką różnorodnością biologiczną, wynikającą ze stosowanych do tej pory tradycyjnych form gospodarowania. Jednakże postępująca modernizacja rolnictwa stwarza zagrożenie dla miejscowych populacji zwierząt gospodarskich i starych
odmian roślin uprawnych35. Od chwili przystąpienia przez nasz kraj do Unii Europejskiej, podstawowe znaczenie w rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ma Wspólna Polityka Rolna, która przyczynia się
między innymi do wprowadzania uregulowań środowiskowych.
Jedną z szans dla zahamowania utraty bioróżnorodności w gminach wiejskich jest rolnictwo ekologiczne.
Wzrost znaczenia „bezpiecznej” żywności czyni rolnictwo ekologiczne konkurencyjnym w stosunku do konwencjonalnego. Wynika to również z rosnącej świadomości konsumentów i chęci spożywania żywności o najwyższych parametrach jakościowych. Rolnictwo ekologiczne to działalność, która prowadzi do równowagi
produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. Opiera się na środkach pochodzenia biologicznego
oraz mineralnego, nieprzetworzonych technologicznie. Podstawowym zamierzeniem jest odrzucenie chemii
wykorzystywanej w rolnictwie, co w sposób znakomity wpływa na jakość produktu finalnego. Jak każdy obszar gospodarczy rolnictwo ekologiczne posiada swoje mocne i słabe strony36.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wersja skrócona Programu
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 (odczyt 18.06.2017r.)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 - 2020”
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce (odczyt 8.06.2017)
35

36
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Tabela 13. Mocne i słabe strony rolnictwa ekologicznego
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Zrównoważony system, który nie obciąża
środowiska.

Plony produkcji niższe o ok. 20%.

Funkcjonowanie w nowych warunkach
gospodarowania.

Wyższe koszty produkcji.

Żywność zawiera mniej hormonów,
antybiotyków, syntetycznych dodatków.

Mniejsza ekonomiczna efektywność.

Wyższy udział w produktach: cukrów, białek,
witamin i mikroelementów.

Wysokie ceny produktów ekologicznych.

Możliwość wykorzystania funduszy unijnych.

Uwarunkowania ekonomiczne konsumentów.

Możliwość kooperacji z innymi branżami np.
kosmetyczną.

Ograniczona oferta żywności ekologicznej.

Rosnąca świadomość konsumentów.

Rolnictwo ekologiczne to sposób na otrzymywanie oryginalnych, wysokogatunkowych i sprawdzonych produktów, ale również na zachowanie różnorodności biologicznej i ochronę ekosystemów.
W rozwoju i funkcjonowaniu gmin wiejskich bardzo istotna jest ekoturystyka, która coraz prężniej się rozwija, pozwalając na promowanie regionalnych atrakcji przyrodniczych. Jej zasadą jest zachowanie równowagi
pomiędzy chłonnością obszarów, a intensywnością ruchu turystycznego.
Bez względu na to, czy jesteśmy miastem czy małą gminą wiejską obowiązują nas te same normy prawne,
nakazujące troskę i dbanie o jakość środowiska naturalnego, w tym również przeciwdziałanie utraty bioróżnorodności, a może po prostu dbanie o odpowiednie warunki życia naszych mieszkańców. Procesem, który
pozwoli na realizację tych wcale nie łatwych, interdyscyplinarnych obowiązków, jest zarządzanie środowiskowe. Mówiliśmy już w tej broszurze o normie ISO 14001 oraz o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EMAS. Postarajmy się wobec tego określić (rys. nr 17) wstępne cele systemu zarządzania środowiskiem, które stanowią między innymi:
ZDOBYCIE INFORMACJI
NA TEMAT STANU ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO GMINY

ZWRÓCENIE UWAGI
NA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ
TYCH DZIAŁAŃ

PRZYGOTOWANIE
I WPROWADZENIE
PRZEJRZYSTEJ PROCEDURY

WSTEPNE CELE
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO

ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI
EKOSYSTEMÓW

ODPOWIEDNIA ATMOSFERA
DO REALIZACJI DZIAŁAŃ

Rysunek 17. Wstępne cele systemu zarządzania środowiskowego
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BUDZENIE ŚWIADOMOŚCI
WSPÓLNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI

l

l
l
l

l
l

zdobycie szczegółowych informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego gminy (podstawę stanowić może inwentaryzacja przyrodnicza bądź waloryzacja przyrodnicza);
zwrócenie uwagi na inicjatywy związane z ochroną środowiska oraz interdyscyplinarność tych działań;
przygotowanie i wprowadzenie jasnej i przejrzystej procedury;
zwiększenie odporności ekosystemów występujących na terenie gminy na działania gospodarcze, ekstremalne zjawiska pogodowe, ewentualne awarie itp.;
utworzenie odpowiedniej atmosfery wśród społeczności lokalnej do realizacji działań proekologicznych;
budzenie świadomości wspólnej odpowiedzialności za środowisko wśród wszystkich interesariuszy.

Sprawą bardzo istotną jest również określenie propozycji katalogu działań niezbędnych do wdrożenia i realizacji procesu zarządzania środowiskowego. Wymaga to między innymi:
l
zidentyfikowania i zastosowania (bądź dokonania sprawdzenia zastosowania) wymagań prawnych, które
są związane z aspektami środowiskowymi gminy;
l
określenia procedury identyfikowania aspektów środowiskowych gminy, związanych ze wszystkimi kierunkami jej aktywności oraz wszystkimi obowiązkami wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym;
l
ustalenia aspektów środowiskowych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko;
l
dokumentowania i bieżącej aktualizacji powyższych informacji;
l
podjęcia zobowiązania do uwzględniania znaczących aspektów środowiskowych w procesie zarządzania
środowiskowego;
l
określenia celów środowiskowych oraz pozwalających je osiągnąć zadań dla odpowiednich służb gminy,
ustalenie ich ważności i ulokowania zgodnie z kompetencjami;
l
dokonywania okresowego przeglądu wyznaczonych celów środowiskowych, które powinny być spójne
z polityką środowiskową gminy lub funkcjonującymi dokumentami strategicznymi;
l
uwzględnienia kwestii finansowych, technologicznych, organizacyjnych;
l
zapewnienia przez władze gminy środków niezbędnych do realizacji procesu zarządzania środowiskowego;
l
delegowania uprawnień i obowiązków w zakresie realizowanego procesu;
l
raportowania działań i realizowanych zadań;
l
zapewnienia odpowiednich kadr posiadających przygotowanie merytoryczne oraz predyspozycje do interdyscyplinarnego podejścia to tematu;
l
określenia potencjalnych zagrożeń dla wspólnoty samorządowej, wynikających z odstąpienia od wyznaczonych celów;
l
budowania świadomości pracowników urzędów gmin oraz wszystkich podległych jednostek w zakresie
wpływu realizowanych przez nie zadań na środowisko;
l
określenia zasad komunikacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w proces (pracownicy samorządowi, inwestorzy, mieszkańcy, media);
l
dokumentowania działań realizowanych w ramach zarządzania środowiskowego;
l
aktualizowania dokumentów strategicznych związanych z systemem zarządzania środowiskowego;
l
ustalenia procedur kontrolnych procesu w celu potwierdzania jego spójności z określoną polityką środowiskową, wyznaczonymi celami oraz ustalonymi procedurami;
l
ustalenia procedur, które pozwolą identyfikować zagrożenia, przeciwdziałać im i zapobiegać oraz ograniczać ich ewentualny, niekorzystny wpływ na środowisko.
Podkreślić należy, że podstawowe jednostki samorządu terytorialnego realizują wiele działań, które nierozerwalnie wiążą się z procesem zarządzania środowiskowego. Posiadają kompetentne służby, które dbają
o jakość środowiska, bioróżnorodność i porządek na terenie gminy. Proces zarządzania środowiskowego wymaga jednak koordynacji podejmowanych inicjatyw, lepszej wymiany informacji pomiędzy służbami gminy,
mieszkańcami i wszystkimi, których uznamy za uczestników tego procesu.
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9 Identyfikacja dokumentów strategicznych, w których gmina może zawrzeć przesądzenia lub zamierzenia dotyczące poprawy jakości środowiska, ze wskazaniem obszarów wymagających interwencji w określonych
przedziałach czasowych. Wytyczne do opracowania lokalnych dokumentów strategicznych.
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost świadomości członków wspólnoty samorządowej, dotyczący
dbałości o jakość środowiska. Chcemy żyć w przyjaznym otoczeniu, oddychać czystym powietrzem, spacerować, wykazywać aktywność fizyczną w zagospodarowanych terenach zieleni. Biorąc pod uwagę zadania własne gminy i konieczność zapewnienia odpowiedniego stopnia rozwoju cywilizacyjnego, podstawowe jednostki
samorządu terytorialnego nie mają łatwego zadania. Trudno bowiem jest zapewnić warunki do odpowiedniego
rozwoju cywilizacyjnego, zachowując jednocześnie równowagę pomiędzy kwestiami: społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Gminy kształtują ten obszar, dokonując przesądzeń w aktach prawa miejscowego oraz w
opracowanych dokumentach strategicznych. Wiele z nich odnosi się w swych zapisach do problemów związanych z ochroną, bądź jakością środowiska naturalnego. Postarajmy się wobec tego zidentyfikować dokumenty
strategiczne, w których gmina odnosi się do tematu, stanowiącego podstawę opracowania niniejszej broszury.
Zaczniemy oczywiście od:
l
Strategii rozwoju gminy;
po czym kolejno wymienimy:
l
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
l
Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego;
l
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;
l
Program Ograniczenia Niskiej Emisji;
l
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP);
l
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
l
Waloryzację przyrodniczą;
l
Program rewitalizacji;
l
Program ochrony przeciwpowodziowej i klimatycznej;
l
Plan adaptacji do zmian klimatu;
l
Zrównoważony plan mobilności miejskiej;
l
Program ochrony środowiska;
l
Wieloletnią prognozę finansową.
Akty prawa miejscowego oraz dokumenty strategiczne kształtują lokalną politykę gminy, którą można podzielić na stosowne obszary i branże. Można się również pokusić o stwierdzenie, że zrównoważona gmina
umie podejmować inicjatywy na wszystkich płaszczyznach, podążając w kierunku ekorozwoju, kształtując,
wdrażając i realizując, (jak na rysunku nr 18):
l
lokalną politykę przestrzenną;
l
lokalną gospodarkę niskoemisyjną;
l
lokalną politykę energetyczną;
l
lokalną politykę rewitalizacyjną;
l
lokalną politykę adaptacji do zmian klimatu;
l
lokalną politykę transportową;
l
lokalna politykę środowiskową;
l
lokalną politykę prozdrowotną;
l
lokalną politykę prospołeczną;
l
lokalną politykę finansową;
l
komunikację społeczną.
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Rysunek 18. Lokalne polityki w zrównoważonej gminie
Lokalna polityka przestrzenna
Podstawowym celem kształtowana i wdrażana polityki przestrzennej przez gminy jest ustalenie celów zagospodarowania oraz użytkowania przestrzeni. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, proces ten musi
uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli obejmować kwestie: ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Planowanie przestrzenne w gminie, to działania zmierzające do optymalnego wykorzystania terenu,
zabezpieczające potrzeby bieżące oraz perspektywiczne społeczności lokalnej. Kształtowanie tego obszaru
wymaga interdyscyplinarnego podejścia, polegającego na uwzględnieniu potrzeb: przemysłu, usług, mieszkalnictwa, infrastruktury technicznej, terenów zielonych oraz walorów krajobrazowych. Podkreślić należy, że
prawidłowo kształtowana polityka przestrzenna, poprzez stosowne zapisy formułowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pozwala na skuteczną ochronę walorów przyrodniczych podstawowych jednostek samorządu
terytorialnego. Stanowi ona zagadnienie wieloaspektowe, integrujące różne obszary, między innymi: urbanistyczny, przyrodniczy, architektoniczny, ekonomiczny oraz społeczny.
Lokalna polityka prozdrowotna
Polityka prozdrowotna obejmuje konkretne działania, które w perspektywie krótko oraz długo terminowej, pozwalają osiągnąć wyznaczone cele opieki zdrowotnej. Podstawowe jednostki samorządu terytorialnego również odpowiadają za realizację pewnych działań z tego obszaru. Niezwykle istotnym elementem lokalnej polityki prozdrowotnej gmin, jest zapewnienie warunków do prawidłowej egzystencji członków wspólnoty samorządowej, między innymi poprzez odpowiednie warunki środowiskowe (jakość powietrza, jakość wód, czystość
gmin, odpowiednią dbałość o stan infrastruktury, należącej i pozostającej w dyspozycji gmin). Z określeniem
polityki prozdrowotnej wiąże się pojęcie zdrowia publicznego, które definiowane jest jako wspólne działanie
instytucji publicznych, mające na celu polepszenie, ochronę i przywracanie zdrowia ludności37. Obszar ten obejmuje między innymi ochronę środowiska. Podstawowe cele tej dziedziny to zmniejszenie liczby zachorowań,
przedwczesnych zgonów oraz profilaktyka. Zwróćmy uwagę na uwarunkowania środowiskowe, jakie wpływają na ten obszar, chociażby w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Rosnąca świadomość społeczna powoduje, że coraz częściej zwracamy uwagę na stan środowiska, w którym żyjemy. Wymagamy również od władz
samorządowych inicjatywy w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, wpływających na naszą kondycję
i wydolność. Oczekujemy także odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami sytuacji nagłych i katastrof,
również tych, które niosą za sobą postępujące zmiany klimatu.
Lokalna gospodarka niskoemisyjna
Lokalna gospodarka niskoemisyjna, kształtowana i wdrażana przez gminy na podstawie Planów gospodarki niskoemisyjnej, ma przede wszystkim zapewnić zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnym
37

http://www.izp.wroclaw.pl/61/125/artykuly/zdrowie-publiczne.html (odczyt 11.06.2017r.)
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zachowaniu oczekiwanego rozwoju społeczno - gospodarczego. Spróbujmy sprecyzować i wymienić jej podstawowe założenia:
l
wzrost innowacyjności (również w obszarze wykorzystania i zastosowania ekoinnowacji),
l
poszukiwanie, promowanie oraz wykorzystywanie nowych technologii,
l
tworzenie nowych (zielonych miejsc pracy);
l
poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki;
l
zmniejszenie energochłonności przemysłu i usług;
l
poprawa efektywności energetycznej;
l
redukcja emisji gazów cieplarnianych;
l
zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy;
l
poprawa jakości powietrza na terenie gminy.
Kształtowanie i wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej stanowi istotne narzędzie do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Unii Europejskiej określanego w skrócie 3x20. Strategicznym dokumentem, który kształtuje ten obszar aktywności gminy jest Plan gospodarki niskoemisyjnej.
Lokalna polityka energetyczna
Obowiązek kształtowania i wdrażania lokalnej polityki energetycznej został nałożony na gminy w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne. Lokalna polityka energetyczna
gminy powinna być nakierowana na dwa podstawowe obszary:
l
planowanie i organizację zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie;
l
planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii oraz promocję rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia energii na obszarze gminy.
Gmina realizuje zadania, o których mowa wyżej zgodnie z odpowiednim programem ochrony powietrza
przyjętym na podstawie art 91 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.38 Zasadniczym
celem lokalnej polityki energetycznej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, powinno być dążenie do zrównoważonego rozwoju wspólnoty samorządowej, opartego na zasadzie poprawy efektywności
wykorzystania paliw i energii oraz ograniczenia negatywnego wpływu procesów energetycznych na środowisko. Niezbędne jest również dążenie do zapewnienia ładu energetycznego (lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego), za które bezpośrednio odpowiadają przedsiębiorstwa energetyczne, jednakże strefa ta
wymaga współpracy biznesu i samorządu. Podstawowym dokumentem kształtującym ten obszar są Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy.
Lokalna polityka rewitalizacyjna
Lokalna polityka rewitalizacyjna obejmuje zespół działań planowanych oraz realizowanych przez lokalną
administrację samorządową, którego celem jest korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy.
Przekształcenie to dotyczy kwestii społecznych, architektonicznych, ekologicznych, ekonomicznych, obejmując niejednokrotnie zdegradowane tereny gminy39. Rewitalizacja to kompleksowo realizowany proces
obejmujący:
l
potrzeby społeczności lokalnej;
l
zagospodarowanie przestrzeni;
l
poprawę jakości środowiska naturalnego (np. tereny zieleni gminnej);
l
uzupełnienie funkcji rekreacyjnych, mieszkaniowych, usługowych oraz gospodarczych.
Rewitalizacji może zostać poddany obszar, w przypadku występowania na nim między innymi negatywnych
zjawisk w sferze środowiskowej oraz funkcjonalno - przestrzennej. Przy podejmowaniu decyzji o rewitalizacji
danego terenu, szczególnie brane są pod uwagę dysfunkcje, problemy oraz wykluczenie społeczne. Polityka
rewitalizacyjna stanowi podstawy interdyscyplinarnych działań w określonej przestrzeni gminy, w zakresie:
l
planowania przestrzennego;
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348 (odczyt 20.06.2017r.)
39
http://mib.gov.pl/2-rewitalizacja.htm (odczyt 11.06.2017 r.)
38
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ekonomii i polityki społecznej;
modernizacji i termomodernizacji budynków oraz infrastruktury;
l
poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń;
l
organizacji zespołów zieleni miejskiej.
Dokumentem strategicznym kształtującym ten obszar jest Program rewitalizacji.
l
l

Lokalna polityka adaptacji do zmian klimatu
Lokalna polityka adaptacji do zmian klimatu ma na celu określenie oraz przygotowanie samorządu do wdrożenia katalogu działań, jak również uodpornienia go na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jej wdrażanie ma łagodzić zagrożenia dla społeczności lokalnej, wynikające z postępujących zmian klimatu. Działania
adaptacyjne powinny być realizowane jednocześnie z inicjatywami, mającymi na celu ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych (gospodarka niskoemisyjna). Przystosowanie do skutków zmian klimatu wymaga podjęcia interdyscyplinarnych inicjatyw, między innymi:
l
poprawy efektywności wykorzystania paliw i energii;
l
racjonalnego użytkowania zasobów wodnych;
l
realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
l
ochrony gatunków zagrożonych;
l
zmian funkcjonalnych w rolnictwie;
l
dostosowania procedur medycznych do reagowania w przypadkach następstw ekstremalnych zjawisk
pogodowych;
l
dostosowania procedur służb ratowniczych do reagowania w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Dokumentem strategicznym kształtującym ten obszar aktywności w gminie może być Lokalny plan działań
adaptacji do zmian klimatu.
Lokalna polityka transportowa
Mówiąc o polityce transportowej podstawowych jednostek samorządu terytorialnego powinniśmy zacząć
od zdefiniowania funkcji transportu, wskazując jako podstawowe dwie z nich:
l
funkcje przewozowe oraz przeładunkowe;
l
funkcje planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, realizowane przez zarządcę drogi, którym może być organ jednostki samorządu terytorialnego.
Polityka transportowa gminy obejmowała będzie obowiązki w zakresie przewozów, w przypadku gdy gmina
posiada komunikację publiczną. W kraju kwestie dotyczące transportu publicznego reguluje ustawa z dnia 16
grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast kwestie związane z zarządzaniem drogami publicznymi ustalone zostały przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Istotne
rozstrzygniecie w kwestii zarządzania drogami publicznymi niesie art.19 ust 1., który mówi, że zarządcami
dróg gminnych jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, oraz ust.5, który stanowi, że zarządcą wszystkich dróg
w granicach miasta na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta40.
Należy zauważyć, że transport ma szkodliwy wpływ na środowisko, natomiast emisja powstająca ze środków
komunikacji drogowej, stanowi emisję liniową. Wobec tego niezwykle istotne jest zintegrowanie lokalnej
polityki transportowej z polityką środowiskową (ekologiczną) gminy. Inicjatywy jakie może wykorzystywać
lokalna polityka transportowa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, to między innymi:
l
wykorzystanie bardziej ekologiczny środków transportu;
l
promocja ruchu rowerowego (planowanie i budowa ścieżek rowerowych, wypożyczalnie rowerów);
l
działania z zakresu inżynierii ruchu;
l
poprawa stanu nawierzchni dróg publicznych;
l
zagospodarowanie pasa drogowego z lokowaniem w nim zieleni izolacyjnej.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060 (odczyt 22.06.2017 r.)

40
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Lokalna polityka środowiskowa
Lokalna polityka środowiskowa to planowanie, organizowanie i realizacja działań mających na celu ochronę
środowiska przyrodniczego w gminie. Jest ona, tak jak wszystkie wymienione dotąd polityki, elementem niezbędnym do podążania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w kierunku zrównoważonego rozwoju. Polityka ta umożliwia wykorzystanie innowacji ekologicznych (ekoinnowacji). Najistotniejsze obszary,
które powinna obejmować w gminie, to między innymi:
l
ochrona środowiska naturalnego wraz z walorami krajobrazowymi;
l
zwiększenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
l
racjonalna gospodarka odpadami;
l
racjonalna gospodarka zasobami wodnymi;
l
zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym ochrona ekosystemów oraz przeciwdziałanie utraty bioróżnorodności.
Podstawową przesłanką do kształtowania i wdrażania lokalnej polityki środowiskowej jest uznanie, że
członkowie społeczności lokalnej mają prawo do życia w czystym środowisku, w harmonii z otoczeniem,
które zapewniać będzie odpowiednie warunki życia również przyszłym pokoleniom. Jednocześnie, polityka
ta powinna przewidywać włączenie mieszkańców w działania proekologiczne oraz zobowiązywać ich do
zapobiegania negatywnych zmianom w środowisku. Mogłaby również przewidywać obszary współpracy z
sąsiednimi gminami, w zakresie optymalnego i racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych oraz
krajobrazowych.
Lokalna polityka prospołeczna
Lokalną politykę społeczną możemy określić, jako kształtowany i wdrażany przez wszystkich interesariuszy
(władza samorządowa, organizacje pozarządowe …) zespół działań, mających na celu zaspokojenie potrzeb
społecznych członków wspólnoty samorządowej. Polityka społeczna posiada interdyscyplinarny charakter,
zajmując się każdą istotną kwestią, która może stanowić o braku komfortu życia mieszkańców, odnosi się
również do zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Lokalna polityka finansowa
Lokalna polityka finansowa to wskazanie celów, które mają zostać osiągnięte w ramach realizacji budżetu
uchwalonego przez radę gminy, przy wykorzystaniu narzędzi oraz rozwiązań przewidzianych obowiązującym prawem. Znamienne jest, że od założeń polityki finansowej gminy, zależy realizacja działań oraz inicjatyw wskazanych w politykach branżowych.
Komunikacja społeczna
Komunikację społeczną gminy możemy zdefiniować jako proces wytwarzania, przekształcenia oraz przekazywania informacji pomiędzy samorządem, a wszystkimi interesariuszami41. Jej podstawowym celem jest
kształtowanie postaw oraz zachowań zgodnych z wartościami, które gmina uznaje za podstawowe i niezbędne do wykorzystania w procesie zrównoważonego rozwoju. Podkreślić należy, iż efektywność komunikacji
społecznej zależy między innymi od:
l
jakości i atrakcyjności przekazu;
l
wiarygodności nadawcy;
l
zastosowanych metod przekazu informacji;
l
nastawienia odbiorców do przekazywanych informacji oraz autora przekazu.
Wszystkie omówione powyżej obszary aktywności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego wykazują interdyscyplinarność, zazębiają się i przenikają. Dopiero rzetelna realizacja ich założeń, pozwala zachować równowagę społeczną, ekonomiczną oraz ekologiczną. Nie bez przyczyny, elementem kończącym
tę analizę jest komunikacja społeczna, gdyż nawet najlepsze lokalne polityki bez odpowiednio prowadzonej
akcji informacyjnej nie mają szans powodzenia.
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http://socjologia.wiedza.diaboli.pl/komunikacja-spoleczna/ (odczyt 13.06.2017r.)

Celem tej broszury jest wskazanie interdyscyplinarności procesu zarządzania środowiskowego, ale również
kształtowania i wdrażania polityki środowiskowej jednostek samorządowych. Niewątpliwie strategicznym
dokumentem, który jest niezbędny do planowania, realizacji, monitorowania i korygowania działań w tym
zakresie jest Program ochrony środowiska.
Obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska wynika z artykułów 17 i 18 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Zgodnie z zapisami ustawowymi władza wykonawcza gminy (wójt,
burmistrz, prezydent miasta) zobowiązani zostali do opracowania gminnych programów ochrony środowiska, które mają zawierać cele uwzględnione w odpowiednich dokumentach programowych42. Podstawowa
jednostka samorządu terytorialnego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
celem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, zgodnie z procedurą określoną ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Program ochrony środowiska zostaje uchwalony
przez organ stanowiący, czyli radę gminy. Dokument ten musi być zgodny z polityką ekologiczną państwa
i określać ma:
l
cele ekologiczne;
l
harmonogram działań;
l
sposób finansowania przedsięwzięć niezbędnych do realizacji ustalonych celów.
Postarajmy się sprecyzować podstawowe cele tego dokumentu strategicznego, pomoże nam w tym tabela nr 14.
Tabela 14. Cele gminnego Programu ochrony środowiska
CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Poprawa stanu środowiska naturalnego.
Efektywne zarządzanie środowiskiem.
Zapewnienie procedur chroniących środowisko.
Zapewnienie warunków do wdrażania prawa wspólnotowego UE.
Stworzenie procedur zapewniających udział interesariuszy w realizacji programu.
Opracowanie jasnych i rzetelnych kanałów komunikacji.

Postarajmy się również sprecyzować uwarunkowania i charakter tego dokumentu, które opierają się na
zasadzie zrównoważonego rozwoju. Pomoże nam w tym analiza przesłanek, którymi powinny kierować się
społeczności, począwszy od międzynarodowych, po lokalne, w celu podążania w kierunku ekorozwoju. Założenia niezbędne do wdrożenia tej zasady zapisane zostały w dokumencie „Agenda 21”. Dokument ten został
przyjęty na konferencji „Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku. „Agenda 21” traktuje ochronę
oraz poprawę jakości środowiska w sposób interdyscyplinarny, wskazując obszary wymagając szczególnej
aktywności43.
1. Kwestie społeczne i ekonomiczne:
l
zmiana modelu konsumpcji (kształtowanie postawy świadomego konsumenta);
l
przeciwdziałanie ubóstwu;
l
ochrona zdrowia ludzkiego;
l
dynamika demograficzna;
l
zrównoważony rozwój osiedli ludzkich.
ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627 (odczyt 12.06.2017 r.)
43
AGENDA 21PRZEWODNIK DLA SAMORZĄDÓW
http://multiversum.org/wpcontent/uploads/2014/02/przew_agenda_21.pdf (odczyt 22.06.2017r.)
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2. Zarządzanie oraz ochrona zasobów naturalnych:
l
ochrona atmosfery;
l
zarządzanie wrażliwymi ekosystemami;
l
zapobieganie ograniczaniu powierzchni lasów;
l
trwały zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi;
l
ochrona bioróżnorodności;
l
ochrona oceanów i mórz;
l
ochrona jakości i racjonalne wykorzystanie wód śródlądowych;
l
bezpieczna dla środowiska gospodarka odpadami.
3. Wzmacnianie roli wszystkich interesariuszy
l
trwałe współdziałanie w obszarze poprawy jakości środowiska.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego
l
kształtowanie świadomości w obszarze ochrony środowiska.
5. Kształcenie i wymiana wiedzy
l
programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
l
transfer nowych technologii.
6. Promocja działań proekologicznych
l
akcje informacyjne;
l
budowanie pozycji organizacji społecznie odpowiedzialnych.
7. Międzynarodowa współpraca w obszarze ochrony środowiska.
„Agenda 21” to inicjatywa międzynarodowa. Europa jest również bardzo aktywna w tym obszarze. Cele zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) określone przez Unię Europejską odnoszą do następujących obszarów:
l
przeciwdziałanie (a obecnie również adaptacja) do zmian klimatu;
l
ochrona bioróżnorodności;
l
ochrona zdrowia, również w kontekście wpływu środowiska na zdrowie ludzi;
l
racjonalne wykorzystywanie zasobów;
l
odpowiednia gospodarka odpadami.
Polska wdraża założenia polityki środowiskowej Unii Europejskiej, poprzez przesądzenia zapisane w stosownych aktach prawnych. Wskazana już została w tej broszurze ustawa Prawo ochrony środowiska, która
precyzuje w art.13 pojęcie polityki ochrony środowiska, określając, że stanowi ona zespół działań, których
celem jest stworzenie warunków niezbędnych do ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Natomiast art. 14 ust. 2 określa obowiązki gmin w obszarze prowadzenia polityki ochrony środowiska, precyzując, że jest ona realizowana za pomocą gminnych programów ochrony środowiska. Biorąc pod
uwagę wymagania ustawowe i trendy polityki środowiskowej postarajmy się wskazać podstawowe wymagania stawiane programowi ochrony środowiska, które stanowią (rys. 19):
l
cele ekologiczne;
l
priorytety ekologiczne;
l
rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
l
środki niezbędne do osiągnięcia celów.
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CELE EKOLOGICZNE

PRIORYTETY EKOLOGICZNE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
- WYMAGANIA
RODZAJ I HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

ŚRODKI NIEZBĘDNE
DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW

Rysunek 19. Wymagania stawiane programowi ochrony środowiska
Program ochrony środowiska dla gminy musi pozostawać w ścisłej korelacji ze strategią rozwoju samorządu
oraz innymi funkcjonującymi dokumentami strategicznymi. Ponadto powinien odzwierciedlać, wymienione
poniżej i przedstawione na rysunku nr 20, zasady ogólne zawarte w polityce środowiskowej Unii Europejskiej oraz Polski, do których należą44:
l
kompleksowe podejście do ochrony przyrody - chroniąc jeden element, chronimy wszystkie;
l
zapobieganie - podejmując działania mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, jesteśmy zobowiązani do zapobiegania ich oddziaływaniu;
l
ostrożność - podejmując działanie, którego negatywne skutki dla środowiska nie zostały rozpoznane,
musimy podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze;
l
zanieczyszczający płaci - kto powoduje szkodę w środowisku, ponosi koszty skutków swoich działań, natomiast ten kto może spowodować szkodę w środowisku ponosi koszty zapobiegania;
l
dostęp do informacji – wszyscy zainteresowani, w tym członkowie społeczności lokalnej, mają prawo do
uzyskiwania bieżącej informacji o środowisku i podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony.
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE

ZASADY OGÓLNE
OCHRONY
ŚRODOWISKA

ZAPOBIEGANIE

DOSTĘP DO
INFORMACJI

ZANIECZYSZCZAJĄCY
PŁACI

OSTROŻNOŚĆ

Rysunek 20. Zasady ogólne ochrony środowiska
Wielokrotnie zwracano już w tej broszurze uwagę na to, że rozwój każdej gminy powinien odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Mówiliśmy już, że jednym z narzędzi do kształtowania tego obszaru
jest program ochrony środowiska. Ten dokument strategiczny powinien wskazać tematy, które wymagają
interwencji i zaangażowania ze strony odpowiednich służb. Powinien również zwracać uwagę na interdyscyplinarność procesu zarządzania środowiskiem. Jego zawartość musi obejmować katalog priorytetowych
działań, które należy realizować w celu osiągnięcia poprawy jakości środowiska. W tym miejscu postaramy
się określić podstawową zawartość takiego opracowania.

Polityka w dziedzinie środowiska: ogólne zasady i podstawowe ramy.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html (odczyt 24.06.2017r.)
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Zaczniemy od:
l
podstawy opracowania programu;
l
metodyki opracowania;
l
ogólnej charakterystyki gminy: położenie, demografia, rzeźba terenu, budowa geologiczna, gleby
(struktura użytkowania gruntów), surowce mineralne, lasy, wody (powierzchniowe, podziemne), klimat,
środowisko przyrodnicze, komunikacja, przemysł, turystyka, sport i rekreacja, tereny zdegradowanie.
Dalej przejdziemy do oceny aktualnego stanu środowiska:
l
powietrza - inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń, monitoring zanieczyszczeń, środowisko
akustyczne (hałas: przemysłowy, drogowy, kolejowy ...);
l
zasobów wodnych – wód podziemnych (czystość oraz źródła zanieczyszczeń, ujęcia), wody powierzchniowe (stan czystości, zagrożenie powodzią);
l
środowiska przyrodniczego – obszary chronione i cenne przyrodniczo, tereny zielone (urządzone
i nieurządzone), lasy, tereny uprawne, bioróżnorodność, surowce mineralne;
l
funkcjonujących rozstrzygnięć w zakresie ochrony środowiska;
l
gospodarki wodno - ściekowej – zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków;
l
ochrony krajobrazu;
l
stanu powierzchni ziemi – sposób użytkowania gruntów, zanieczyszczenie gleb, tereny zdegradowane;
l
gospodarki odpadami.
Następnie zajmiemy się analizą i określeniem:
l
perspektyw rozwoju gminy w myśl zasady zrównoważonego rozwoju;
l
celów krótkoterminowych i kierunków interwencji w kontekście poprawy jakości środowiska powiedzmy do 2020 roku;
l
celów długoterminowych (strategicznych) i kierunków interwencji w kontekście poprawy jakości środowiska w perspektywie na przykład do 2030 roku;
l
procesu zarządzania środowiskiem, w zakresie określenia niezbędnych instrumentów, wprowadzenia i realizacji procesu wraz z głównymi działaniami, monitoringu jakości środowiska (oczywiście
z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych jego realizacji);
l
potrzeb finansowych niezbędnych do realizacji programu;
l
procedury monitoringu weryfikacji i aktualizacji programu.
Oczywiście to tylko przedstawienie przykładowej zawartości merytorycznej programu ochrony środowiska. Pamiętajmy, że każdy samorząd kieruje się indywidualnymi potrzebami, w związku z czym może określić
szczególne uwarunkowania opracowania tego dokumentu strategicznego. Jednakże żaden ze wskazanych
obszarów nie może zostać w programie pominięty.
W świetle obowiązujących przepisów oraz zobowiązań, które przyjął nasz kraj w obszarze jakości środowiska, bardzo ważną część programu stanowią cele, jakie każdy samorząd postawił albo postawi sobie do
osiągnięcia. Postarajmy się wobec tego określić przykładowe cele krótko i długoterminowe oraz ustalić, czy
występuje między nimi korelacja.
Ostatnio na terenie Polski (w okresie grzewczym 2016/2017) mieliśmy duże kłopoty z dotrzymaniem jakości powietrza. Właściwie na terenie całego kraju następowały istotne przekroczenia norm zanieczyszczeń.
Rozpoczniemy wobec tego wyznaczanie naszych celów od poprawy jakości powietrza:
l
cele krótkoterminowe: redukcja pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, ograniczenie
niskiej emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej;
l
kierunki interwencji: zmiana sposobu ogrzewania, termomodernizacja budynków, wymiana taboru
komunikacji publicznej, rozbudowa infrastruktury drogowej, rozwój ruchu rowerowego;
l
cele długoterminowe: zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnych
norm i utrzymanie tego stanu, ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, ograniczenie niskiej emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej, rozwój ekologicznego transportu oraz ruchu rowerowego;
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l

kierunki interwencji: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wymiana indywidualnych - wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizacja zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, modernizacja kotłowni do 5 MGW mocy zainstalowanej, wymiana taboru komunikacji publicznej, rozbudowa linii tramwajowych, budowa ścieżek rowerowych, poprawa
organizacji ruchu oraz zarządzania ruchem.

Postępujący rozwój cywilizacyjny powoduje wzrost hałasu w środowisku, zwłaszcza zurbanizowanym, na
który wpływa komunikacja i przemysł. Szczególnie istotny jest fakt, że właściwy klimat akustyczny stanowi
element środowiska, niezbędny do pełnienia przez nie funkcji turystycznej, wypoczynkowo - rekreacyjnej
oraz sanatoryjnej. Postarajmy się wobec tego wyznaczyć nasze cele w obszarze ograniczenia hałasu:
l
cele krótkoterminowe: inwentaryzacja terenów narażanych na przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, zmniejszenie natężenia hałasu, który stanowi uciążliwość dla mieszkańców i środowiska;
l
kierunki interwencji: opracowanie mapy akustycznej z indywidualnym ujęciem ciągów komunikacyjnych, uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poziomu hałasu,
urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych nie tylko przy trasach, gdzie przekraczane są normy, budowa ekranów akustycznych;
l
cel długoterminowy: ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z komunikacji oraz z działalności
przemysłowej;
l
kierunki interwencji: opracowanie programu ograniczenia emisji hałasu na obszarach intensywnej
zabudowy, realizacja zadań poprawiających komfort (budowa ekranów akustycznych, modernizacja
ciągów komunikacyjnych i obwodnic centrów miast), lokowanie zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem komfortu akustycznego.
Przewiduje się, że zachodzące zmiany klimatyczne będą miały znaczący wpływ na zasoby wody pitnej, musimy sobie zdawać sprawę, że już teraz są rejony świata dotknięte problemem suszy i niedoborów wody. Jednak, o ile realizujemy działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, niestety nie przywiązujemy
jeszcze należytej wagi do racjonalizacji gospodarki wodnej. Należy sobie zdawać sprawę, że za racjonalne
gospodarowanie wodą odpowiedzialni są: administracja publiczna, użytkownicy wód i lokalna społeczność.
Ochrona wód ma natomiast na celu utrzymanie ich dobrej jakości lub ewentualnie jej poprawę, tak aby posiadały co najmniej dobry stan ekologiczny i były zdatne do zaopatrzenia ludności. Wskażmy wobec tego
przykładowe cele odnoszące się do zasobów wodnych:
l
cele krótkoterminowe: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości
wody pitnej, regulacja stosunków wodnych, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
l
kierunki interwencji: poprawa bądź utrzymanie czystości wód powierzchniowych na wymaganym
poziomie, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona określonych stref zaopatrzenia
w wodę, likwidacja dzikich wysypisk, realizacja systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych
i wyłączenie ich z zabudowy;
l
cele długoterminowe – zapewnienie wysokiej jakości wody przeznaczonej do picia, przywrócenie
i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych, ciągła racjonalizacja korzystania z zasobów wodnych, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
l
kierunki interwencji – uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja systemów
odprowadzania i oczyszczania ścieków, organizacja (budowa) niezawodnego systemu zaopatrzenia
w wodę, rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Jako następny element do wyznaczenia celów w naszym programie wybrane zostało zagospodarowanie
i ochrona gleb. Zwróćmy uwagę na zagospodarowanie gleb, które odpowiada ich walorom przyrodniczym,
ograniczenie procesu ich degradacji wynikającej z zanieczyszczania oraz niewłaściwej agrotechniki, przywracanie do stanu właściwego gleb zdegradowanych, bądź zniszczonych:
l
cele krótkoterminowe - właściwe wykorzystanie zasobów glebowych, ochrona gleb przed degradacją;
l
kierunki interwencji - kontrola zanieczyszczeń w glebach, likwidacja zanieczyszczeń (likwidacja dzi-
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l
l

kich wysypisk), regulacja gospodarki ściekowej, rekultywacja terenów zdegradowanych, promowanie właściwej agrotechniki;
cel długoterminowy – racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych;
kierunki interwencji - dostosowanie formy użytkowania gleb do ich potencjału, klasy bonitacji oraz
walorów przyrodniczych, ograniczone użytkowanie rolnicze i ogrodnicze gleb ponadnormatywnie
zanieczyszczonych.

Na terenie każdej, lub prawie każdej gminy zlokalizowane są obszary ustawowo chronione, przykładowe cele
do ujęcia w programie ochrony środowiska w stosunku do tych terenów obejmują:
l
cel podstawowy krótko i długoterminowy - ochrona obszarów cennych przyrodniczo istniejących
na terenie gminy;
l
kierunki interwencji - inwentaryzacja (aktualizacja inwentaryzacji) terenów cennych przyrodniczo
i określenie ich walorów, ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych, analiza możliwości i
proponowania ustanawiania form ochrony przyrody na terenie gminy.
Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. reguluje kwestie kopalin, określając zasady ich poszukiwania, dokumentowania, eksploatacji, racjonalnego wykorzystania oraz ochrony ich zasobów, poprzez obowiązek uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Poniżej zostały wskazane
cele, które można określić w tym obszarze:
l
cele krótko i długoterminowe - prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z przepisami i warunkami
koncesji, bez naruszania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy, rekultywacja terenów po
eksploatacji złóż;
l
kierunki interwencji - wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zapisów umożliwiających eksploatację złóż z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju gminy,
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych z uwzględnieniem potrzeb samorządu, zagospodarowanie zbiorników wodnych powstałych w wyniku działalności górniczej na cele rekreacyjne.
Niezwykle istotnym zadaniem ochrony środowiska jest likwidacja negatywnych skutków prowadzonej i zakończonej w przeszłości działalności przemysłowej. Tereny poprzemysłowe, zlokalizowane są w przeważającej większości na terenach zurbanizowanych lub w ich pobliżu. Bardzo często są zdegradowane w znacznym
lub bardzo znacznym stopniu. Wymagają w związku z tym stosownego zabezpieczenia oraz wykonania prac
nadających im odpowiednie walory. Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna mieć stosowną wiedzę na temat takich terenów zlokalizowanych na jej obszarze i wyznaczyć odpowiednie cele:
l
cele krótkoterminowe - kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb oraz wód powierzchniowych zlokalizowanych na tych terenach, rewitalizacja tych obszarów z uwzględnieniem potrzeb społeczności
lokalnej, uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć;
l
kierunki interwencji - wykonanie inwentaryzacji terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych) zlokalizowanych na terenie gminy, przygotowanie planu przystosowania do funkcji np.
rekreacyjno - turystycznych z określeniem harmonogramu rzeczowo - finansowego;
l
cel długoterminowy – zagospodarowanie terenów zdegradowanych zgodnie z walorami przyrodniczymi otoczenia;
l
kierunki interwencji – rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych (powojskowych),
tworzenie obszarów zieleni urządzonej: parków, miejsc wypoczynku i rekreacji z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych.
Jednym z najistotniejszych działań przypisanych władzom samorządowym w obszarze zapobiegania awariom
przemysłowym, jest opracowanie procedury informowania o skutkach ewentualnych awarii. Dotyczy to również
zagrożenia związanego z transportem substancji niebezpiecznych. Cele programu w tym zakresie mogą stanowić:
l
cele krótkoterminowe - wypracowanie odpowiednich reakcji społeczeństwa w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska, podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem takich
sytuacji;
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l

l

l

kierunki interwencji - przygotowanie planu tras przewozów materiałów niebezpiecznych, odpowiednie zabezpieczenie tych tras, podanie do wiadomości zasad informowania społeczeństwa, o wystąpieniu zagrożeń dla środowiska, programy zabezpieczeń przed wystąpieniem awarii w zakładach
przemysłowych;
cel długoterminowy - zapobieganie awariom, eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku ich
wystąpienia, wzrost bezpieczeństwa środowiskowego, właściwe postawy społeczne w sytuacji wystąpienia zagrożenia środowiska;
kierunki interwencji - przygotowanie wykazu obiektów zagrożonych awariami środowiskowymi,
wyegzekwowanie od ich zarządców programów zapobiegania awariom oraz planów ratowniczych
w przypadku ich wystąpienia, określenie własnych procedur ratowniczych, wprowadzenie zasady regularnych kampanii informacyjnych dla społeczeństwa.

Jednym z podstawowych celów programu ochrony środowiska, powinno być zabezpieczenie walorów przyrodniczych, wzbogacanie terenów zielonych oraz rozwój obszarów turystycznych i rekreacyjnych. Oto przykładowe cele, jakie możemy wyznaczyć w tym zakresie:
l
cele krótko i długoterminowe – wzbogacenie walorów przyrodniczych, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, ochrona i przeciwdziałanie utraty
bioróżnorodności;
l
kierunki interwencji – ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem, ochrona ekosystemów zagrożonych degradacją, przygotowanie i wdrażanie programów zapewniających zachowanie bioróżnorodności na obszarach terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych. Uwzględnianie w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wniosków wynikających z planów ochrony obszarów Natura 2000, parków narodowych,
parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Działania na rzecz powiększenia powierzchni leśnej
uwzględniające uwarunkowania krajobrazowe gminy.
Na koniec pozostawiliśmy bardzo istotny obszar, na który zwracają uwagę wszystkie dokumenty strategiczne międzynarodowe, i krajowe. Dziedzina ta to edukacja ekologiczna i jej przykładowe cele:
l
cel krótko i długoterminowy - kształtowanie świadomości społeczności lokalnej oraz budzenie
wrażliwości w stosunku do środowiska, walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych, kształtowanie postawy świadomego konsumenta, zdającego sobie sprawę z wpływu działalności człowieka na
środowisko;
l
kierunki interwencji: akcje informacyjne i edukacyjne dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej, zajęcia dydaktyczne w szkołach, współpraca z mediami w celu przekazywania informacji
proekologicznych oraz prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych dla jego ochrony,
współpraca władz samorządowych ze wszystkimi interesariuszami (środowiska naukowe, media, organizacje pozarządowe), w celu przygotowania i wykorzystania różnych form edukacji ekologicznej
oraz wszystkich kanałów informacyjnych w optymalny sposób.
Katalog celów oraz towarzyszące mu kierunki interwencji to tylko przykłady. Oczywiście każda jednostka samorządu terytorialnego określi indywidualne cele, odpowiednie do swoich potrzeb, wskaże również działania, które podejmie żeby je osiągnąć. Istotne jest, żeby dokument strategiczny, który stanowi Program ochrony środowiska był narzędziem do realizacji założeń polityki środowiskowej gminy. Pamiętajmy również, że
dokument po przyjęciu uchwałą rady gminy stanowi element prawa miejscowego. Z programu tego co dwa
lata organ wykonawczy ma obowiązek sporządzania raportu i przedstawiania go radzie gminy oraz organowi
opiniującemu dokument strategiczny.
W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o zapisach art. 71 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska są podstawą, do sporządzania studiów uwa-
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runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Natomiast zgodnie z zapisami art. 71 oraz art. 72 powyższej ustawy w dokumentach tych:
l
określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony
przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu;
l
ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie
ochrony środowiska;
l
planuje się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu w sposób, który pozwala w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych;
l
zapewnia się warunki do utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska;
l
przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub
przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia;
l
określa się sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk
żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.
Z uwagi na objętość niniejszej broszury nie jest możliwe omówienie wszystkich dokumentów strategicznych,
które zostały wymienione na początku tego rozdziału. Szczególną uwagę poświęciliśmy planowaniu przestrzennemu w kontekście ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Programowi ochrony środowiska. Jednakże ekologiczna gmina, a właściwie każda gmina musi mieć świadomość, że problem ochrony środowiska
dotyka w mniejszym lub większym stopniu każdego obszaru jej aktywności i wymaga interdyscyplinarnego
podejścia. Potwierdza to wielokrotnie wspominana już ustawa Prawo ochrony środowiska wskazująca obszary wymagające aktywności podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, zawarte w tabeli nr 15.
Tabela 15. Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
ELEMENT ŚRODOWISKA
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DZIAŁANIA OCHRONNE I ZAPOBIEGAWCZE
POLEGAJĄ MIĘDZY INNYMI NA:

Powietrze
na podstawie art. 85

zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane;
3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.

Wody
na podstawie art. 87

zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie
zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez:
1) utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym
w przepisach;
2) doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu,
gdy nie jest on osiągnięty.

Powierzchnia ziemi
na podstawie art. 101

1) racjonalnym gospodarowaniu;
2) zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych,
3) zapobieganiu zanieczyszczeniu,
4) zachowaniu jak najlepszego stanu gleby,
5) minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby;
6) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
7) przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania
powierzchni ziemi.

Hałas na podstawie art. 112

1) utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;
2) zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.

Pola elektromagnetyczne
na podstawie art. 121

1) utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Złoża kopalin na podstawie
art. 125

racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu
kopalin, w tym kopalin towarzyszących.

Zwierzęta oraz rośliny na
podstawie art. 127

1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu
równowagi przyrodniczej;
2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez
zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku;
3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które
mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;
4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.
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10 Scenariusze ekorozwoju gminy. Strategie stosowania instrumentów lokalnej polityki ekologicznej. Wskaźniki monitorowania wdrażania polityki ochrony środowiska. Prognoza skutków wpływu ustaleń gminnych
planów ochrony środowiska na środowisko przyrodnicze.
Idea ekorozwoju jest wdrażana i realizowana wtedy, gdy społeczeństwo uznaje nadrzędność wymogów
ekologicznych nie zakłócanych przez rozwój społeczno – gospodarczy, dba o zrównoważoną konsumpcję
i produkcję oraz racjonalną gospodarkę odpadami. Ekorozwój to teoria, która przewiduje podporządkowanie
rozwoju cywilizacyjnego ochronie środowiska naturalnego oraz racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych. Koncepcja ekorozwoju jest niezwykle trudna do wdrożenia na poziomie lokalnym. Władze samorządowe są zobowiązane do równoważenia kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, w związku
z czym bliższa jest im do zastosowania i wdrożenia idea zrównoważonego rozwoju. Podążając w kierunku
ekorozwoju lokalnego, można przyjąć zasadę takich działań na rzecz rozwoju gospodarczego, która nie narusza w istotny sposób środowiska naturalnego, respektując prawa przyrody i szanując prawa ekonomii. W
skali podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, to również poszanowanie praw wszystkich grup
obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, zależnych od środowiska naturalnego. Zadajmy sobie trudne pytanie, czy w czasach wzrastającej degradacji środowiska naturalnego oraz pogarszającego się stanu powietrza, aspekty ekologiczne nie powinny być stawiane na pierwszym miejscu? Odpowiedź
wcale nie jest łatwa, ale wskazuje tendencje, które coraz częściej występują w podstawowych jednostkach
samorządu terytorialnego, polegające na wdrażaniu idei ekorozwoju. W związku z tym ekorozwój staje się
coraz popularniejszy we współczesnych samorządach, które muszą rozwiązywać zróżnicowane problemy
pojawiające się w otoczeniu, ale jednocześnie stale ograniczać negatywny wpływ na przyrodę i starać się polepszać warunki środowiskowe. Wzrost zainteresowania kwestiami ekologicznymi spowodowany jest również po części normami prawnymi, które obligują gminy do podjęcia stosownych działań na rzecz ochrony
ekosystemów oraz ograniczenia szkodliwej emisji do atmosfery. Przykładem wdrażania tej idei mogą być dwa
europejskie kraje: Szwecja oraz Niemcy, w których istnieją oraz powstają osiedla zrównoważonego rozwoju.
Głównym celem zagospodarowania przestrzeni tych jednostek, jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprzez ograniczenie lub zupełne wyeliminowanie korzystania z samochodów osobowych oraz użytkowanie budynków efektywnych energetycznie. Działania te potwierdzają fakt, że kwestie ekologiczne mają
tam kluczowe znaczenie.
W poprzednich rozdziałach mówiliśmy już nieco o zrównoważonym rozwoju. Staraliśmy się również określić
instrumenty, które gmina może wykorzystać do kształtowania i wdrażania tej idei. Zwróciliśmy uwagę na
lokalny program ochrony środowiska, zidentyfikowaliśmy obszary aktywności samorządu wymagające zaangażowania w sprawy ochrony środowiska. Pamiętajmy również, że wiele działań realizowanych w naszych
gminach wymaga opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty45:
l
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
l
polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227 (odczyt 17.06.2017r.)
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l

polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane
z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.”

Zgodnie z art. 47 niniejszej ustawy, „przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest
wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że
wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko”. Przyjmujemy zasadę, że jest to dokument wymagany i nie wnioskujemy o możliwość odstąpienia od
jego opracowania zgodnie z art. 48, art.49 oraz art. 57 ust.1 pkt.2 i art. 58 ust.1 pkt.2. wskazanej wyżej ustawy. Określmy wobec tego uwarunkowania jakie bierze się pod uwagę przy opracowaniu takiego dokumentu
(przy ustalaniu, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia takiej oceny) oraz wskażmy jego podstawową
zawartość:
l
analiza i ocena istniejącego stanu środowiska;
l
analiza przydatności zaproponowanych rozwiązań przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych,
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska;
l
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;
l
charakterystyka oddziaływania na środowisko rozwiązań zawartych w dokumencie w odniesieniu do
usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć;
l
prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań;
l
określenie obszarów o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwych na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu;
l
prezentacja rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących działania negatywne dla
środowiska, które obejmuje dokument;
l
formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym;
l
metody analizy skutków realizacji działań uwzględnionych w dokumencie, koniecznych do osiągnięcia
założonych celów;
l
propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu;
l
apewnienie udziału społeczeństwa w procedurze, poprzez podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 57. 1. organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla gmin jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Natomiast zgodnie art. 58. 1.
organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania strategicznych
ocen oddziaływania na środowisko dla gmin jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, a w przypadku
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
Jako organ sporządzający projekt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jesteśmy zobowiązani,
zgodnie z art. 51 sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko.
Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak powinna zostać opracowana prognoza oddziaływania na środowisko?
Prognoza oddziaływania na środowisko
Ustala i zawiera:
l
czy przyjęte w dokumencie zadania gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz
sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi gminy;
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l
l

l

l
l

l
l

możliwe do określenia skutki środowiskowe powodowane realizacją dokumentu;
czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń
w środowisku;
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami strategicznymi gminy;
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu;
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia;
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Określa i ocenia:
l
istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku realizacji lub braku realizacji działań uwzględnionych w projektowanym dokumencie;
l
stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
l
istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
l
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, jak te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu;
l
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na środowisko, na obszary chronione oraz na obszary Natura 2000.
Przedstawia:
l
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
l
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie
braku rozwiązań alternatywnych.
Wskazuje
l
środki zapobiegające lub minimalizujące niekorzystne oddziaływania na środowisko natury ogólnej;
l
metody przestrzegania obowiązujących nakazów i ograniczeń prawnych szczególnie na obszarach
chronionych;
l
działania na rzecz ochrony bioróżnorodności;
l
konieczność stałego monitoringu stanu środowiska;
l
właściwe (zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) wykorzystanie zasobów przestrzeni;
Dokonując identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych zadań inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych, należy rozpatrzyć ich możliwe oddziaływanie na środowisko w zakresie następujących elementów:
l
powietrze;
l
klimat akustyczny;
l
wody powierzchniowe;
l
wody podziemne;
l
powierzchnia ziemi;
l
zasoby naturalne;
l
krajobraz;
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l
l
l
l
l

zabytki i dobra materialne;
wpływ na ludzi;
bioróżnorodność;
zwierzęta;
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000.

Wnioski i zalecenia
l
określenie najbardziej znaczących oddziaływań, które mogą powodować niekorzystne skutki w środowisku;
l
potwierdzenie zgodność i spójność w zakresie priorytetów, celów i kierunków działań z założeniami
polityki środowiskowej Unii Europejskiej oraz kraju;
l
odniesienie zawartości dokumentu do przewidywanego wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców;
l
ocena skutków realizacji (bądź zaniechania) zamierzeń uwzględnionych w dokumencie w odniesieniu
do jakości środowiska oraz wykorzystania zasobów;
l
określenie możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych;
l
ustalenie czy przyjęte w dokumencie działania gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi gminy;
l
określenie skali potencjalnego oddziaływania zamierzeń inwestycyjnych oraz nie inwestycyjnych na
środowisko;
l
ustalenie, czy zapisy dokumentu dostatecznie zabezpieczają tereny cenne przyrodniczo, istniejące
oraz planowane do ochrony, w tym obszary NATURA 2000;
l
wskazanie rozwiązań w zakresie monitoringu, dzięki którym możliwa będzie kontrola prognozowanych skutków oddziaływania na środowisko;
Organ opracowujący strategiczną ocenę wpływu na środowisko, zapewnia udział społeczeństwa w przyjmowaniu dokumentu.
Wszystkie dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska, jak również wdrożenie oraz realizacja polityki środowiskowej oraz systemu zarządzania środowiskiem, wymagają ustalenia metod monitoringu. Jednym z narzędzi monitorowania tego istotnego obszaru może być wewnętrzny audyt środowiskowy, którego
celem jest dostarczenie informacji niezbędnych do dokonywania przeglądu efektów działalności proekologicznej. Zakres audytu środowiskowego, przedstawiony na rysunku 21 obejmuje46:
l
obszary objęte audytem, wskazane do działań monitorujących w dokumentach strategicznych bądź
w polityce środowiskowej organizacji;
l
działania zrealizowane, które należy uwzględnić w dokumencie, wraz z określeniem efektu środowiskowego, jaki został dzięki nim osiągnięty;
l
kryteria środowiskowe;
l
efekty działalności środowiskowej w podziale na działania zarządcze, inwestycyjne i modernizacyjne;
l
zgodność realizowanych działań z obowiązującym prawem, wspólnotowym, krajowym, miejscowych
oraz wydanymi decyzjami funkcjonującymi w obrocie prawnym;
l
analizowany przedział czasowy.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego
udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 31.05.2017)
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OBSZARY OBJĘTE AUDYTEM
EFEKTY
DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

ZAKRES AUDYTU
ŚRODOWISKOWEGO

DZIAŁANIA, KTÓRE NALEŻY
UWZGLĘDNIĆ W DOKUMENCIE

ANALIZOWANY
PRZEDZIAŁ
CZASOWY

ZGODNOŚĆ REALIZOWANYCH
DZIAŁAŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

Rysunek 21. Zakres audytu środowiskowego
Jeśli znamy podstawowy zakres objęty audytem, niezbędne jest ustalenie procesu przeprowadzenia wewnętrznego audytu środowiskowego. Pomoże nam w tym rysunek nr 22. Na proces przeprowadzenia audytu składają się między innymi następujące czynności:
l
analiza polityki zarządzania środowiskowego;
l
analiza Programu ochrony środowiska;
l
identyfikacja i ocena procesu zarządzania środowiskiem;
l
potwierdzenie zgodności procesu zarządzania z przyjętymi założeniami;
l
ocena skuteczności i rzetelności rozwiązań środowiskowych;
l
ustalenia audytu;
l
ocena wpływu organizacji na środowisko;
l
raport i wnioski;
l
wskazanie ewentualnych działań naprawczych.

PROCES AUDYTU
ANALIZA POLITYKI
ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO

ANALIZA PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA

IDENTYFIKACJA I OCENA
PROCESU ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKIEM

USTALENIA AUDYTU

OCENA SKUTECZNOŚCI
I RZETELNOŚCI ROZWIĄZAŃ
ŚRODOWISKOWYCH

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI
PROCESU ZARZĄDZANIA
Z ZAŁOŻENIAMI

OCENA WPŁYWU ORGANIZACJI
NA ŚRODOWISKO

RAPORT I WNIOSKI

WSKAZANIE EWENTUALNYCH
DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Rysunek 22. Proces audytu wewnętrznego
Źródło: Załącznik IV Sprawozdawczość w zakresie środowiska, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009
z dnia 25 listopada 2009 r https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/26657/Rozporzadzenie_1221_2009.pdf (odczyt 14.06.2017r)

Co zrobić jeżeli jednak nie mamy środków, lub nie zamierzamy przeprowadzić wewnętrznego audytu środowiskowego naszej organizacji? Czy są jakieś mierzalne sposoby, żeby sprawdzić jak wpływamy na środowisko, aby porównać swoje oddziaływanie w poszczególnych latach, no i może porównać się z innymi. Owszem jest taka możliwość, dają ją nam wskaźniki efektywności środowiskowej określone w załączniku nr IV
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EMAS) Nr 1221/2009. Główne wskaźniki środowiskowe
koncentrują się na elementach zaprezentowanych na rysunku nr 23:
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RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

GŁÓWNE
WSKAŹNIKI
ŚRODOWISKOWE

EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE
MATERIAŁÓW

ODPADY

WODA

EMISJE

Rysunek 23. Obszary na których koncentrują się wskaźniki środowiskowe
Postarajmy się teraz, posiłkując się załącznikiem nr 4 do rozporządzenia EMAS, ustalić mierzalne wskaźniki
środowiskowe według, których można dokonać oceny gminy.
l
liczba określona literą A oznacza całkowite roczne (zużycie, emisję, wytwarzanie) przez urząd gminy (jednostki podległe);
l
liczba określona literą B to liczba pracowników urzędu gminy (jednostek podległych);
l
wielkość R to wskaźnik A/B.
Dla poszczególnych wskaźników środowiskowych:
l
efektywność energetyczna: A – całkowite bezpośrednie zużycie energii (MWh lub GJ)/B - liczba pracowników urzędu gminy (jednostek podległych);
l
woda: A – całkowite roczne zużycie wody (m3)/B - liczba pracowników urzędu gminy (jednostek podległych);
l
odpady: A - całkowita roczna ilość wytwarzanych odpadów (tony)/B- liczba pracowników urzędu gminy
(jednostek podległych);
Możemy wobec tego łatwo określić ile wykorzystujemy wody na jednego pracownika, ile energii i ile wytwarzamy odpadów. Po wprowadzeniu zarządzania środowiskowego będziemy mogli ustalić, czy stajemy się
bardziej efektywni, bardziej ekologiczni, czy faktycznie zmierzamy w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Jak widzimy na podstawie treści zamieszczonych w tym rozdziale broszury, posiadamy wiele instrumentów,
które mogą nam pomóc w podążaniu w kierunku ekorozwoju. Posiadamy możliwość opracowania dokumentów
strategicznych, wprowadzenia polityki środowiskowej, dokonywania ocen odziaływania na środowisko, opracowania wewnętrznych audytów środowiskowych i na koniec porównywania prosto liczonych wskaźników.
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11 Ekoinnowacje jako stały element ochrony przyrody w gminie
Należy się zastanowić, czy nie będzie nadinterpretacją funkcjonującego prawa stwierdzenie, że ustawa Prawo ochrony środowiska nawiązuje w swojej treści do innowacyjności. Z drugiej jednak strony, jeżeli przeanalizujemy zapisy artykułów 207 oraz 143 może nam się nasunąć taki wniosek. W artykule 207 ustawodawca pisze, że najlepsze dostępne techniki powinny spełniać między innymi następujące wymagania, które
uwzględniają:
l
rachunek kosztów i korzyści;
l
czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;
l
zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum;
l
podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum
powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska.
Natomiast w artykule 143 niniejszej ustawy ustawodawca określa, iż technologia stosowana w nowo uruchomianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać między innymi
następujące wymagania:
l
stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
l
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
l
zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
l
stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
l
rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
l
postęp naukowo-techniczny.
Zajmijmy się wobec tego innowacjami i spróbujmy określić jakie znaczenie mają ekoinnowacje dla procesu
ochrony przyrody w gminie.
Innowacje stanowią kluczowy element funkcjonowania współczesnych organizacji. Nie pozostają one również bez znaczenia dla podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, które muszą dopasować nowatorskie działania do swoich potrzeb. Można wyróżnić kilka rodzajów innowacji (rys. 24):
TECHNOLOGICZNE
ORGANIZACYJNE

PRODUKTOWE

INNOWACJE
PROCESOWE

EKOLOGICZNE
MARKETINGOWE

Rysunek 24. Rodzaje innowacji
l
l
l
l
l
l

technologiczne;
produktowe;
organizacyjne;
procesowe;
marketingowe;
ekologiczne (ekoinnowacje)

Przyglądając się wyżej wymienionym rodzajom innowacji pojawia się pytanie czy wszystkie są potrzebne
i możliwe do wprowadzenia w samorządach. Odpowiedź oczywiście jest pozytywna. Innowacje zdecydowa-
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nie będą się różnić od tych wdrażanych w przedsiębiorstwach, ale każda w większym lub mniejszym stopniu
może być przydatna w gminach. Przykładowo innowacje organizacyjne będą dotyczyć usprawnienia pracy
osób zatrudnionych w administracji publicznej, z kolei innowacje produktowe mogą obejmować usprawnienie usług internetowych skierowanych do interesariuszy. Innowacje w gminach mają charakter złożony i dotyczą wielu obszarów, ponadto decydują o rozwoju społeczno – gospodarczym danej jednostki terytorialnej
oraz wpływają pozytywnie na jakość życia mieszkańców.
Jednocześnie w czasach wzrastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego kluczową rolę dla samorządów odgrywać będą innowacje ekologiczne. Ekoinnowacje obejmują zróżnicowane działania od drobnych
usprawnień po innowacje przełomowe. Wszystkie jednak są odpowiedzią na pogłębiającą się degradację
przyrody.
Ekoinnowacje zazwyczaj kojarzone są z wprowadzaniem działań energooszczędnych lub związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Energooszczędne rozwiązania wpływają pozytywnie na środowisko, szczególnie w obszarze optymalizacji zużyć paliw i energii, co skutkuje również poprawą jakości
powietrza na terenie gminy. Wartością dodaną tego procesu są wygenerowane oszczędności. Prawidłowe
zarządzanie gospodarką energetyczną w gminach powinno stanowić jeden z podstawowych elementów jej
funkcjonowania. Pomocne tutaj bywają systemy zarządzania energią wprowadzane w jednostkach samorządu terytorialnego, które pozwalają na stały nadzór oraz usprawnianie działań wchodzących w skład energetyki miejskiej. Wykorzystywanie OZE z kolei jest obecnie bardzo popularnym trendem wśród różnych grup
konsumentów energii (rys 25).
ENERGIA SŁONECZNA

ENERGIA WIATRU

ENERGIA GEOTERMALNA

OZE

ENERGIA WODY

ENERGIA Z BIOMASY

Rysunek 25. Odnawialne źródła energii
Wprowadzanie ekoinnowacji opartych na odnawialnych źródłach energii jest uzależnione od wielu czynników, nie tylko wiedzy i kosztów, ale również często od warunków geograficznych (energia wiatru, energia
wody i energia geotermalna). Jednym z najpopularniejszych rozwiązań wprowadzanym w gminach na terenie Polski jest energia słoneczna. Jest to źródło niewyczerpalne, niezagrażające żadnym ekosystemom oraz
nie stwarzające problemów, wiążących się ze sprzeciwem społeczności lokalnej, jak często bywa w przypadku energii wiatru, która ma wielu zwolenników, ale i przeciwników. Wiele krajów Europy opiera innowacje
ekologiczne na źródłach energii odnawialnej, które są u nich powszechnie dostępne oraz najbardziej opłacalne. Przykładowo w Norwegii bardzo popularna jest energia pozyskiwana z wody, w Islandii energia geotermalna. Z kolei Szwecja przoduje w nowoczesnych rozwiązaniach pozwalających na ponowne wykorzystanie
odpadów. Tylko około 4% odpadów w tym kraju znajduje się na składowiskach, reszta wykorzystywana jest
w recyklingu lub przetwarzana na paliwo. Biogaz poddany odpowiedniej obróbce wykorzystywany jest np.
jako paliwo do autobusów. Ekologiczne pojazdy komunikacji miejskiej są również popularne na terenie Polski.
Zastępowanie tradycyjnej komunikacji miejskiej rozwiązaniami bardziej ekologicznymi jest jedną z popularniejszych form ekoinnowacji, stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Kolejną coraz częściej wprowadzaną nowatorską inicjatywą w miastach są zielone dachy i zielone ściany.
Zagospodarowanie budynków w ten sposób w pewnej części stanowi odpowiedź na redukcję terenów zielonych, spowodowaną intensywnym procesem urbanizacji i zabudowywaniem terenów nieurządzonej zieleni.
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Oprócz proekologicznych funkcji, zielone dachy lub ściany pełnią również funkcję estetyczną. Postarajmy
się wobec tego określić, które obszary aktywności gminy mogą, a może powinny uwzględniać ekoinnowacje.
Pomoże nam w tym rysunek nr 26:

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
TRANSPORT
PUBLICZNY

RACJONALNAGOSPODARKA
WODNO –ŚCIEKOWA

EKOINNOWACJE
W GMINIE – OBSZARY
ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELONYCH

GOSPODARKA
ODPADAMI
OCHRONA
PRZYRODY

ADAPTACJA DO
ZMIAN KLIMATU

Rysunek 26. Ekoinnowacje w gminie – obszary
Innowacyjność i zrównoważony rozwój, a w konsekwencji ekoinnowacje związane są również z koncepcją
smart city. Miasta zabiegają o miano inteligentnych, jednak aby je zdobyć, muszą umiejętnie wykorzystywać
technologie informacyjne oraz komunikacyjne w celu usprawnienia funkcjonowania, wzrostu świadomości
mieszkańców oraz ciągłej dbałości o środowisko naturalne. Koncepcja smart city oparta jest na nowoczesności i innowacyjności, która ma zagwarantować zrównoważony rozwój.
Ekoinnowacje są szczególnie korzystne dla samorządów terytorialnych, ponieważ mają pozytywny wpływ
na jakość życia członków wspólnoty. Kluczowym elementem pozostaje tutaj ochrona przyrody, oraz zmniejszenie zanieczyszczeń przenikających do atmosfery. Wszelkie proekologiczne inicjatywy przynoszą korzyści
społeczne, ponieważ zwiększają świadomość społeczeństwa oraz ekonomiczne, ponieważ często mimo początkowych wysokich kosztów związanych z inwestycją, pozwalają na generowanie znacznych oszczędności
w przyszłości. W tym miejscu należy podkreślić, że coraz częściej ludzie poszukują oprócz dobrej pracy odpowiedniego miejsca do życia, wypoczynku, aktywności fizycznej. Również inwestorzy lokujący swoje przedsięwzięcia na terenie gmin, zwracają uwagę na ich inicjatywy podejmowane w obszarze ochrony środowiska
i innowacyjne rozwiązania, które realizowane zgodnie z literą obowiązującego prawa i równocześnie nowatorskim podejściem, gwarantują partnerską współpracę.
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12 Jak zarządzać terenami o wysokich walorach przyrodniczych? Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi. Utrzymanie i odbudowa cennych ekosystemów oraz ich funkcji
Doświadczenia międzynarodowe i krajowe wskazują, że szczególne znaczenie w zapewnieniu odpowiednich
warunków ochrony przyrody, posiada tworzenie obszarów chronionych prawem. Tylko takie działania pozwalają na zabezpieczenie całych ekosystemów oraz usług świadczonych przez nie na rzecz człowieka. Obszary chronione stanowią coraz częściej ostatnie ostoje dzikich zwierząt i roślin, które poza nimi nie występują w przyrodzie, stanowią również zasoby bioróżnorodności. Obszary chronione posiadają także ogromne
znaczenie dla zachowania walorów krajobrazowych. Sprawne zarządzanie tymi terenami może stanowić
szansę na zachowanie walorów przyrodniczych danego regionu, mimo następujących zmian klimatycznych.
Pogląd na podejście wybranych krajów europejskich do problemu ochrony przyrody mogą dać nam informacje zawarte w tabeli nr 16 oraz towarzyszący jej wykres, gdzie zaprezentowano procentowy wskaźnik
powierzchni terenów chronionych (obliczony w sposób następujący – powierzchnia terenów chronionych
w danym kraju, do jego powierzchni całkowitej x 100%)
Tabela16. Procentowy udział terenów chronionych w wybranych krajach Europy
KRAJ EUROPY

PROCENTOWY WSKAŹNIK
POWIERZCHNI
TERENÓW CHRONIONYCH (%)

KRAJ EUROPY

PROCENTOWY WSKAŹNIK
POWIERZCHNI
TERENÓW CHRONIONYCH (%)

Belgia
Dania

13

Węgry

21

8

Holandia

13

Niemcy

15

Austria

15

Estonia

18

Polska

20

Irlandia

13

Portugalia

21

Grecja

27

Rumunia

23

Hiszpania

27

Finlandia

14

Francja

13

Szwecja

13

Włochy

19

Wielka Brytania

9

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (odczyt 29.06.2017r.)
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Wykres 3. Obszary chronione w wybranych krajach europejskich
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Dla ochrony przyrody w Europie istotną rolę odgrywa sieć obszarów objętych ochroną Natura 2000. Celem
tego programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane
są za cenne i zagrożone w skali naszego kontynentu. Połączone działania na rzecz ochrony przyrody, w oparciu o spójne prawo, mają na celu uzyskanie korzystnych efektów dla środowiska, jak również zachowania
bioróżnorodności Europy.
Natura 2000 to partnerstwo człowieka z przyrodą. Wdrażanie sieci Natura 2000 jest obowiązkowe we
wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. To trudne wyzwanie, ponieważ wprowadza obowiązek
brania pod uwagę ochrony przyrody we wszystkich procesach decyzyjnych. Jak sieć Natura 2000 przedstawia się w wybranych krajach Unii Europejskiej, przedstawia tabela nr 17 oraz towarzyszący jej wykres nr 4.
Tabela 17. Powierzchnia terenów objętych siecią Natura 2000 w wybranych krajach wspólnoty
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(km2)

POWIERZCHNI TERENÓW CHRONIONYCH
OBJĘTYCH NATURĄ 2000
(km2)

Austria

83859

12691

Belgia

30528

3887

Bułgaria

110910

38222

Niemcy

357031

55170

Dania

43093

3594

Estonia

45226

8083

Hiszpania

504782

137757

Finlandia

338145

48847

Francja

549192

69974

Włochy

301333

57172

Litwa

65301

7938

Holandia

41526

5518

Polska

312685

61165

Portugalia

91990

19010

Szwecja

414864

55250

Wielka Brytania

244820

20901

KRAJ WSPÓLNOTY

Źródło: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm (odczyt 29.06.2017r.)
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Wykres 4. Tereny objęte siecią Natura 2000
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W Polsce Natura 2000 również służy zachowaniu bogactwa przyrodniczego. Sieć została wyznaczona dla
ok. 20 % powierzchni naszego kraju47.
Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przyrody podstawowymi jednostkami w procesie zarządzania obszarami Natura 2000 są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, istotną rolę posiadają również dyrektorzy parków narodowych, urzędów morskich oraz nadleśnictwa.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje te obszary, wydając zalecenia i wytyczne dotyczące
ich ochrony i funkcjonowania oraz kontrolując realizację ustaleń planów ochrony dla terenów Natura 2000.
Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska koordynują działanie tych terenów na obszarze, który im podlega. Dla poszczególnych terenów, obejmujących w całości lub części obszary parków narodowych organami
nadzoru są dyrektorzy parków narodowych. Instrumentem, który stanowi podstawę zarządzania obszarem
Natura 2000 jest plan zadań ochronnych i plan ochrony. Projekt planu zadań ochronnych określa zagrożenia, dla terenu Natura 2000 i wskazuje działania, które powinny zostać wykonane, podaje również jednostki
odpowiedzialne za ich wdrożenie. Ważną częścią tego dokumentu są wskazania do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczące wyeliminowania lub ograniczenia
zagrożeń dla terenów Natura 2000. Plan ochrony ma za zadanie zdiagnozowanie wszystkich zagrożeń oraz
ustalenie działań ochronnych na okres 20 lat. Sporządzenie planu ochrony poprzedzone zostaje wykonaniem pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. Zakres działań dokumentu obejmować może między innymi48:
l
utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000;
l
kierunki kształtowania przestrzeni gospodarczej, rolnej, leśnej czy rybackiej;
l
wskazania dotyczące zabudowy oraz infrastruktury technicznej;
l
wskazania dotyczące komunikacji i turystyki.
Istotnym zakresem procesu zarządzania obszarami Natura 2000 jest komunikacja społeczna, ustalona procedurą zamieszczoną w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko49.
Ustanowiona sieć Natura 2000 zobowiązuje do wprowadzenia wielu ograniczeń. Zabrania się na tych terenach
realizacji działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony, w tym między innymi mogą:
l
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych objętych tą formą ochrony;
l
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
l
pogorszyć stan obszaru Natura 2000 lub jego połączenia z innymi obszarami.
Jedyną przesłanką do odstąpienia od zamieszczonych wyżej zasad (zgodnie z art. 34 ust 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.), jest występowanie wymogów nadrzędnego interesu publicznego
o charakterze społecznym lub gospodarczym i to tylko jedynie w przypadku kiedy nie występują rozwiązania
alternatywne. W takiej sytuacji właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska, może zezwolić na realizację działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Jednocześnie zapewnione musi zostać wykonanie kompensacji przyrodniczej, która zabezpieczy właściwe funkcjonowanie sieci Natura 2000. W takim przypadku zezwolenie może zostać udzielone wyłącznie w celu:
l
ochrony zdrowia i życia ludzi;
l
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
l
uzyskania korzystnych skutków o zasadniczym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;
l
zapewnienia nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
Zaznaczyć należy, że na terenach Natura 2000, nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem
obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu, jak również działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, jeżeli nie oddziałują znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce (odczyt 24.06.2017r.)
https://www.gdos.gov.pl/plany-ochrony (odczyt 24.06.2017r.)
49
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/zarzadzanie-obszarami (odczyt 24.06.2017r.)
47
48
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W Polsce podstawowym oraz najważniejszym aktem prawnym określającym warunki gospodarowania i zarządzania terenami o wysokich walorach przyrodniczych jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Określa ona w art. 6 ust 1. formy ochrony przyrody, które stanowią:
l
l
parki narodowe;
rezerwaty przyrody;
l
l
parki krajobrazowe;
obszary chronionego krajobrazu;
l
l
obszary Natura 2000;
pomniki przyrody;
l
l
stanowiska dokumentacyjne;
użytki ekologiczne;
l
l
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Postarajmy się teraz krótko scharakteryzować formy ochrony przyrody określone tą ustawą50:
l
Parki Narodowe – dwadzieścia trzy obszary na terenie Polski, zajmujące łączną powierzchnię ponad
317 tys. ha, co stanowi około 1% powierzchni kraju. Wyróżniają się szczególnymi walorami przyrodniczymi, ale także naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Wszystkie są obszarami Natura
2000, wyznaczanymi na poziomie europejskim dla ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin
i zwierząt. Stanowią je tereny o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na których ochronie podlega
cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Są istotne dla ochrony różnorodności biologicznej.
l
Rezerwaty przyrody - obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy,
ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt, grzybów, jak również twory i składniki przyrody nieożywionej, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
l
Parki krajobrazowe - obszary posiadające istotne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe
oraz walory krajobrazowe. Podstawową funkcją tych obszarów jest zachowanie i popularyzacja tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
l
Obszary chronionego krajobrazu - tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach. Pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, ustanowione w dolinach rzecznych, kompleksach leśnych, ciągach wzgórz, torfowiskach itp. Posiadają znaczenie w zakresie zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
l
Pomniki przyrody - pojedyncze elementy przyrody ożywionej (drzewa, krzewy, wyróżniające się sędziwym wiekiem, niezwykłą formą) oraz nieożywionej (głazy narzutowe, źródła, jary, jaskinie…) lub
ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej bądź krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
l
Stanowiska dokumentacyjne – ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania form geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie, miejsca
występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt, fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych
wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
l
Użytki ekologiczne – pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej, posiadające istotne walory przyrodnicze (naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza …) oraz stanowiska
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania
lub miejsca sezonowego przebywania.
l
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
l
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – działania na rzecz zachowania różnorodności gatunkowej i genetycznej oraz dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk gatunków
rzadko występujących, endemicznych, zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną na podstawie
umów międzynarodowych.
Ustawa o ochronie przyrody określa katalog zakazów dla potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania obszarów, na których zostały ustanowione formy ochrony przyrody. W związku z powyższym zgodnie
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 (odczyt 15.06.2017r.)

50
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z artykułem 15 tej ustawy, w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się między innymi51:
l
budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyłączeniem służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
l
chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i
form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor,
gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
l
polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
l
pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
l
użytkowania, niszczenia, uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych,
obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
l
zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
l
pozyskiwania skał, torfu, skamieniałości, kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
l
niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
l
palenia ognisk i wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
l
prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
l
stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
l
zbioru dziko występujących roślin i grzybów z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
l
połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
l
ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych;
l
wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
l
wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
l
ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
l
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody,
udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i
innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
l
zakłócania ciszy;
l
używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków do tego wyznaczonych;
l
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
l
biwakowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
l
prowadzenia badań naukowych, w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody, bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
l
wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
l
wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
l
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Ograniczenia występuję również na terenie parku krajobrazowego. Zgodnie z art. Art. 17. 1 mogą być tam
wprowadzone następujące zakazy52:
l
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
l
umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 (odczyt 25.06.2017r.)
52
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 (odczyt 15.06.2017r.)
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rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w
ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
pozyskiwania do celów gospodarczych skał, torfu, skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub budową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz
w pasie technicznym brzegu morskiego;
likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów;
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Wobec zidentyfikowanych problemów środowiskowych, proces zarządzania ochroną środowiska powinien
łączyć zadania z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych. Niezbędne do tego są
odpowiednie przesądzenia prawne, zabezpieczenie finansowania, jak również czytelne i jednoznaczne ramy
administracyjne. Istotnym narzędziem pomocnym w procesie zarządzania parkiem narodowym, rezerwatem
przyrody oraz parkiem krajobrazowym jest plan ochrony. Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 plan ochrony sporządza
się dla tych form ochrony przyrody w terminie 5 lat od ich utworzenia. Natomiast art. 19 ust 1 określa kompetencje i obowiązki w zakresie opracowania tych dokumentów i tak plan ochrony sporządza dla:
l
parku narodowego – dyrektor parku narodowego;
l
rezerwatu przyrody – regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem – zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem;
l
parku krajobrazowego – dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych.
Nadrzędną zasadą jest zapewnienie możliwość udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania planu, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt planu, dla wszystkich form ochrony przyrody wskazanych wyżej, wymaga zaopiniowania przez właściwe
miejscowo rady gmin. Plany ochrony zostają ustanowione przez:
l
ministra właściwego do spraw ochrony środowiska w drodze rozporządzenia dla parku narodowego;
l
regionalnego dyrektora ochrony środowiska w drodze zarządzenia dla rezerwatu przyrody. Natomiast
dla rezerwatu przyrody, położonego na terenie więcej niż jednego województwa, ustanawiają wspólnie,
w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na
których obszarze działania znajdują się części tego rezerwatu;
l
sejmik województwa w drodze uchwały dla parku krajobrazowego. Natomiast dla parku krajobrazowego, położonego na terenie kilku województw, ustanawia sejmik województwa właściwy ze względu na
siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu z pozostałymi sejmikami województw.
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Zgodnie z art. 20. 1. plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego
sporządza się na okres 20 lat. W dokumentach tych należy uwzględnić między innymi:
l
charakterystykę i ocenę stanu przyrody;
l
identyfikację i ocenę istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
l
charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
l
analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony przyrody;
l
charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego;
l
wyniki audytu krajobrazowego.
Podstawowe elementy, które powinien zawierać plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody to między innymi:
l
cele ochrony przyrody;
l
wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań realizacji celów ochrony przyrody;
l
identyfikację i określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
l
wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej oraz określenie działań ochronnych na tych
obszarach z podaniem rodzaju i zakresu tych działań;
l
wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych z podaniem sposobu ich udostępniania;
l
wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
l
ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
Natomiast plan ochrony dla parku krajobrazowego powinien zawierać między innymi:
l
cele ochrony przyrody;
l
wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań realizacji celów ochrony przyrody;
l
identyfikację i określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
l
wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
l
określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;
l
wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
l
ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
l
określenie granic stref ochrony krajobrazów, stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie
widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane, wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych;
l
wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
Podstawowa zasadna stanowi, że plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu zadań
ochronnych dla tego obszaru. Ustanawiane w oparciu o obowiązujące przepisy formy ochrony przyrody są
gwarancją:
l
przeciwdziałania utraty bioróżnorodności;
l
ochrony ekosystemów oraz walorów krajobrazowych.
Spełniają również ogromną funkcję edukacyjną, pozwalają zrozumieć ludziom rolę jaką pełnią ekosystemy
w naszym życiu, budując świadomość ekologiczną społeczności lokalnej oraz społeczeństwa na poziomie
krajowym i międzynarodowym. Podkreślić należy, że Polska charakteryzuje się dużym zróżnicowanie krajobrazu, posiadamy góry, rozległe doliny, pojezierza i piękne wybrzeże Bałtyku. Staramy się budować społeczeństwo obywatelskie, którego rolą jest również ochrona środowiska, w którym żyjemy. Nie do przecenienia w tym procesie są obowiązki i uprawnienia podstawowych jednostek samorządu terytorialnego.
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13 Obowiązki gminy w zakresie ochrony przyrody oraz skuteczna egzekucja funkcjonujących przepisów prawa obligatoryjnego i miejscowego
(lokalnego)
Świat pędzi do przodu, zapewniając coraz intensywniejszy rozwój cywilizacyjny. Chcemy za nim nadążyć,
przywiązujemy dużą wagę do dóbr konsumpcyjnych, chcemy coraz więcej, wygodniej, coraz łatwiej. Czy
w tym biegu mamy możliwość refleksji, czy jesteśmy świadomymi konsumentami, czy odpowiednio dbamy
o otoczenie, czy nie przekształcamy przestrzeni, w której żyjemy zbyt intensywnie, czy nasza wspólnota
samorządowa odpowiednio dba o środowisko, w którym żyjemy? No cóż dość pytań, czas na odpowiedzi
i chociaż nie będą one łatwe, to spróbujmy sprecyzować najistotniejsze obowiązki gmin, wynikające z funkcjonujących aktów prawnych, związanych z ochroną środowiska. Informacje te zostały ujęte w tabeli nr 18.
Tabela 18. Obowiązki gminy w świetle podstawowych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska
AKT PRAWNY

NAJISTOTNIEJSZE OBOWIĄZKI GMINY
Opracowanie i chwalenie oraz wdrażanie gminnego programu ochrony
środowiska.
l Opiniowanie uchwał Zarządu Województwa dotyczących między innymi:
programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, ograniczenia
lub zakazu eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliw.
l Wydawanie, osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji
nakazujących wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia
negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
l Wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia w
ramach zwykłego korzystania ze środowiska. Jak również wydawanie decyzji
wyrażającej zgodę na podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności.
l Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub
użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie
pomiarów wielkości emisji.
l Okresowe przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju,
ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska.
l Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska w zakresie objętym właściwością organu.
l Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w
posiadaniu gminy.
l

Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.

Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
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l Uzgadnianie projektu utworzenia parku narodowego, rezerwatu przyrody
i parku krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego
granic lub likwidacji.
l Wnioskowanie o utworzenie lub powiększenie obszaru parku
krajobrazowego, który jest lub miałby być zlokalizowany na terenie gminy.
l Uzgadnianie projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego.
l Opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000, oraz uzgodnienie
projektu planu ochrony tych obszarów.
l Wyznaczanie w drodze uchwały: pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczokrajobrazowy, a także zniesienie lub zmiana tej formy ochrony przyrody.
l Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie gminnych terenów zieleni
oraz zadrzewień.

Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

l Uzgadnianie z dyrektorem parku narodowego projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
l Uzgadnianie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na cele ochrony rezerwatu
przyrody.
l Wydawanie decyzji administracyjnych według właściwości organu w zakresie
ochrony przyrody.

Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.

Opiniowanie wojewódzkiego projektu planu gospodarki odpadami.
Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
l Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie
z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania wraz ze
wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji.
l Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem określonych obowiązków, zawartych
w wydawanych przez gminę decyzjach i ich egzekucja.

Ustawa
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

l Ustalenie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie w trybie uchwały
podjętej przez radę gminy oraz organizowanie działań mających na celu
realizację jej zapisów.
l Zapewnienie realizacji oraz prawidłowej eksploatacji: regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnych dla
ścieków ze zbiorników bezodpływowych, szaletów publicznych, urządzeń do
unieszkodliwiania zwłok zwierząt.
l Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
l Ustalenie wysokości stawek, terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
l Realizowanie czynności zapobiegających zanieczyszczeniu ulic placów
i terenów otwartych.
l Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
będących własnością gminy, zlokalizowanych przy drogach publicznych.
l Określenie wymagań, wobec osób posiadających zwierzęta domowe,
w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.
l Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt.
l Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz składowania odpadów
komunalnych.
l Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków.
l Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli
nieruchomości w zakresie utrzymywania czystości i porządku na posesjach.
l Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności między innymi w zakresie:
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

l
l

Pamiętamy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, jeżeli nie będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów poniesiemy odpowiedzialność. W tabeli nr 19 przedstawiono formy odpowiedzialności wynikające z naruszenia ustawy Prawo ochrony środowiska.
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Tabela 19. Forma odpowiedzialności wynikające z naruszenia ustawy prawo ochrony środowiska
FORMA ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialności egzekwowana przez odpowiednie organy ochrony
środowiska w postaci wydawanych przez nie decyzji administracyjnych, które
zobowiązują stronę do:
l ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko i przywrócenia go do
stanu poprzedniego;
l wstrzymania prowadzonej działalności przez podmiot lub osobę fizyczną
korzystających ze środowiska.
Do instrumentów odpowiedzialności administracyjnej zalicza się również
administracyjne kary pieniężne.

Odpowiedzialność cywilna

Chroni środowisko jako dobro wspólne, o zaprzestanie nie usankcjonowanej
działalności powodującej zagrożenie dla środowiska może wystąpić:
l Skarb Państwa;
l jednostka samorządu terytorialnego;

Odpowiedzialność karna

Nakłada sankcje związane z niedotrzymywaniem, przekraczaniem wymagań
wynikających z zapisów ustawy. Przewiduje odpowiednio kary:
l grzywny;
l aresztu;
l ograniczenia wolności.

Jednak nie kary i restrykcje są drogą do poprawy jakości środowiska. Bardzo istotnym obszarem aktywności gmin jest prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych. Zauważyć należy, że rosnąca świadomość
członków wspólnoty samorządowej stawia przed władzami gmin duże wyzwania, wiążące się z odpowiednim
kształtowaniem prawa miejscowego i działaniem na rzecz ochrony przyrody.
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14 Zielona infrastruktura jako narzędzie pozwalające na utrzymanie
i wzmocnienie ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści
zdrowotnych, społecznych i rekreacyjnych dla gmin wiejskich i miejskich
Chcemy mieć odpowiedniej jakości drogi, funkcjonalną zabudowę. W takim otoczeniu jednak coraz częściej zaczyna nam czegoś brakować, chcemy mieć gdzie czynnie wypoczywać, zwracamy uwagę na konieczność włączania
(lub zachowania) w przestrzeni miast elementów urządzonej i nieurządzonej zieleni. Spróbujmy wobec tego zdefiniować pojęcie zielonej infrastruktury, stanowiące istotny element zagospodarowania gmin. Możemy powiedzieć,
że zielona infrastruktura to sieć naturalnych i urządzonych obszarów, która jest planowana, projektowana i zarządzana w celu dostarczenia usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologicznej. Tworzą ją obszary we
wszystkich gminach, bez względu na liczebność wspólnoty samorządowej. Sprecyzujmy wobec tego, na rysunku
nr 27, z jakich elementów może składać się zielona infrastruktura miasta i wsi, którą stanowią między innymi53:
l
obszary sieci Natura 2000;
l
obszary chronione, ustanowione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody;
l
ekosystemy i tereny o wysokiej wartości przyrodniczej funkcjonujące poza obszarami chronionymi;
l
naturalne elementy krajobrazu, które mogą służyć jako korytarze ekologiczne;
l
siedliska określonych gatunków, które zostały odtworzone z myślą o ich ochronie;
l
sztuczne elementy, takie jak np. zielone mosty, pozwalające pokonywać zwierzętom bariery (np. ciągi komunikacyjne);
l
elementy zieleni miejskiej sprzyjające różnorodności biologicznej;
l
elementy krajobrazu sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu.
SIEDLISKA, KTÓRE
ZOSTAŁY ODTWORZONE
Z MYŚLĄ O KONKRETNYM GATUNKU
OBSZARY SIECI
NATURA 2000
ELEMENTY
KRAJOBRAZU

SKŁADOWE
ZIELONEJ
INFRASTRUKTURY

NATURALNE ELEMENTY
KRAJOBRAZU

EKOSYSTEMY I TERENY
O WYSOKIEJ WARTOŚCI
PRZYRODNICZEJ
OBSZARY
CHRONIONE
SZTUCZNE
ELEMENTY
ELEMENTY ZIELENI
MIEJSKIEJ

Rysunek 27. Składowe zielonej infrastruktury
Odpowiednio planowana i kształtowana zielona infrastruktura może stanowić narzędzie prawidłowego wykorzystania przyrody między innymi w celu:
l
ochrony funkcjonujących ekosystemów w naszym otoczeniu;
l
regulacji stosunków gruntowo wodnych (zapobieganie podtopieniom, odpowiednia retencja wód opadowych);
l
zwiększenia atrakcyjności gmin dla mieszkańców oraz turystów;
l
poprawy jakości powietrza w okresach zimowych;
l
łagodzenia skutków wysokich temperatur w okresach letnich;
l
poprawy efektywności wykorzystania energii.
Proces planowania przestrzennego oraz opracowywane koncepcje urbanistyczne, przywiązują coraz większą wagę do roli zieleni w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego. Biorą pod uwagę również
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53

81

funkcje, które pełni, zwracając uwagę na połączenie korytarzami ekologicznymi zieleni funkcjonującej w administracyjnych granicach gmin, z obszarami zieleni zlokalizowanymi na obrzeżach i poza nimi. Odpowiednio
planowana i utrzymywana zieleń pozytywnie wpływa na komfort życia członków społeczności lokalnej. Stanowi również jeden z istotnych elementów wpływający na zrównoważony rozwój gmin w obszarze ekologii.
Kształtowanie przestrzeni w procesie planowania, realizacja inwestycji oraz działań utrzymaniowych w obszarze kształtowania obszarów lokalnej zieleni, pozwalają tworzyć system przyrodniczy gminy.
Musimy zwrócić uwagę na to, że środowisko przyrodnicze miasta oraz jego system przyrodniczy, często
uwarunkowane są funkcjonującą infrastrukturą techniczną oraz zabudową. Podstawowym zadaniem systemu przyrodniczego jest kształtowanie środowiska w sposób odpowiadający na zapotrzebowanie mieszkańców oraz turystów. W tym obszarze, niezwykle istotne jest określanie proporcji między terenami zabudowanymi oraz terenami zieleni. Umożliwiają nam to stosowne zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Warto w tym miejscu określić, jakie przesądzenia ujęte w studium oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, wpływają na kształtowanie systemu przyrodniczego w gminie. Przybliży
nam to rysunek 28 wraz z opisem, wskazując możliwości przesądzeń, które dotyczą54:
l
ustalenia funkcji obszaru, w którym zlokalizowany jest, lub który stanowi element systemu przyrodniczego gminy;
l
ograniczenia w sposobie zagospodarowania w tym zabudowy obszaru obejmującego elementy systemu
przyrodniczego;
l
rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, z założeniem ograniczenia bądź eliminacji konfliktów
z elementami systemu przyrodniczego.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
– SYSTEM PRZYRODNICZY GMINY
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

USTALENIE FUNKCJI
OBSZARU
OGRANICZENIA
W SPOSOBIE
ZAGOSPODAROWANIA

Rysunek 28. Planowanie przestrzenne – system przyrodniczy gminy
W zagospodarowaniu zurbanizowanych trenów miejskich oraz terenów wiejskich, o intensywnej zabudowie,
dużą role odgrywają treny zieleni, definiowane jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjne, wypoczynkowe, dydaktyczne, zdrowotne, estetyczne. Stanowią je formy zielenie nieurządzonej i urządzonej, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjna, pracownicze ogrody działkowe oraz zielone ściany i zielone dachy. W tabeli nr 20 znajdziemy ich wykaz wraz z krótką charakterystyką55.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narządzie zarządzania przyrodą w mieście Agata Burlińska GARD Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczna http://ww.sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-10.pdf (odczyt 10.06.2017r.)
55
http://eko.pomyslodalnia.pl/zielen-miejska/ (odczyt 08.06.2017r.)
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Tabela 20. Formy zieleni miejskiej
FORMY ZIELENI MIEJSKIEJ

CHARAKTERYSTYKA

Parki i ogrody

Najstarsza forma zieleni miejskiej, w dużej mierze twory sztuczne, projektowane
przez człowieka, pełniące funkcje:
l estetyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe;
l edukacyjne;
l sportowe;
l dydaktyczne (ogrody zoologiczne i botaniczne) otwarte dla zwiedzających.

Parki zdrojowe

W uzdrowiskach, charakteryzują się specyficznymi właściwościami takimi jak:
wody lecznicze, mikroklimat.

Ogródki działkowe

Ogrody zamknięte, dostępne tylko dla ich właścicieli, zwykle są niewielkie.
Umożliwiają rekreację i wypoczynek.

Cmentarze

Najczęściej spotykane mają nieregularną szatę roślinną, zdarzają się również
cmentarze wkomponowane w las, gdzie drzewa stają się ich wystrojem.

Pasy zieleni

Zadrzewienia przyuliczne, zieleń izolacyjna, oddzielająca jezdnię od chodnika.

Żywopłoty

Pełnią funkcje ozdobne i izolacyjne, ograniczają rozprzestrzenienie się
zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Pnącza

Uzupełnienie zieleni miejskiej, pełnią również rolę termoizolacyjną budynków,
poprawiają mikroklimat.

Zielone ściany i zielone dachy

Elementy projektowanej i realizowanej zabudowy, umożliwiające zwiększenie
powierzchni terenów zielonych w ścisłej zabudowie.

Elementy zieleni w gminach, tworzą obszary przyjazne dla mieszkańców, stanowią ostoję bioróżnorodności,
w trudnym dla przyrody zurbanizowanym środowisku. Są również elementem krajobrazu miejskiego. Powiedzmy wobec tego kilka słów o krajobrazie, na który ludzie zwracają szczególną uwagę, identyfikując go
jako przyjazny egzystencji i rozwojowi, lub negatywnie na nich oddziałujący.
Potocznie słowo „Krajobraz” używane jest do określania widoku (np. krajobraz miejski, zimowy, malowniczy, przemysłowy itd.). Jednakże termin ten oznacza ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych
wyróżniających określony teren. Z punktu widzenia odbiorcy walorów przyrodniczych, określenie krajobraz jest niezwykle istotne, często determinujące zachowania i postawy proekologiczne. Zastanówmy się
jakie cechy posiada krajobraz, na które ludzie zwracają, lub mogą zwrócić uwagę56. Zamieszczono je na
rysunku nr 29.
JEST SYSTEMEM
DYNAMICZNYM
PODLEGA ZMIANOM
(EWOLUUJE)

MA SWOJA HISTORIĘ

ZAJMUJE WYCINEK
PRZESTRZENI

CECHY
KRAJOBRAZU

PODLEGA ZMIANOM
SEZONOWYM

MOŻNA GO
PRZEDSTAWIĆ NA MAPIE

Rysunek 29. Cechy krajobrazu
56

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajobraz (odczyt 22.06.2017r.)
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Niestety rozwój społeczno – gospodarczy, postępująca urbanizacja, zwiększająca się liczba ludności na świecie
powodują coraz częstszą i coraz głębszą ingerencję człowieka w otaczający go krajobraz. Nasze działania nie
pozostają bez szkody dla środowiska przyrodniczego, które wielokrotnie nie potrafi się samo zregenerować.
W zależności od stanu i stopnia zniszczenia rozróżniamy następujące typy krajobrazu57 opisane w tabeli nr 21.
Tabela 21. Typy krajobrazu
TYP KRAJOBRAZU

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Pierwotny

Wykazuje zdolność do samoregulacji, a jego równowaga
biologiczna nie jest zachwiana przez człowieka.

Naturalny

Wykazuje częściową zdolność do samoregulacji,
nie zawiera istotnych elementów przestrzennych
wprowadzonych w wyniku działalności człowieka.

Kulturowy

Wykazuje zachwianą zdolność samoregulacji i wymaga
ochrony, znajduje się pod wpływem intensywnej
działalności człowieka.

Zdewastowany

Silnie uprzemysłowiony i zurbanizowany, ma
zunifikowaną formę, nie posiada naturalnych
elementów, wymaga działań rewaloryzacyjnych.

W Polsce i Europie dominują krajobrazy kulturowe, ale coraz więcej obszarów jest zdewastowanych i zdegradowanych. Zwróćmy uwagę na to, że krajobraz może być naszym sojusznikiem w działaniach na rzecz poprawy jakości środowiska, ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania postaw proekologicznych. Czasami
trudno trafić do odbiorcy, mówiąc o ochronie bioróżnorodności, natomiast kwestia możliwego pogorszenia
jakości krajobrazu jest przyjmowana przez mieszkańców i turystów jako oddziaływanie zdecydowanie niekorzystne, któremu należy przeciwdziałać. Wykorzystując ten element możemy również kształtować postawy
proekologiczne mieszkańców miast i wsi.
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15 Obowiązki i uprawnienia specjalisty do spraw zarządzania środowiskiem
w gminie
Wielokrotnie podkreślano w tej broszurze, że proces zarządzania środowiskowego w organizacji wymaga
interdyscyplinarnego podejścia. Stanowisko specjalisty dedykowanego do zarządzania środowiskowego
i zakres merytoryczny zadań, jakie zostaną mu przypisane wymaga podejścia menedżerskiego, nie tylko
opartego na wiedzy i przygotowaniu zawodowym, ale przede wszystkim na umiejętności zaangażowania
wszystkich interesariuszy w odpowiednie etapy procesu. Osoba lub zespół, który będzie kształtował ten
obszar w jednostce samorządu terytorialnego, powinien być umocowany w strukturze w taki sposób, żeby
oprócz obowiązków i uprawnień został powierzony mu pewien zakres decyzyjności. Od specjalisty, bądź zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie środowiskiem w organizacji, którą również stanowi gmina, kierownictwo powinno wymagać:
l
l
wiedzy i kompetencji;
otwartości i komunikatywności;
l
l
interdyscyplinarnego podejścia;
inicjatywy.
WIEDZA
I KOMPETENCJE
INTERDYSCYPLINARNE
PODEJŚCIE

SPECJALISTA DO SPRAW
ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO

OTWARTOŚĆ
I KOMUNIKATYWNOŚĆ
INICJATYWA

Rysunek 30. Wymogi wobec specjalisty do spraw zarządzania środowiskowego
Naczelną zasadą, według której będą realizowane zadania ma być zrównoważony rozwój lub ekorozwój.
Wprowadzenie takich działań, wymaga wyspecyfikowania podstawowych czynności w procesie zarządzania
środowiskiem w samorządzie, po czym rzetelnego ich realizowania. Zatem od czego zaczynamy?
Po pierwsze:
l
identyfikacja osoby (lub zespołu), dla których sprecyzowany zostanie zakres obowiązków oraz uprawnień;
l
ulokowanie osoby lub jednostki w strukturze organizacyjnej urzędu gminy na poziomie pozwalającym na
decyzyjność;
l
określenie zakresu kompetencji;
W tym miejscu mamy już specjalistę ewentualnie zespół i ruszamy dalej:
l
identyfikacja aktów prawnych, które będą znaczące dla realizowanych działań;
l
określenie dokumentów strategicznych gminy, które będą zawierały wytyczne dla realizowanego procesu;
l
wyspecyfikowanie dokumentów strategicznych wymagających aktualizacji bądź opracowania, obejmujących obszary dotyczące ochrony środowiska;
l
określenie wytycznych niezbędnych do ujęcia w poszczególnych dokumentach strategicznych, uwzględniających poza wymaganiami określonymi w prawie, również specyfikę lokalnego samorządu oraz zasadę
zrównoważonego rozwoju;
Teraz zajmiemy się identyfikacją jednostek i instytucji współpracujących:
l
określenie interesariuszy wewnętrznych, którzy zaangażowani zostaną w system zarządzania środowiskowego gminy;
l
identyfikacja interesariuszy zewnętrznych, których udział w procesie jest niezbędny;
l
przeprowadzenie akcji informacyjnej o przystąpieniu do opracowania, wdrożenia i realizacji procesu;
Od tej chwili gromadzimy i analizujemy dane i informacje:
l
zgromadzenie danych, dotyczących działań realizowanych przez służby gminy w obszarze ochrony przyrody;
l
pierwsze analizy i wnioski wynikające z uzyskanych informacji;
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Przygotowujemy się do określenia priorytetów i kierunków działań:
l
przygotowanie polityki środowiskowej gminy (nie koniecznie wiąże się to z wprowadzeniem normy ISO14001);
l
ustalenie priorytetów do planowania, wdrażania oraz monitoringu, które poprawią jakość środowiska
w gminie, z podziałem na zadania organizacyjne, zarządcze, modernizacyjne (niskonakładowe oraz inwestycyjne), wraz z ustaleniem niezbędnego budżetu;
l
przygotowanie założeń skonsolidowanych akcji informacyjnych dla przedstawicieli społeczności lokalnej;
l
opracowanie harmonogramu działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, kształtujących postawy proekologiczne;
l
podnoszenie kompetencji osoby lub zespołu realizującego proces zarządzania środowiskiem.
Kończymy ustaleniem zasad monitorowania realizowanego procesu.
Zarządzanie środowiskowe, jak każdy proces zarządczy wymaga kompleksowego podejścia, zaangażowania całej organizacji oraz naczelnego kierownictwa. Elementy tego systemu zostały określone w normie ISO
14001. Biorąc pod uwagę realia kształtowania, wdrażania i realizacji określonych działań, warto dodać do
niego jeszcze jeden element (który w systemie PDCA nie został oddzielnie wyartykułowany). Jeżeli zdecydujecie się Państwo wprowadzić proces zarządzania środowiskowego w swojej gminie i niekoniecznie będziecie chcieli wydawać środki publiczne na jego certyfikację, po prostu zróbcie to w oparciu o elementy
zaprezentowane na rysunku 31

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
PLANOWANIE

REALIZACJA

MONITOROWANIE

KORYGOWANIE

RAPORTOWANIE

Rysunek 31. Etapy systemu zarządzania środowiskowego według propozycji autorek opracowania
Planowanie – ustalenie celów oraz określenie procesów, niezbędnych do uzyskania oczekiwanych efektów
w zakresie poprawy jakości środowiska w gminie, opracowanie polityki środowiskowej.
Realizacja – wdrożenie procesów w każdym z określonych obszarów z zaangażowaniem (określeniem ról
i niezbędnych działań) wszystkich zainteresowanych uczestników.
Monitorowanie – sprawdzanie i porównywanie osiąganych efektów, w każdym z określonych obszarów poprawy jakości środowiska, w odniesieniu do założonych celów, ustalonych w polityce środowiskowej gminy,
bądź w funkcjonujących dokumentach strategicznych.
Raportowanie – syntetyczne zestawianie uzyskiwanych efektów we wszystkich obszarach wymagających
aktywności i zaangażowania, stanowiące podstawę do postawienia wniosków oraz określania kierunków i zakresów dalszych działań. Pamiętajmy, że szczegółowo raportujemy dla uczestników procesu i interesariuszy
oraz przygotowujemy zwięzły zbiorczy raport dla kierownictwa.
Korygowanie – podejmowanie działań, pozwalających na doskonalenie funkcjonującego systemu zarzadzania środowiskowego, we wszystkich obszarach naszego zainteresowania, umożliwiające poprawę jakości
środowiska w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.
Nierozłącznymi elementami tego procesu są komunikacja społeczna oraz szeroko rozumiana edukacja (pamiętajmy, że edukację zawsze zaczynamy od nas samych).
W każdym procesie zarządzania, oprócz odpowiednio umocowanego i kompetentnego zespołu pracowników, najistotniejsza jest wiedza. Wobec tego, program zarządzania środowiskowego wymaga utworzenia
i stałej aktualizacji bazy danych, która służyć będzie przede wszystkim do określenia podstawowych cech
funkcjonalnych i walorów przyrodniczych naszej gminy oraz zagrożeń, jakie występują dla elementów środowiska naturalnego.
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16 Społeczna odpowiedzialność samorządów jako nowoczesny element
promocji działań ekologicznych w gminach
Społeczna odpowiedzialność samorządów bazuje na niezwykle popularnym ostatnio pojęciu społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR– corporate social responsibility). CSR obejmuje wszelkie dodatkowe inicjatywy, jakie podejmuje przedsiębiorstwo na rzecz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji.
Podczas budowania strategii zostają uwzględnione problemy i potrzeby:
l
pracowników;
l
społeczności lokalnej;
l
partnerów biznesowych;
l
środowiska naturalnego.
Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu stają się obecnie obowiązkiem przedsiębiorstw,
które chcą utrzymywać pozytywne relacje z otoczeniem oraz zdobyć i utrzymać pozytywny wizerunek na
rynku. CSR stanowi nowoczesny element public relations, który jest nieodłącznym elementem sukcesu
współczesnych organizacji. Podobne zjawisko można zaobserwować w jednostkach samorządu terytorialnego, które również rywalizują na wielu płaszczyznach.
Samorządy w swoich wieloletnich strategiach powinni zawrzeć potrzeby różnych grup interesariuszy, sposoby zapobiegania problemom środowiskowym i degradacji przyrody oraz metody poprawy stanu środowiska naturalnego. Interesariusze w samorządach stanowią bardzo obszerną grupę i są głównym obszarem
konkurencyjności gmin. Pozyskanie przychylności określonych grup interesariuszy jest bardzo istotne dla
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gminy. Kluczową rolę odgrywać tutaj będą mieszkańcy, turyści,
przedsiębiorcy, inwestorzy (rys.32).
MIESZKAŃCY

TURYŚCI

INTERESARIUSZE

PRZEDSIĘBIORCY

INWESTORZY

Rysunek 32. Kluczowi interesariusze dla jednostek samorządu terytorialnego
Interesariusze stanowią spore wyzwanie dla administracji, ponieważ może zdarzyć się, że ich potrzeby są
sprzeczne. Realizowane inwestycje często znacznie ułatwiają życie społeczności lokalnych, ale zdarza się że
nie pozostają obojętne dla środowiska naturalnego. W związku z tym, realizowane projekty powinny zawsze
kompleksowo uwzględniać nie tylko aspekty społeczne i ekonomiczne, ale również ekologiczne. Społeczna
odpowiedzialność samorządów pozwala wyznaczyć priorytetowe grupy interesariuszy, ale jednocześnie zapobiega wykluczeniu pozostałych z działań gmin. Nie podlega wątpliwości, że ekologia stanowi kluczowy obszar społecznej odpowiedzialności gmin. Wynika to z faktu, że ciągły rozwój gospodarczy negatywnie odbija
się na ekosystemach oraz intensyfikuje zmiany klimatyczne. Działania ekologiczne realizowane w gminach
mogą obejmować wiele obszarów, przykładowo wymienić tutaj można:
l
zwiększanie liczby i powierzchni terenów zielonych;
l
wprowadzanie przyjaznych środowisku rozwiązań w transporcie miejskim;
l
poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji;
l
zwiększanie energooszczędności w instytucjach publicznych;
l
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;
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l
l
l

wprowadzanie ekoinnowacji;
edukację społeczności lokalnej w obszarze ekologii;
efektywne wdrażanie zasad polityki ekologicznej.

Bez względu na to, czego dotyczą inicjatywy proekologiczne, wszystkie zasługują na odpowiednią promocję. Podobnie jak w organizacjach nastawionych na zysk, społeczna odpowiedzialność samorządów stanowi
ważny element public relations w gminach. PR stanowi jeden z głównych elementów promocji obok promocji gospodarczej skierowanej do inwestorów. Pozytywne i trwałe relacje z wszystkimi grupami interesariuszy oraz wizerunek gminy, która jest przyjazna każdej z wymienionych grup, to kluczowe aspekty sukcesu
rywalizujących ze sobą podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. Społeczna odpowiedzialność
samorządów w dużej mierze bazuje na zrównoważonym rozwoju, który obejmuje trzy obszary: ekologiczny,
ekonomiczny i społeczny.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
OBSZAR
EKOLOGICZNY

OBSZAR
SPOŁECZNY

OBSZAR
EKONOMICZNY

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SAMORZĄDÓW
Rysunek 33. Społeczna odpowiedzialność samorządów jako konsekwencja zrównoważonego rozwoju gmin
Społeczna odpowiedzialność pozwala samorządom na wprowadzanie dodatkowych działań promocyjnych.
Ponadto, oprócz ciągłej degradacji środowiska naturalnego i potrzeby wprowadzania rozwiązań poprawiających jego jakość, ważną rolę odgrywa tutaj moda, która wywiera istotny wpływ, a nawet nacisk na uczestników współczesnych rynków. Miasta, promując inicjatywy ekologiczne, stają się nie tylko nowoczesne, ale
również przyjazne interesariuszom. Promocja wydarzeń ekologicznych często wiążę się z organizacją konferencji, warsztatów, festynów lub konkursów. Kolejnym aspektem, przemawiającym za realizowaniem działań wchodzących w skład społecznej odpowiedzialności samorządów, jest marketing szeptany, który rozprzestrzenia się wśród interesariuszy samoistnie. Ta forma rozgłosu ma swoje dobre i złe strony, bo równie
szybko, a nawet szybciej jak informacje pozytywne, rozprzestrzeniają się informacje negatywne. W związku
z tym działania, składające się na społeczną odpowiedzialność samorządów, powinny być ściśle przemyślane
i szczegółowo dopracowane. Dopiero efektywnie skonstruowany całokształt tego typu inicjatyw pozwala
nazwać gminę społecznie odpowiedzialną, opierającą swoje funkcjonowanie na zasadach zrównoważonego
rozwoju. Samorządy promując ekologiczne inicjatywy zyskują rozgłos, ale również generują korzyści społeczne, ekologiczne, a często nawet ekonomiczne.
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17 Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony
środowiska i różnorodności biologicznej
Możemy planować, możemy mieć wiedzę, możemy chcieć, ale niestety bez wsparcia finansowego nie poradzimy sobie ze wszystkimi problemami środowiska, w którym przyszło nam żyć. Jest tego również świadoma
wspólnota europejska, która wspiera działania proekologiczne. Podstawowym narzędziem, z którego pomocy finansowej możemy skorzystać jest PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
(POIŚ) na lata 2014 – 2020.
Cel główny programu: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku
oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej, odnosi się do zasady zrównoważonego rozwoju całego
terytorium Unii Europejskiej. Cel ten wynika z jednego z trzech podstawowych priorytetów Polityki Spójności – Strategia Europa 2020, którym jest: Wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której
cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:
l
czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;
l
adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;
l
konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na
światowym rynku technologii przyjaznych środowisku58.
CZYSTA I EFEKTYWNA
ENERGIA

ADAPTACJA DO
ZMIAN KLIMATU

KONKURENCYJNOŚĆ

WZROST
ZRÓWNOWAŻONY
WSPARCIE GOSPODARKI
EFEKTYWNIE KORZYSTAJĄCEJ
Z ZASOBÓW ORAZ
SPRZYJAJĄCEJ SPÓJNOŚCI
TERYTORIALNEJ I SPOŁECZNEJ

Rysunek 34. Przesłanki stanowiące podstawę budowy POIŚ 2014-2020
Dla zrównoważonego rozwoju niezbędne są nie tylko proekologiczne inwestycje oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ale też wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.
W odniesieniu do wymiaru terytorialnego interwencji, należy podkreślić, że osiągniecie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych oraz efektywne korzystanie z zasobów,
MINISTERSTWO ROZWOJU Wersja 1.9 Warszawa, 23 września 2016 r Wersja 1.9 POIiŚ 2014-2020
https://www.pois.gov.pl/media/26731/SzOOP_POIS_1_9.pdf (odczyt 10.06.2017r.)
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są kluczowymi elementami rozwoju zrównoważonego i wymagają szczególnego podejścia polityki rozwoju
bez względu na to, jakiego obszaru dotyczą. Cele zrównoważonego rozwoju mają charakter horyzontalny
i powinny przenikać wszystkie działania podejmowane w przestrzeni gmin.
Działania wynikające z POIŚ 2014-2020 zmierzają do budowy podstaw gospodarki niskoemisyjnej, promowania dostosowania do zmiany klimatu, ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska, jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. W obszarze ochrony środowiska, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie
instrumentem realizacyjnym działań, wynikających między innymi z następujących krajowych dokumentów
strategicznych (rys.35):

KRAJOWY PLANY
GOSPODARKI
ODPADAMI ORAZ
WOJEWÓDZKIE
PLANY GOSPODARKI
ODPADAMI

KRAJOWY PROGRAM
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

PLAN ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU
ODPADÓW

PROGRAM OCHRONY
I ZRÓWNOWAŻONEGO
UŻYTKOWANIA
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ WRAZ
Z PLANEM DZIAŁAŃ

PRIORYTETOWE RAMY
DZIAŁAŃ DLA SIECI
NATURA 2000.

Rysunek 35. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIŚ 2014-2020 i jego spójność z funkcjonującymi
dokumentami strategicznymi Polski
Zakres wsparcia przewidziany Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko ujęty został w osiach
priorytetowych przedstawionych i opisanych w tabeli nr 22.
Tabela 22. Osie priorytetowe POIŚ 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA

I. Zmniejszenie emisyjności
gospodarki.
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DZIAŁANIE
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych.
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji,
działających na niskich i średnich poziomach napięcia.
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji
Śląsko – Dąbrowskiej.

II. Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T
i transportu multimodalnego.

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych
i połączeń multimodalnych.

IV. Infrastruktura drogowa dla
miast.

Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego.
Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego.

V. Rozwój transportu kolejowego
w Polsce.

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T.
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

VI Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w
miastach.

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego
w miastach.

VII Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego.

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu
i dystrybucji energii.

VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów
kultury.

Działanie 8.1 Ochrona zabytków i rozwój zasobów kultury.

IX Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia.

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

X Pomoc techniczna.

Działanie 10.1 Pomoc techniczna.

Źródło: MINISTERSTWO ROZWOJU Wersja 1.9 Warszawa, 23 września 2016 r Wersja 1.9 POIiŚ 2014-2020
https://www.pois.gov.pl/media/26731/SzOOP_POIS_1_9.pdf (odczyt 10.06.2017r.)

Szczególnie interesuje nas II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, której budżet wynosi 3 508 174 166 EURO
W ramach osi połączono priorytety dwóch celów tematycznych 5. i 6., tj.:
l
„Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”;
l
„Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami”.
Taka strategia pozwoli na osiągnięcie większych i bardziej trwałych efektów przeprowadzanych działań. Jako
przykład mogą służyć projekty realizowane w celu powstrzymania spadku bioróżnorodności, które będą
równocześnie wzmacniać efekty podejmowanych inicjatyw na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Przedsięwzięcia w ramach II osi priorytetowej, przedstawione na rysunku 36, będą skupiać się przede wszystkim na:
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
ZWIĄZANEJ Z GOSPODARKĄ
WODNO - ŚCIEKOWĄ
BARDZIEJ EFEKTYWNE
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ZASOBÓW

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI
NA ZAGROŻENIA, BĘDĄCE SKUTKIEM ZMIAN
KLIMATYCZNYCH

II OŚ
PRIORYTETOWA POIŚ

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI

POPRAWA STANU
ŚRODOWISKA
MIEJSKIEGO
PRZECIWDZIAŁANIE
SPADKU
BIORÓŻNORODNOŚCI

Rysunek 36. II oś priorytetowa POIŚ
Niezwykle istotne jest również interdyscyplinarne podejście do ochrony środowiska oraz zmian klimatu,
które analizowane muszą być wraz z pozostałymi obszarami interwencji POIŚ. Podkreślić należy, że bardzo
ważny wpływ na poprawę stanu środowiska mają także przedsięwzięcia realizowane w ramach innych osi
priorytetowych programu, między innymi korelacja taka występuje pomiędzy II osią priorytetową i osiami;
l
I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
l
IV Infrastruktura drogowa dla miast;
l
VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.
Podstawowe znaczenie dla środowiska będzie miała poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej
emisji, kompleksowa termomodernizacja budynków oraz transport przyjazny środowisku.
Niezwykle istotnym instrumentem wspierającym zrównoważony rozwój polskiej wsi jest Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest:
l
poprawa konkurencyjności rolnictwa;
l
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu;
l
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 202059:
l
ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
l
poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
l
poprawę organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
l
odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
l
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym;
l
zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Nowym działaniem, wspieranym w ramach programu jest rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost
rynkowej produkcji ekologicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 (odczyt 22.06.2017 r.)
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Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowych, klimatycznych i zalesień.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, kontynuowane będą również działania
przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym także w zakresie infrastruktury technicznej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są programy priorytetowe, które określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez
programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania60.
Listę priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW.
Lista programów priorytetowych na rok 2017 zatwierdzona została Uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/16, z
dnia 16.12.2016, zgodnie z nią tematy priorytetowe obejmują:
1. Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
1.1. Gospodarkę wodno-ściekowa w aglomeracjach.
1.2. Budowę, przebudowę i odbudowę obiektów hydrotechnicznych.
1.3. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi.
2.1. Racjonalną gospodarkę odpadami.
2.2. Ochronę powierzchni ziemi.
2.3. Geologię i górnictwo.
3. Ochronę atmosfery.
3.1. Poprawę jakości powietrza.
3.2. System Zielonych Inwestycji (GIS -Green Investment Scheme).
4. Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
4.1. Ochronę i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
5. Między dziedzinowe.
5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska.
5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę.
5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska.
5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków.
5.5. Edukację ekologiczną.
5.6. Współfinansowanie programu LIFE.
5.7. SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów
zewnętrznych.
5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.
5.9. Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.
5.10. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.
5.11. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.
Następnym instrumentem wsparcia tym razem w obszarze wojewódzkim jest Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO), będący najistotniejszym elementem polityki regionalnej każdego województwa w określonej perspektywie czasowej. Program ten łączy większość inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach
60

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/lista-programowpriorytetowych/ (odczyt 22.06.2017 r.)
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funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opierając się na zapisach zawartych w Strategiach Rozwoju Województw. Regionalny Program Operacyjny jest dokumentem opracowanym indywidualnie dla każdego województwa w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb, planów rozwoju oraz sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru. Każdy Regionalny Program Operacyjny określa główne osie priorytetowe, w ramach których
będzie udzielane wsparcie unijne. W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40-tu
procentami funduszy polityki spójności. Programy regionalne będą finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego61.
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/ (odczyt 20.06.2017 r.).

18 Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS
Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, w sposób uwzględniający potrzeby społeczne i ekonomiczne oraz indywidualne możliwości
oraz obszar działania każdej wprowadzającej ją organizacji. Optymalizacja działań, określonych w polityce
środowiskowej organizacji, wymaga maksymalnego zaangażowania wszystkich jej członków wraz z najwyższym kierownictwem. Niezbędne jest również zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych
i strukturalnych, oczywiście z uwzględnieniem możliwości finansowych i ekonomicznego uzasadnienia realizowanych przedsięwzięć. Zarządzanie środowiskowe, jak każdy rodzaj zarzadzania, wymaga ciągłego monitorowania oraz udoskonalania procesu w określonych przez organizację przedziałach czasowych. Dużo
powiedziane zostało już w tej broszurze na temat zarządzania środowiskowego, wymogów, procedur, uwarunkowań. Zadajmy sobie pytanie, czy organizacja, którą zgodnie z przytoczonymi definicjami jest również
gmina, ma interes we wprowadzeniu systemu zarządzania środowiskowego? Odpowiedzią są zasadnicze
cele, których realizacja będzie stanowiła jedną z podstaw budowy marki lub pozycji pośród innych konkurencyjnych organizacji. Cele te przedstawione zostały w tabeli nr 23.
Tabela 23. Podstawowe cele wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego w gminie
PODSTAWOWE CELE WPROWADZENIA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Określenie w polityce środowiskowej gminy obszarów wymagających wprowadzenia
stałego procesu zarzadzania środowiskowego.
Potwierdzenie zgodności działalności gminy z obowiązującymi przepisami
obligatoryjnymi i miejscowymi w obszarze ochrony środowiska.
Monitorowanie wszystkich procesów w określonych przedziałach czasowych.
Włączenie wszystkich interesariuszy (otoczenia wewnętrznego organizacji)
w działania na rzecz poprawy jakości środowiska.
Podnoszenie świadomości wszystkich pracowników w obszarze konieczności działań
na rzecz poprawy środowiska.
Włączenie kierownictwa najwyższego szczebla.
Określenie możliwości finansowych i ustalenie równowagi ekonomicznej pomiędzy
podstawową działalnością gminy (realizacją wszystkich zadań publicznych),
a inicjatywami ustalonymi w procesie zarzadzania środowiskowego.
Włączenie działań proekologicznych w codzienną działalność gminy i jej jednostek
podległych.
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania podstawowej jednostki samorządu
terytorialnego na środowisko.
Osiąganie coraz wyższych standardów ekologicznych.
Budowa marki gminy, jako społecznie odpowiedzialnej w obszarze działań
ekologicznych i pozytywne jej postrzeganie przez społeczeństwo (opinię publiczną).
Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania środowiskowego
z ISO 14001 poprzez certyfikację przeprowadzoną przez zewnętrzną organizację
(ale pamiętamy, że nie koniecznie).

Jeszcze większe znaczenie posiadają korzyści, jakie może osiągnąć gmina dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego. Pomoże nam je ustalić rysunek nr 37 wraz z opisem.
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ZGODNOŚĆ DZIAŁANIA
Z FUNKCJONUJĄCYMI PRZEPISAMI
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
WZROST ŚWIADOMOŚCI
EKOLOGICZNEJ
WŚRÓD PRACOWNIKÓW
I INTERESARIUSZY
ZWIĘKSZENIE STOPNIA
WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW
ODNAWIALNYCH
ODPOWIEDNIA
GOSPODARKA
ODPADAMI
OCHRONA KLIMATU
I OGRANICZENIE EMISJI
GAZÓW CIEPLARNIANYCH

PRZECIWDZIAŁANIE
NEGATYWNEMU
ODDZIAŁYWANIU NA GMINĘ
TWORZENIE
WIZERUNKU GMINY
EKOLOGICZNIE
ODPOWIEDZIALNEJ

POZYTYWNY
EFEKT
EKONOMICZNY

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO

ZASTOSOWANIE
PERSPEKTYWY CYKLU ŻYCIA
I OSIĄGANIE KORZYŚCI
OPERACYJNYCH
PRZEWAGA KONKURENCYJNA
I BUDOWA MARKI
SAMORZĄDU

ZMNIEJSZENIE RYZYKA AWARII
I LEPSZA JAKOŚĆ
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

DOSTĘP DO
FUNDUSZY
POMOCOWYCH

Rysunek 37. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w gminie
Korzyści dla gminy wynikające z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem:
l
potwierdzenie zgodności działania z funkcjonującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, skutkujące wyeliminowaniem ewentualnych sankcji z tytułu niedotrzymania obowiązujących norm
i standardów;
l
wzrost świadomości ekologicznej wśród wszystkich pracowników i przełożenie tej świadomości na
wszystkich interesariuszy;
l
pozytywny efekt ekonomiczny poprzez poprawę efektywności realizowanych procesów, dzięki czemu
optymalizuje się zużycie surowców, energii i wody;
l
odpowiednia gospodarka odpadami, mająca na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenie kosztów ich unieszkodliwiania, lub składowania;
l
zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów odnawialnych (odnawialnych źródeł energii);
l
przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu warunków środowiskowych na gminę i jej jednostki podległe;
l
przewaga konkurencyjna, efektywna budowa marki gminy, działającej na rzecz ochrony środowiska
i ograniczenia negatywnego oddziaływania na nie, jednostki dbającej o rozwój cywilizacyjny społeczności
lokalnej, z jednoczesnym poszanowaniem walorów środowiskowych zarządzanych terenów, co jest korzystne dla lokowania inwestycji, ale także do zamieszkania;
l
tworzenie wizerunku gminy ekologicznie odpowiedzialnej, działającej według zasady zrównoważonego
rozwoju, równoważącej kwestie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne;
l
zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii i związanych z nimi zanieczyszczeń środowiska, ograniczenie
ewentualnych strat z nimi związanych – lepsza jakość zarzadzania ryzykiem środowiskowym;
l
pozytywne oddziaływanie na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
l
dostęp do funduszy pomocowych oraz kredytów z korzystnym oprocentowaniem;
l
realny wpływ na to, jak usługi i inwestycje gminy są planowane, projektowane, wykonywane, użytkowane
z perspektywy cyklu życia;
l
osiąganie korzyści operacyjnych, finansowych, społecznych i środowiskowych, wynikających z realizacji
procesu.
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No cóż wiemy już jak wprowadzić system zarządzania środowiskowego, mamy świadomość jego złożoności,
potrafimy określić korzyści jakie płyną z podjęcia tej inicjatywy. Na koniec określmy sobie wobec tego bariery,
które możemy napotkać w jego wdrożeniu:
l
brak kompleksowego podejścia do działań z zakresu ochrony środowiska;
l
brak podstaw prawnych do przygotowania programów ograniczania niskiej emisji;
l
nie wystarczające regulacje prawne w zakresie egzekucji zakazów lub ograniczeń, dotyczących negatywnego oddziaływania człowieka na otaczające go ekosystemy, oraz atmosferę;
l
nie wystarczające środki finansowe na działania naprawcze, określone w programach ochrony środowiska;
l
niska świadomość społeczna, dotycząca wpływu działalności ludzi na stan środowiska, wydolność ekosystemów i zdrowie człowieka;
l
nie wystarczające działania informacyjne dla społeczności lokalnej;
l
nie wystarczające programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
l
brak interdyscyplinarnego podejścia do problemu zarządzania ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na każdym poziomie administracji samorządowej i rządowej.
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19 Wykaz istotnych aktów prawnych i dokumentów strategicznych.
Wybrane akty prawne, dokumenty strategiczne oraz opracowania, które zostały wykorzystane w naszej
broszurze i których znajomość może zwiększyć szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną
przyrody to:
l
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
l
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
l
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
l
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, która obowiązywać będzie od dnia 1.01.2018 r.
l
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
l
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
l
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
l
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
l
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
l
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
l
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
l
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
l
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie
(EMAS);
l
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata
2015–2020;
l
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
l
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020;
l
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 r.;
l
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020);
l
Biała Księga Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania;
l
Raport o stanie lasów w Polsce 2015 (Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe);
l
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
l
AGENDA 21 – przewodnik dla samorządów
l
http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/
l
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/
l
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/
l
Jadwiga Sienkiewicz „Koncepcje Bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury”
http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr45/nr_45_7-29.pdf
l
Andrzej Kędziora Jerzy Karg „Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej” Nauka 4/2010 • 107-114
http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_14_Kedziora.pdf
l
Tomasz Walkowicz Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE
ASPEKTY TWORZENIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ
http://zb.eco.pl/inne/lokalne/fwie.htm
l
Nowa norma ISO 14001:2015. Czas na zmiany! Opracował Robert Pochuluk;
http://eko-net.pl/aktualnosci/news/arch/2015/09/15/n-b/26/n-n/nowa-norma-iso-140012015-czas-na-zmiany.html
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Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań
administracji ochrony przyrody do roku 2030 Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/files/artykuly/5478/Raport_bioroznorodnosc.pdf
Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
EKONOMIA i ŚRODOWISKO numer 1 (44) • 2013
http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis44.pdf
Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
Warszawa, 2 września 2015, Ministerstwo Środowiska
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/f62abc3a85b01997ce343ccfaf63f999.pdf
Zielona infrastruktura, NATURA Czerwiec 2010
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/pl.pdf
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narządzie zarządzania przyrodą w mieście,
Agata Burlińska GARD Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna http://ww.sendzimir.org.pl/sites/
default/files/wzr4/wzr4-10.pdf
Polityka transportowa Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiD5Jyyxv7VAhVFtxQKHStMBJwQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chronmyklimat.pl%2Fdownload.
php%3Fid%3D109&usg=AFQjCNF_5uCs68yCpvlyxPyeEmS20mTYug
https://www.gdos.gov.pl/plany-ochrony
http://socjologia.wiedza.diaboli.pl/komunikacja-spoleczna/
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego
w Polsce na lata 2014 - 2020”
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce
Natalia Pawlak, Jolanta Pawlak „Zrównoważony rozwój miast”
http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55
Anna Zalewska, Karol Komosiński, Robert Krupa, Przemysław Kołodziej, Justyna Szydłowska „Metody
wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/upload/file/podreczniki/biologia/Metody%20wykonywania%20waloryzacji%20e-book%20IN.pdf
http://mib.gov.pl/2-rewitalizacja.htm
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Notatki:
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