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Plan szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLEŃ CENTRALNYCH 
„SZANSE, MOŻLIWOSCI I POTENCJAŁ GMIN W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ PRZYRODY”

8:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i przekazanie materiałów szkoleniowych

09:00 – 10:20

• Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski. Stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako 
element zarządzania zasobami środowiska. 

• Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarzadzania środowiskiem uwzględniające 
eksploatację zasobów, ochronę środowiska oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej i 
krajobrazowej.

10:20 – 11:40

• Jak zarządzać terenami o wysokich walorach przyrodniczych? Wzmocnienie systemu zarządzania 
obszarami chronionymi.Utrzymanie i odbudowa cennych ekosystemów oraz ich funkcji. 
Skuteczna egzekucja przepisów zakresie ochrony przyrody.

• Różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian klimatu. 
Wrażliwość ekosystemów cennych przyrodniczo na zmiany klimatu. Ograniczenie i łagodzenie skutków 
zmian klimatycznych.

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa



Plan szkolenia

12:00 – 13:20

• Zielona infrastruktura jako narzędzie pozwalające na utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów ze 
szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych, społecznych i rekreacyjnych dla gmin 
wiejskich i miejskich.

• Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej.

13:20 – 13:40 Przerwa kawowa

13:40 – 15:00

• Efektywne zarzadzanie ochroną środowiska na szczeblu gminy. Szanse, korzyści i możliwości dla 
gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i 
EMAS.

• Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska. Studium 
przypadku wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną 
przyrody

15:00 – 15:30 Wolne wnioski, dyskusja i podsumowanie. Zebranie ankiet ewaluacyjnych i przekazanie zaświadczeń o 
uczestnictwie w szkoleniu.



Celem szkolenia jest wskazanie interdyscyplinarności
procesu zarządzania środowiskowego oraz możliwości
kształtowania i wdrażania polityki środowiskowej w
jednostkach samorządowych



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.



Cele zróżnoważonego rozwoju UE
Cele zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) określone przez Unię

Europejską odnoszą do następujących obszarów:

 przeciwdziałanie (a obecnie również adaptacja) do zmian klimatu;

 ochrona bioróżnorodności;

 ochrona zdrowia, również w kontekście wpływu środowiska na

zdrowie ludzi;

 racjonalne wykorzystywanie zasobów;

 odpowiednia gospodarka odpadami.



 Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski.
Stan i tendencje zmian różnorodności
biologicznej jako element zarządzania
zasobami środowiska.

 Teoria ekonomii środowiska i modele systemów
zarzadzania środowiskiem uwzględniające
eksploatację zasobów, ochronę środowiska
oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej i
krajobrazowej.



Przyrodnicze atrakcje Polski

a)Puszcza Białowieska 
b)Bieszczady 
c)Rozlewisko rzeki Biebrza 
d)Słowiński Park Narodowy 
e)Woliński Park Narodowy 
f)Ojcowski Park Narodowy

Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski

Decydują one o różnorodności biologicznej kraju oraz 
bogactwie występujących ekosystemów.



Różnorodność biologiczna – zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie 
gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów.

Przeciwdziałanie utraty bioróżnorodności to obecnie jeden z podstawowych obszarów współczesnej polityki
środowiskowej i ochrony przyrody na każdym poziomie począwszy od podstawowej jednostki samorządu
terytorialnego, aż do międzynarodowych ogólnoświatowych inicjatywach.

Różnorodność biologiczna

Bioróżnorodność analizuje się i ocenia zazwyczaj

w odniesieniu do trzech tradycyjnych poziomów:
• różnorodność genetyczna - wymiana genów, 

dynamika genomu, mutacje;
• różnorodność gatunkowa - zróżnicowanie, 

bogactwo gatunkowe;
• różnorodność ponadgatunkowa –

zróżnicowanie na poziomie ekosystemów.

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.



Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski
Polska charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem naturalnego 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.

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
przyrody.

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-o-stanie-lasow-w-polsce-2015/view (odczyt 29.05.2017)

Krajowy program zwiększania lesistości, którego głównym
celem jest wzrost lesistości Polski do 30% w 2020 r. i 33%

w roku 2050.



każda gmina na swoim terenie

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. 

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 ustępowania i wycofywania się gatunków dobrze znoszących niskie

temperatury, jednak nieodpornych na susze i wysokie temperatury w okresie

letnim. Opracowania naukowe wskazują, że najbardziej wrażliwe na zmiany

klimatyczne w naszym kraju będą obszary nadbrzeżne, wody słodkie płynące

i stojące, torfowiska, lasy bagienne, lasy na południowych i zachodnich

stokach.



KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ z 1992r.
stanowi jedno  z najważniejszych porozumień międzynarodowych 
dotyczących bioróżnorodności na świecie

KLUCZOWE 
CELE 

KONWENCJI

ZRÓWNOWAŻONE 
UŻYTKOWANIE JEJ 

ELEMENTÓW

OCHRONA 
RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ

UCZCIWY I SPRAWIEDLIWY 
PODZIAŁ KORZYŚCI 

WYNIKAJĄCYCH 
Z WYKORZYSTANIA 

ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Konwencja zajmuje się również
problemami gospodarczymi
wynikającymi z wykorzystania
zasobów przyrodniczych, jest
umową podjętą w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju,
godzącej cele ekologiczne,
społeczne i ekonomiczne.



Dziesiąte Posiedzenie Konferencji Stron w 2010 r. w Japonii 
nowa strategia ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 
z wizją do roku 2050. 

Wizja sięga roku 2050, wskazując,
że w terminie tym różnorodność
biologiczna jest doceniona,
zachowana i mądrze użytkowana,
dostarczając usługi ekosystemowe i
utrzymując zdrową planetę oraz
przynosząc znaczące korzyści dla

wszystkich ludzi.

Misja natomiast mówi o konieczności
podjęcia skutecznych działań na rzecz
zatrzymania utraty różnorodności
biologicznej celem zapewnienia w
2020 roku trwałego zachowania
ekosystemów, które nadal dostarczają
podstawowe usługi, zapewniając
różnorodność form życia na Ziemi i
wnosząc wkład w podnoszenie jakości
życia oraz zwalczanie ubóstwa.

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 genetycznej 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.



W maju 2011 r. przyjęto

Unijną Strategię Ochrony 

Bioróżnorodności (USOB)

instrument wdrażania globalnego

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.

Cele strategiczne:
• pełne wdrożenie Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej;

• utrzymanie i odbudowę ekosystemów i ich funkcji;

• zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie

różnorodności biologicznej;

• zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych;

• zwalczania 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 powszechnej świadomości w dziedzinie

różnorodności biologicznej.



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 zagadnienia:

•określenie stanu oraz monitorowanie bioróżnorodności;

•identyfikacja oraz likwidowanie przyczyn utraty bioróżnorodności;

•promowanie i działanie na rzecz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;

•poprawa stanu różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, międzygatunkowym i

ekosystemowym;

•włączenie ochrony bioróżnorodności do polityk sektorowych;

•budowa świadomości ekologicznej;

•włączenie wszystkich grup interesariuszy w proces działań na rzecz ochrony różnorodności

biologicznej;

•prawidłowe zarządzanie zasobami przyrody, pozwalające na odtwarzanie się ekosystemów.



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.



Podstawowe dokumenty strategiczne Polski odnoszące się do problemu

ochrony środowiskaKrajowe dokumenty strategiczne Podstawowe założenia dokumentu

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

kulturowych.

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 pogodowych.

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 wiejskich.

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.



Jesteśmy gatunkiem zamieszkującym Ziemię. Tworzymy społeczeństwa, które
czerpią korzyści ze środowiska naturalnego w postaci dóbr i usług, określanych
nazwą „świadczeń ekosystemowych”
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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA 
EKOSYSTEMOWE 

 

WSPOMAGAJĄCE 

 

REKREACYJNE 

 

REGULACYJNE 

 

ZAOPATRZENIOWE 

 

EDUKACYJNE 

świadczenia ekosystemowe są nie wyczerpalne,

zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym, 
wykorzystaniem zasobów oraz odpowiednią jakością 
środowiska – jest NIEZBĘDNE

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.



Dlaczego warto wprowadzić proces zarządzania

w organizacji?

 obowiązujące regulacje prawne określające zasady korzystania ze środowiska
coraz ich skuteczniejsza egzekucja, jak również kary za ich nieprzestrzeganie;

 rosnąca świadomość na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym
i międzynarodowym w zakresie konieczności realizowania działań na rzecz
ochrony środowiska;

 możliwość pozyskiwania środków pomocowych na realizację przedsięwzięć
ekologicznych;

 ocena społeczna, odbiorców usług i klientów organizacji w zakresie jej wpływu na
środowisko;

 budowanie wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej;
 uznanie aspektów środowiskowych za istotny element strategii rozwoju

organizacji, zgodnie z definicją strategii zrównoważonego rozwoju.



Jaki system zarządzania środowiskowego wprowadzić?

1. Norma ISO 14001
2. EMAS

Wprowadzenie Normy ISO 14001 ma na celu zmniejszenie negatywnego
oddziaływania organizacji na środowisko poprzez poprawę jakości zarządzania,
ale również zabezpieczenie organizacji przed nieprzewidzianym 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.

Wymaga się w niej 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, a tym samym zróżnicowanie systemów.



Norma ISO 14001 została zbudowana z uwzględnieniem 
cyklu PDCA (Plan - Do - Check - Act, czyli Zaplanuj -
Zrealizuj - Sprawdź - Działaj). ZARZĄDZANIE 

ŚRODOWISKOWE

REALIZUJ (DO)

PLANUJ (PLAN)

SPRAWDŹ (CHECK)

DZIAŁAJ (ACT)

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 zarzadzania środowiskowego oraz
warunkujących osiągnięcie ustalonych celów.

Obliguje ją również do identyfikacji grup interesariuszy,
które stanowią między innymi:
• społeczności lokalne;
• klienci i odbiorcy usług;
• pracownicy;
• kooperanci;
• organizacje pozarządowe;
• udziałowcy.



Konieczność zaangażowania w proces najwyższego kierownictwa,

Pod nadzorem kierownictwa powinna powstać Polityka
Środowiskowa organizacji, pozwalająca na włączenie
określonych celów środowiskowych do jej strategii.

Podstawę zarządzania środowiskowego stanowią kompetentne
kadry, które są sukcesywnie szkolone i posiadają odpowiednie
przygotowanie.

Norma nakłada obowiązek komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej organizacji w zakresie oddziaływania na środowisko.

Wdrożenie normy 14001 wymaga zaangażowania pewnych
środków na sam proces certyfikacji i realizację zaplanowanych
zadań.

Norma ISO 14001 



SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU 
EMAS
 EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu,

który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym
dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które
dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na
środowisko i doskonalenia swojej działalności przyjaznej
środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej wiarygodnym
systemem zarządzania środowiskowego.

 Podstawę prawną EMAS stanowi 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 (ang. Eco-Management and Audit Scheme -
EMAS). Funkcjonowanie EMAS w Polsce dodatkowo
reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym
systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. Nr 178, poz.
1060).

Źródło: http://www.emas-polska.pl/publikacje.html



EMAS - System Ekozarządzania i Audytu

Celem systemu ekozarządzania jest wspieranie
poprawy efektów działalności środowiskowej
organizacji, poprzez jego opracowanie, przyjęcie i
wdrażanie.

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;

aspekt środowiskowy oznacza składnik działalności, produktów lub usług
organizacji, który wpływa lub może wpływać na środowisko;

Źródło: http://www.emas-polska.pl/publikacje.html



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,
który obejmuje następujące obszary:
• identyfikacja mających zastosowanie wymagań prawnych

dotyczących środowiska;
• określenie wszystkich bezpośrednich i pośrednich aspektów

środowiskowych w ujęciu jakościowym i ilościowym, oraz
opracowanie rejestru tych aspektów.



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.

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

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 



Czy wśród pośrednich aspektów środowiskowych trzeba
zidentyfikować realizację zadań środowiskowych przez wszystkie
jednostki od niej zależne ?
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.

Ustalamy kryteria oceny:
• informacje o stanie środowiska, w którym funkcjonujemy,
• posiadane dane dotyczące ryzyka związanego z naszą działalnością,
• opinie wszystkich grup interesariuszy,
• realizowane działania w zakresie środowiska,
• zamówienia publiczne,
• optymalizację wykorzystania paliw i energii,
• racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi,
• planowanie i projektowanie,
• działania, które stanowią znaczące koszty i korzyści dla środowiska.



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.



 W procesie zarządzania środowiskowego niezwykle istotne jest ustalenie celów oraz
zadań środowiskowych, które realizowane będą na poszczególnych szczeblach
organizacji.

 Cele muszą być mierzalne i spójne z przyjętą polityką środowiskową oraz przyjęte z
uwzględnieniem możliwości finansowych, dostępnych technologii, rozwiązań
ekoinnowacyjnych oraz z uwzględnieniem opinii interesariuszy czyli z zastosowaniem
reguły społecznej odpowiedzialności.

 Proces wymaga przeprowadzania okresowego przeglądu systemu w zakresie jego
przydatności skuteczności i adekwatności.

Wprowadzenie i realizacja system zarządzania środowiskowego:

 lokuje organizację wśród organizacji społecznie odpowiedzialnych,

 umacnia pozycję konkurencyjną organizacji zarówno w biznesie jak również wśród

jednostek administracji publicznej,

 pozwala na minimalizowanie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko,

Podstawowym założeniem jego wdrożenia jest poprawa relacji między skutkami

działalności człowieka a środowiskiem.



 Jak zarządzać terenami o wysokich walorach
przyrodniczych? Wzmocnienie systemu
zarządzania obszarami chronionymi. Utrzymanie
i odbudowa cennych ekosystemów oraz ich
funkcji. Skuteczna egzekucja przepisów
zakresie ochrony przyrody.

 Różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian
klimatu. Wrażliwość ekosystemów cennych
przyrodniczo na zmiany klimatu. Ograniczenie i
łagodzenie skutków zmian klimatycznych.



Jak zarządzać terenami o wysokich 
walorach przyrodniczych?
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 obszarami
chronionymi może stanowić szansę na
zachowanie walorów przyrodniczych
danego regionu, mimo następujących
zmian klimatycznych.

Obszary chronione w krajach europejskich



Sieć Natura 2000 
Celem 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.
Inicjatywa ta zakłada objęcie ochroną
najcenniejszych i zagrożonych
wyginięciem siedlisk przyrodniczych i
rzadkich oraz zagrożonych gatunków.

Wdrażanie sieci Natura 2000 jest
obowiązkowe we wszystkich 27 krajach
członkowskich Unii Europejskiej. To
trudne wyzwanie, ponieważ wprowadza
obowiązek brania pod uwagę ochrony
przyrody we wszystkich procesach
decyzyjnych.

Tereny objęte Naturą 2000



Sieć Natura 2000 
W Polsce Natura 2000 służy również zachowaniu bogactwa przyrodniczego. Sieć została wyznaczona dla ok. 20 % powierzchni naszego kraju.

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.

Instrumentem, który stanowi podstawę zarządzania obszarem Natura 2000 są plany
zadań ochronnych i plany ochrony. Plan ochrony ma za zadanie zdiagnozowanie
wszystkich zagrożeń oraz ustalenie działań ochronnych na okres 20 lat.

Zakres działań dokumentu obejmować może miedzy innymi:
utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000;
kierunki kształtowania przestrzeni gospodarczej, rolnej, leśnej czy rybackiej;
wskazania dotyczące zabudowy oraz infrastruktury technicznej;
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 środowisko.



Tereny o wysokich walorach przyrodniczych
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:

•parki narodowe;
•rezerwaty przyrody;
•parki krajobrazowe;
•obszary chronionego krajobrazu;
•obszary Natura 2000;
•pomniki przyrody;
•stanowiska dokumentacyjne;
•użytki ekologiczne;
•zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
•ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

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.



Obowiązki gminy w zakresie ochrony 
przyrody

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?

Obowiązki gminy w świetle podstawowych aktów prawnych
związanych z ochroną środowiska

AKT PRAWNY NAJISTOTNIEJSZE OBOWIĄZKI GMINY

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -

Prawo ochrony środowiska.

• Opracowanie i chwalenie oraz wdrażanie gminnego programu ochrony środowiska.

• Wydawanie decyzji nakazujących wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego

oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.

• Wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia w ramach zwykłego korzystania

ze środowiska.

• Wydawanie decyzji wyrażające zgodę na podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności.

• Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek

prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.

• Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie,

który podlega gminie.

• Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie objętym stosowną

ustawą oraz odpowiadającym uprawnieniu gminy.

• Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy.



Ustawa z dnia 16 kwietnia

2004r. o ochronie przyrody.

• Uzgadnianie projektu utworzenia parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, zmiany jego granic lub

likwidacji.

• Uzgadnianie projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego.

• Opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000, oraz uzgodnienie projektu planu ochrony tego obszaru.

• Opiniowanie projektu przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000

• Wyznaczanie, w drodze uchwały obszaru chronionego krajobrazu, a także likwidacji lub zmiany takiego obszaru.

• Ustanawianie w drodze uchwały pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologiczny lub zespołu

przyrodniczo-krajobrazowy oraz znoszenie ustanowionej wymienionej wyżej formy ochrony przyrody.

• Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień.

• Uzgadnianie z dyrektorem parku narodowego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gmin oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.

Prawo wodne.

• Wypełniane obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

• Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń

zapobiegających szkodom.

• Realizowanie zadań związane z ochroną przed powodzią lub suszą.

Ustawa z dnia 7 czerwca

2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu

ścieków.

• Określenie kierunków rozwoju sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego.

• Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

• Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie

regulaminu w tym zakresie.

• Zatwierdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o

odpadach.

• Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i realizacja czynności z niego
wynikających.

• Opiniowanie wojewódzkiego i powiatowego projektu planu gospodarki odpadami.
• Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
• Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie

przeznaczonych do ich składowania.
• Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem określonych obowiązków, zawartych w

wydawanych przez gminę decyzjach i ich egzekucja.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o

utrzymaniu czystości i porządku w

gminach.

• Ustalenie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie w trybie uchwały podjętej przez
radę gminy oraz organizowanie działań mających na celu realizację jej zapisów

• Zapewnienie realizacji oraz prawidłowej eksploatacji: instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, punktów zlewnych dla ścieków ze zbiorników
bezodpływowych, szaletów publicznych, urządzeń do unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych.

• Realizowanie czynności zapobiegających zanieczyszczeniu ulic placów i terenów
otwartych.

• Określenie wymagań, wobec osób posiadających zwierzęta domowe, w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

• Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt.
• Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz składowania odpadów komunalnych.
• Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni

ścieków.
• Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości

w zakresie utrzymywania czystości i porządku na posesjach.
• Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.



Jakie czynniki wpływają na zachodzący proces zmian 
klimatycznych i czy my mamy na nie wpływ? 



Następujące zmiany klimatu zaznaczają swój wpływ na ekosystemy lądowe:
• zmiany sezonu wegetacyjnego;
• zmiany warunków wegetacyjnych z uwagi na zmieniające się warunki gruntowo

wodne;
• migracje ptaków i wcześniejszy okres lęgowy;
• przesunięcie granic występowania pewnych gatunków roślin i zwierząt ku większym

szerokością geograficznym;
• przemieszczanie się gatunków inwazyjnych.

Natomiast obserwowane zmiany w ekosystemach morskich i słodkowodnych są
związane między innymi ze:
• wzrastającą temperaturą wody:
• topnieniem pokrywy lodowej;
• zmianą zasolenia;
• zmianą poziomu tlenu i jego obiegu;
• zakwaszeniem wód;
• nadmierną eksploatacją.

Zmiany te przebiegają z różną intensywnością w różnych rejonach Ziemi, jednakże
można określić ich wspólne cechy, które obejmują między innymi:
• przesunięcie obszarów występowania glonów, zooplanktonu oraz ryb;
• zmiany liczebności poszczególnych gatunków flory i fauny wód morskich i

śródlądowych;
• zmiany ekosystemów raf koralowych;
• zmiany zasięgu i wcześniejszej migracji ryb w rzekach.



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 samej Europy, najbardziej
uciążliwe będą dla regionów słabiej rozwiniętych, posiadających mniejsze możliwości adaptacji do
zachodzących zmian.



Zmiany klimatu stanowią realne zagrożenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego, 
dlatego istotną kwestię stanowi dostosowanie się do skutków tych zmian. 

Zmiany klimatu należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które powinno być brane

pod uwagę przy tworzeniu planów inwestycyjnych.

KE opublikowała 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, która
ostatecznie została opublikowana w
kwietniu 2013 r.

Rząd RP przyjął stanowisko w sprawie Białej
Księgi w dniu 19 marca 2010 r. z decyzją o
potrzebie opracowania 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.



Obszary i sektory wrażliwe na zmiany klimatu
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LEŚNICTWO

GOSPODARKA 
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I OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE



Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)

Generalne zasady działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu:
• minimalizowanie podatności na ryzyko związane ze zmianami klimatu,

między innymi uwzględniając ten aspekt na etapie planowania
inwestycji;

• opracowanie planów szybkiego reagowania na wypadek katastrof
klimatycznych (powodzie, susze, fale upałów), tak by instytucje
publiczne były przygotowane do niesienia natychmiastowej pomocy
poszkodowanym;

• wyznaczenie działań, które z punktu widzenia efektywności kosztowej
powinny być podjęte w pierwszej kolejności;

• 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).



Adaptacja do zmian klimatu według
Strategicznego Planu Adaptacji (SPA
2020) powinna przewidywać realizację:

 przedsięwzięć technicznych (budowa
infrastruktury przeciwpowodziowej i
ochrony wybrzeża);

 zmiany regulacji prawnych (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;

 informacja i edukacja społeczeństwa.

GRUPY
DZIAŁAŃ

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
TECHNICZNE

INFORMACJA 
I EDUKACJA 

SPOŁECZEŃSTWA

SYSTEMY 
MONITORINGU

ELASTYCZNEPROCEDURY 
SZYBKIEGO 

REAGOWNAIA NA KLĘSKI 
ŻYWIOŁOWE

ZMIANY REGULACJI 
PRAWNYCH

SPA 2020 



Realizacja działań wskazanych w SPA 2020 będzie procesem

wymagającym zaangażowania:
administracji szczebla centralnego;
samorządów województw;
samorządów lokalnych;
przedsiębiorców.

Niewątpliwie zwiększeniu odporności na zmiany klimatu, a zarazem przeciwdziałaniu tym

zmianom służy różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa Polski.

 obszary leśne pełnią funkcje ochronne w stosunku do gleb oraz zasobów wodnych.

 Istotną rolę odgrywają trwałe użytki zielone, szczególnie dla kształtowania bilansu wodnego.

 Rozdrobnienie i tradycyjny charakter znacznej części polskiego rolnictwa, stanowią jego atut z

punktu widzenia celów klimatycznych.

 urozmaicony krajobraz z miedzami, szpalerami drzew oraz kępami zadrzewień i śródpolnymi

oczkami wodnymi sprzyja nie tylko bioróżnorodności, ale i ograniczaniu skutków zmian klimatu.



ZAGROŻENIA DLA 
BIORÓŻNORODNOSCI

GLOBALNE ZMIANY 
KLIMATU

NADMIERNA EKSPLOATACJA 
EKOSYSTEMÓW

SKAŻENIA GLEBY. WÓD 
I ATMOSFERY

ZMIANY SIEDLISK GATUNKI 
INWAZYJNE



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 zmianą klimatu, a także adaptacji do nich.

Realizując lokalne inicjatywy w zakresie:

 zwiększenia efektywności wykorzystania paliw i energii,

 poprawiając gospodarkę odpadami,

 podejmując działania na rzecz optymalizacji wykorzystania zasobów wodnych i ochrony terenów zielonych na

swoim terenie,

poprawiają jakość życie mieszkańców i wpływają na poprawę jakości środowiska.

 możliwość realizacji akcji informacyjnych i edukacyjnych nakierowanych na całą społeczność lokalną.

Wwszystkie dokumenty strategiczne przywiązują bardzo dużą wagę do działań informacyjnych i edukacyjnych

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.



 Zielona infrastruktura jako narzędzie
pozwalające na utrzymanie i wzmocnienie
ekosystemów ze szczególnym
uwzględnieniem korzyści zdrowotnych,
społecznych i rekreacyjnych dla gmin
wiejskich i miejskich.

 Możliwości finansowania lokalnych działań i
inwestycji na rzecz ochrony środowiska i
różnorodności biologicznej.



Zielona infrastruktura
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.

zielona infrastruktura może stanowić
narządzie prawidłowego wykorzystania
przyrody między innymi w celu:
•ochrony funkcjonujących ekosystemów
w naszym otoczeniu;
•regulacji stosunków gruntowo wodnych
(zapobieganie podtopieniom,
odpowiednia retencja wód opadowych);
•zwiększenia atrakcyjności gmin dla
mieszkańców oraz turystów;
•poprawy jakości powietrza w okresach
zimowych;
•łagodzenia skutków wysokich
temperatur w okresach letnich;
•poprawy efektywności wykorzystania
energii.



Zielona infrastruktura
• ustalenia funkcji obszaru, w którym

zlokalizowany jest, lub który stanowi element
systemu przyrodniczego gminy;

• ograniczenia w sposobie zagospodarowania w
tym zabudowy obszaru obejmującego elementy
systemu przyrodniczego;

• rozwiązań w zakresie infrastruktury
technicznej, z założeniem ograniczenia bądź
eliminacji konfliktów z elementami systemu
przyrodniczego.

Proces planowania przestrzennego oraz opracowywane koncepcje urbanistyczne przywiązują coraz większą wagę do roli zieleni
w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego. Biorą pod uwagę również 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.



Formy zieleni miejskiej
FORMY ZIELENI MIEJSKIEJ CHARAKTERYSTYKA

Parki i ogrody Najstarsza forma zieleni miejskiej, w dużej mierze twory sztuczne, projektowane przez człowieka,

pełniące funkcje:

• estetyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe

• edukacyjne 

• sportowe

• 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 termoizolatora budynków, poprawiają mikroklimat.

Zielone ściany i zielone dachy Elementy projektowanej i realizowanej zabudowy, umożliwiające zwiększenie powierzchni terenów

zielonych w ścisłej zabudowie



Krajobraz 
Elementy zieleni w gminach, tworzą obszary przyjazne dla mieszkańców, stanowią ostoję bioróżnorodności w 
trudnym dla przyrody zurbanizowanym środowisku. Są również elementem krajobrazu miejskiego

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.



Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz 
ochrony środowiska i różnorodności biologicznej

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) na lata 2014 – 2020.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIŚ 2014-2020 i jego spójność z

funkcjonującymi dokumentami strategicznymi Polski

Przesłanki stanowiące podstawę budowy 
POIŚ 2014-2020



OŚ PRIORYTETOWA

DZIAŁANIE

I. Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki

Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej 

i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach.

Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i 

średnich poziomach napięcia.

Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 

w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – Dąbrowskiej

II. Ochrona środowiska, 

w tym adaptacja do 

zmian klimatu

Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 

klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.



OŚ PRIORYTETOWA

DZIAŁANIE

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T 

i transportu multimodalnego.

Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

IV. Infrastruktura drogowa dla 

miast.

Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T

i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Działania 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.

Działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T.

Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

VI Rozwój niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego w 

miastach.

Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

VII Poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego.

Działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

VIII Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów 

kultury.

Działania 8.1 Ochrona zabytków i rozwój zasobów kultury.

IX Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia.

Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

X Pomoc techniczna. Działania 10.1 Pomoc techniczna.



II Oś priorytetowa  - Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu

Podkreślić należy, że bardzo ważny wpływ na poprawę stanu środowiska mają także przedsięwzięcia realizowane w
ramach innych osi priorytetowych programu, miedzy innymi korelacja taka występuje pomiędzy II osią priorytetową
i osiami;
•I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
•IV Infrastruktura drogowa dla miast;
•VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.



Finansowanie projektów z dziedziny adaptacji do zmian 
klimatu na lata 2014 – 2020
https://www.pois.gov.pl/strony/oprogramie/zasady/
Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020)
1. Program krajowy:
Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu – 3 508 174 166
Euro
W ramach osi połączono priorytety dwóch celów tematycznych 5. i 6., tj.:

„Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem";

„Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami". 

Priorytet Inwestycyjny 5.2 – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania
klęskami i katastrofami

Źródło http://klimada.mos.gov.pl/blog/2016/04/14/informacja-o-srodkach-finansowych-wspomagajacych-projekty-z-dziedziny-adaptacji-do-zmian-klimatu-na-lata-2014-2020/

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia ilości
retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania i reagowania w sytuacji
wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.



Finansowanie projektów z dziedziny adaptacji do zmian 
klimatu na lata 2014 – 2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020 (POIiŚ 2014 – 2020)

Źródło http://klimada.mos.gov.pl/blog/2016/04/14/informacja-o-srodkach-finansowych-wspomagajacych-projekty-z-dziedziny-adaptacji-do-zmian-klimatu-na-lata-2014-2020/

2. Regionalne Programy Operacyjne Województw na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcia wspierane ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –
2020 w tych programach są ujęte w Osiach Priorytetowych Ochrona Środowiska.

Realizowane działania dotyczące Adaptacji do Zmian Klimatu mają na celu zwiększenia
odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe.
Proponowane typy projektów:

•rozwój różnych form małej retencji;
•inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe;
•rozwój systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.



Finansowanie projektów z dziedziny adaptacji do zmian klimatu na lata 2014 – 2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 
2014 – 2020)

Źródło http://klimada.mos.gov.pl/blog/2016/04/14/informacja-o-srodkach-finansowych-wspomagajacych-projekty-z-dziedziny-adaptacji-do-zmian-klimatu-na-lata-2014-2020/

II Program LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz
wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.

Obecny Program LIFE jest kontynuacją Programu LIFE+ z lat 2007 – 2013.Wdrażania
programu zostało podzielone na dwa okresy rozliczeniowe, w ramach których będą
przyjmowane tzw. Wieloletnie Programy Prac, w ramach których KE definiuje ramy
wdrażania LIFE w danym okresie. I Wieloletni Program Prac na lata 2014 – 2017 –
zatwierdzony i obowiązujący, II Wieloletni Program Prac będzie obowiązywał w latach
2018 – 2020.

Dla podprogramu na rzecz klimatu określone zostały następujące obszary działania:
łagodzenie skutków zmiany klimatu;
 dostosowanie się do skutków zmian klimatu;
 zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest:

•oprawa konkurencyjności rolnictwa;

•zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu;

•zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów:

•ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

•poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;

•poprawę organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie;

•odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa;

•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. 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.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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 

2.1. Racjonalna 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

niskoemisyjnej gospodarce.



Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020 (RPO)

najistotniejszy element 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 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 Społecznego.



 Efektywne zarzadzanie ochroną środowiska na szczeblu
gminy. Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z
wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania
środowiskiem ISO 14001 i EMAS.

 Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w
zakresie ochrony środowiska. Studium przypadku
wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w
zakresie zarządzania ochroną przyrody



Działania 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 każdego obywatela naszego kraju do dbania o środowisko

naturalne.

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 lokalnych, niezbędne jest

uświadomienie sobie, że ochrona środowiska to obszar wymagający interdyscyplinarnego,

nowatorskiego podejścia, uwzględniony w wielu aktach prawnych.



Najistotniejsze akty prawne z punktu widzenia interdyscyplinarności procesu 
zarządzania środowiskiem

AKT PRAWNY

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

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach

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

ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.



Czy miasto/gmina jest w stanie prowadzić działania interdyscyplinarne w 
obszarze ochrony środowiska, a właściwie 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

Przedsiębiorstwo Melioracji i Gospodarki Wodnej

Przedsiębiorstwa energetyczne

Działania gminy w zakresie ochrony
środowiska i przeciwdziałania utraty
bioróżnorodności muszą być realizowane
w sposób spójny i interdyscyplinarny

Nie wystarczy znać obowiązujące przepisy prawa obligatoryjnego oraz miejscowego,

bezwzględnie należy wykazać inicjatywę, kreatywność i umiejętność współpracy

wszystkich stron pod auspicjami gminy. Niezbędne jest również włączenie w ten

proces mieszkańców poprzez odpowiednie akcje informacyjne i edukacyjne.



Efektywne zarządzanie ochroną środowiska na 
szczeblu gminy

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.

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.



Dużej świadomości i staranności w działaniach wymaga od naszego gatunku sytuacja

globalna, dotycząca:

liczby ludności zamieszkującej Ziemię, liczba mieszkańców miast podwoi się do roku

2050

postępującej urbanizacji,

"rozlewania się" miast,

dążenia do coraz większego dostępu do dóbr cywilizacyjnych.

Z drugiej strony utrudniony 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.

W związku z czym 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.



NEGATYWNY WPŁYW PROCESU URBANIZACJI 

Lokalna bioróżnorodność

Ograniczenie terenów cennych przyrodniczo

Lokalne ekosystemy

Klimat

Jakość powietrza

Wyzwanie dla ludzkości 
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.

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 na każdym poziomie

Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności w procesie realizacji 

inwestycji 

Współpraca wszystkich interesariuszy

Działania edukacyjne i informacyjne

Miasta



Gminy miejsko - wiejskie i wiejskie
Jedną z szans dla zahamowania utraty bioróżnorodności w 
gminach wiejskich jest rolnictwo ekologiczne.

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 wykorzystanie

funduszy unijnych.

Uwarunkowania ekonomiczne 

konsumentów.
Możliwość kooperacji z innymi

branżami np. kosmetyczną.

Ograniczona oferta żywności

ekologicznej.
Rosnąca świadomość

konsumentów.

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.



Dlaczego warto wprowadzić 
zarządzanie środowiskowe w gminie?



Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych 
systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS

PODSTAWOWE CELE WPROWADZENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Określenia w polityce środowiskowej gminy obszarów wymagających wprowadzenia stałego procesu zarzadzania środowiskowego.

Potwierdzenia zgodności działalności gminy z obowiązującymi przepisami obligatoryjnymi i miejscowymi w obszarze ochrony środowiska.

Monitorowania 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 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 postrzeganie przez społeczeństwo

(opinię publiczną)

Na koniec potwierdzenie zgodności systemu zarządzania środowiskowego z ISO 14001 poprzez certyfikację przeprowadzoną przez

zewnętrzną organizację (ale pamiętamy, że nie koniecznie).



Szanse, korzyści i możliwości 
dla gmin wynikające z 
wdrażania dobrowolnych 
systemów zarządzania 
środowiskiem ISO 14001 i 
EMAS



Bariery dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów 
zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS

 brak kompleksowego podejścia do działań z zakresu ochrony środowiska;
 brak podstaw prawnych do przygotowania programów ograniczania niskiej

emisji;
 nie wystarczające regulacje prawne w zakresie egzekucji zakazów lub

ograniczeń dotyczących negatywnej działalności człowieka na otaczające
go ekosystemy, oraz atmosferę;

 nie wystarczające środki finansowe na działania naprawcze określone w
programach ochrony środowiska;

 niska świadomość społeczna dotycząca wpływu działalności ludzi na stan
środowiska, wydolność ekosystemów i zdrowie człowieka;

 nie wystarczające działania informacyjne dla społeczności lokalnej;
 nie wystarczające programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
 brak interdyscyplinarnego podejścia do problemu zarządzania ochroną

środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na każdym
poziomie administracji samorządowej i rządowej.



Zarządzanie środowiskiem w gminie

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 koordynacji
podejmowanych inicjatyw, lepszej wymiany
informacji pomiędzy służbami gminy,
mieszkańcami i wszystkimi, których uznamy za
uczestników procesu.



Lokalne polityki w zrównoważonej 
gminie

Dokumenty strategiczne
w gminie

• Strategii rozwoju gminy;

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego;

• Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego;

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;

• Program Ograniczenia Niskiej Emisji;

• Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP);

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe;

• Waloryzację przyrodniczą;

• Program rewitalizacji; 

• Program ochrony przeciwpowodziowej i klimatycznej;

• Plan adaptacji do zmian klimatu;

• Zrównoważony plan mobilności miejskiej;

• Program ochrony środowiska;

• Wieloletnią prognozę finansową.



lokalna gospodarka niskoemisyjna

• wzrost innowacyjności (również w obszarze wykorzystania i
zastosowania ekoinnowacji),

• poszukiwanie, promowanie oraz wykorzystywanie nowych
technologii,

• tworzenie nowych (zielonych miejsc pracy);
• poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki;
• zmniejszenie energochłonności przemysłu i usług;
• poprawa efektywności energetycznej;
• redukcja emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł

energii w bilansie energetycznym gminy;
• poprawa jakości powietrza na terenie gminy.



lokalna polityka adaptacji do zmian 
klimatu
 poprawy efektywności wykorzystania paliw i energii;

 racjonalnego użytkowania zasobów wodnych;

 realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych;

 ochrony gatunków zagrożonych;

 zmian funkcjonalnych w rolnictwie;

 dostosowania procedur medycznych do reagowania w

przypadkach następstw ekstremalnych zjawisk pogodowych;

 dostosowania procedur służb ratowniczych do reagowania w

przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.



lokalna polityka transportowa

• wykorzystanie bardziej ekologiczny środków transportu;
• promocja ruchu rowerowego (planowanie i realizacja

ścieżek rowerowych, wypożyczalnie rowerów);
• działania z zakresu inżynierii ruchu;
• poprawa stanu nawierzchni dróg publicznych;
• zagospodarowanie pasa drogowego z lokowaniem w

nim zieleni izolacyjnej.



lokalna polityka środowiskowa

 zwiększenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 ochrona środowiska naturalnego wraz z walorami krajobrazowymi;

 racjonalna gospodarka odpadami;

 racjonalna gospodarka zasobami wodnymi;

 zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym

ochrona ekosystemów oraz przeciwdziałanie utraty

bioróżnorodności.



Program ochrony środowiska
strategicznym dokumentem, który jest niezbędny do planowania, realizacji, monitorowania i korygowania działań 

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 programowych. 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. Dokument ten zostaje uchwalony przez organ stanowiący, czyli radę gminy.

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



Program ochrony Środowiska

PROGRAM OCHRONY 
ŚRODOWISKA -
WYMAGANIA

ŚRODKI 
NIEZBĘDNE DO 
OSIĄGNIĘCIA 

CELÓW

RODZAJ 
I HARMONOGRAM 

DZIAŁAŃ 
PROEKOLOGICZNYCH

CELE 
EKOLOGICZNE

PRIORYTETY 
EKOLOGICZNE

ZASADY OGÓLNE 
OCHRONY 

ŚRODOWISKA

ZINTEGROWANE 
PODEJŚCIE

ZANIECZYSZCZAJĄCY 
PŁACI

DOSTĘP DO 
INFORMACJI

ZAPOBIEGANIE OSTROŻNOŚĆ



Program Ochrony Środowiska
narzędzie do kształtowania środowiska naturalnego.Ten dokument strategiczny powinien wskazać te
tematy, które wymagają interwencji i zaangażowania ze strony odpowiednich służb. Powinien
również zwracać uwagę na interdyscyplinarność procesu zarządzania środowiskiem. Zawartość jego
musi obejmować katalog priorytetowych działań, które należy realizować w celu osiągnięcia poprawy
jakości środowiska.

Tworzenie Programu Ochrony Środowiska:

Zaczniemy od:

 podstawy opracowania Programu;

 metodyki opracowania;

 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.



Program Ochrony Środowiska

Dalej przejdziemy do oceny aktualnego stanu środowiska:

 powietrza - inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń, monitoring
zanieczyszczeń, środowisko akustyczne (hałas: przemysłowy, drogowy, kolejowy
...);

 zasobów wodnych – wód podziemnych (czystość oraz źródła zanieczyszczeń,
ujęcia), wody powierzchniowe (stan czystości, zagrożenie powodzią);

 środowiska przyrodniczego – obszary chronione i cenne przyrodniczo, tereny
zielone (urządzone i nieurządzone), lasy, tereny uprawne, bioróżnorodność,
surowce mineralne;

 infrastruktury i funkcjonujących rozstrzygnięć w zakresie ochrony środowiska;
 gospodarki wodno-ściekowej – zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie i

oczyszczenie ścieków;
 ochrony krajobrazu;
 stanu powierzchni ziemi – sposób użytkowania gruntów, zanieczyszczenie gleb,

tereny zdegradowane;
 gospodarki odpadami.



Program Ochrony Środowiska
Następnie zajmiemy się analizą i określeniem:

 perspektyw rozwoju gminy w myśl zasady zrównoważonego rozwoju;

 celów krótkoterminowych i kierunków interwencji w kontekście poprawy jakości środowiska powiedzmy do

2020 roku;

 celów długoterminowych (strategicznych) i kierunków interwencji w kontekście poprawy jakości środowiska

w perspektywie na przykład do 2030 roku;

 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;

 potrzeb finansowych niezbędnych do realizacji programu;

 procedury monitoringu weryfikacji i aktualizacji programu.

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.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów
W świetle obowiązujących przepisów oraz zobowiązań, które przyjął nasz kraj w obszarze jakości środowiska, bardzo 
ważną część programu stanowią cele, jaki każdy samorząd postawił albo postawi sobie do osiągnięcia

PROBLEM: Ostatnio na terenie Polski (w okresie grzewczym 2016/2017 mieliśmy duże kłopoty 
z dotrzymaniem odpowiedniego poziomu jakości powietrza.

 cele krótkoterminowe: redukcja pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu,
ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej;

 kierunki interwencji: zmiana sposobu ogrzewania, termomodernizacja budynków,
wymiana taboru komunikacji publicznej, rozbudowa infrastruktury drogowej, rozwój
ruchu rowerowego;

 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;

 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.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM: 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 pr  
nie funkcji turystycznej, wypoczynkowo - rekreacyjnej oraz sanatoryjnej

 cele krótkoterminowe: inwentaryzacja terenów narażanych na przekroczenia
dopuszczalnych wartości hałasu, zmniejszenie natężenia hałasu, który stanowi
uciążliwość dla mieszkańców i środowiska;

 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;

 cel długoterminowy – ograniczenie emisji hałasu pochodzącego od
komunikacji oraz od działalności przemysłowej do środowiska;

 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.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM: 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. 

Cele Kierunki interwencji
Cele krótkoterminowe

poprawa jakości wód powierzchniowych i
podziemnych, poprawa jakości wody pitnej, regulacja
stosunków wodnych, poprawa bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego;

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;

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

uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej,  
modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, organizacja (budowa) niezawodnego systemu 
zaopatrzenia w wodę,  rozbudowa systemu 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM: ograniczenie procesu  degradacji gleb wynikającej z zanieczyszczania oraz niewłaściwej agrotechniki, przywracanie d  
stanu właściwego gleb zdegradowanych, bądź zniszczonych

Cele Kierunki interwencji
Cele krótkoterminowe

właściwe wykorzystanie zasobów glebowych, ochrona
gleb przed degradacją;

kontrola zanieczyszczeń w glebach, likwidacja 
zanieczyszczeń (likwidacja dzikich wysypisk), regulacja 
gospodarki ściekowej, rekultywacja terenów 
zdegradowanych, promowanie właściwej agrotechniki;

Cele długoterminowe 

racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych
dostosowanie formy użytkowania gleb do ich 
potencjału oraz klasy bonitacji oraz walorów 
przyrodniczych, ograniczone użytkowanie rolnicze 
i ogrodnicze gleb ponadnormatywnie 
zanieczyszczonych.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM:likwidacja negatywnych skutków prowadzonej i zakończonej w przeszłości działalności przemysłowej

Cele Kierunki interwencji

Cele krótkoterminowe

kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb oraz wód 
powierzchniowych zlokalizowanych na tych terenach, 
rewitalizacja tych obszarów 
z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, 
uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć;

wykonanie inwentaryzacji terenów zdegradowanych 
(poprzemysłowych) zlokalizowanych na terenie gminy, 
przygotowanie planu przystosowania do funkcji np. 
rekreacyjno - turystycznych z określeniem 
harmonogramu rzeczowo - finansowego planowanych 
do realizacji zamierzeń;

Cele długoterminowe 

zagospodarowanie terenów zdegradowanych zgodnie 
z walorami przyrodniczymi otoczenia; 

rekultywacja  zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych, tworzenie obszarów zieleni 
urządzonej: parków, miejsc wypoczynku i rekreacji 
z uwzględnieniem warunków przyrodniczych gruntów 
zdegradowanych.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM: zapobiegania awariom przemysłowym jest opracowanie procedury informowania o skutkach 
ewentualnych awarii przemysłowych, jak również związanych z transportem substancji niebezpiecznych. 

Cele Kierunki interwencji
Cele krótkoterminowe

przygotowanie odpowiednich reakcji społeczeństwa
w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska, podjęcie
działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z
transportem materiałów niebezpiecznych;

przygotowanie planu tras przewozów materiałów 
niebezpiecznych, odpowiednie zabezpieczenie tych 
tras, podanie do wiadomości programu informowania 
społeczeństwa o wystąpieniu zagrożeń dla środowiska, 
egzekwowanie odpowiednich programów zabezpieczeń 
przed wystąpieniem awarii w zakładach 
przemysłowych;

Cele długoterminowe 

zapobieganie poważnym awariom oraz eliminacja 
i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia, 
wzrost bezpieczeństwa środowiskowego, wykreowanie 
właściwych postaw społecznych w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia środowiska, wynikających z awarii i 
przewozów materiałów niebezpiecznych;

przygotowanie wykazu obiektów, w których mogą mieć 
miejsce poważne awarie, wyegzekwowanie od ich 
zarządców planów operacyjno – ratowniczych oraz 
programów zapobiegania powstawaniu awariom, 
przeprowadzanie cyklicznych akcji informacyjnych dla 
społeczeństwa.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM: ochrona walorów przyrodniczych, wzbogacanie terenów zielonych oraz rozwój obszarów 
turystycznych i rekreacyjnych. 

Cele Kierunki interwencji
Cele krótkoterminowe i długoterminowe
wzbogacenie walorów przyrodniczych,
ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej,
zwiększenie powierzchni biologicznie
czynnych, ochrona i przeciwdziałanie utraty
bioróżnorodności;

pielęgnacja i 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, zapewnienie 
możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom i turystom, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony walorów krajobrazowych oraz 
przyrodniczych, 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.



Ćwiczenie-krótkoterminowe i długoterminowe cele samorządów

PROBLEM:likwidacja negatywnych skutków prowadzonej i zakończonej w przeszłości działalności przemysłowej

Cele Kierunki interwencji

Cele krótkoterminowe
kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb oraz wód
powierzchniowych zlokalizowanych na tych terenach,
rewitalizacja tych obszarów
z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej,
uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć;

wykonanie inwentaryzacji terenów zdegradowanych 
(poprzemysłowych) zlokalizowanych na terenie 
gminy, przygotowanie planu przystosowania do 
funkcji np. rekreacyjno - turystycznych z 
określeniem harmonogramu rzeczowo - finansowego 
planowanych do realizacji zamierzeń;

Cele długoterminowe 

zagospodarowanie terenów zdegradowanych zgodnie 
z walorami przyrodniczymi otoczenia; 

rekultywacja  zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych, tworzenie obszarów zieleni 
urządzonej: parków, miejsc wypoczynku i rekreacji 
z uwzględnieniem warunków przyrodniczych gruntów 
zdegradowanych.



Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna określić indywidualne

cele, odpowiednie do swoich potrzeb i wskazać działania, które podejmie

żeby je osiągnąć.

Istotne jest żeby dokument strategiczny, który stanowi program ochrony

środowiska był narzędziem do realizacji lokalnej polityki ochrony środowiska.

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 oraz przedstawiania go radzie gminy oraz

organowi opiniującemu dokument strategiczny.



Prawo Ochrony Środowiska
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 uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z zapisami art. 71 oraz art. 72
powyższej ustawy w dokumentach tych:
• określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,

zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania
środowiska do właściwego stanu;

• ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska;

• planuje się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu w sposób, który pozwala
w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych;

• zapewnia się warunki do utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki
zasobami środowiska;

• 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;

• określa się sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku
działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.



Prawo Ochrony Środowiska
Elementy środowiska podlegające ochronie

Powietrze na podstawie art. 85

Woda Na podstawie art. 87

Powierzchnia ziemi Na podstawie art. 101

Hałas Na podstawie art. 112

Pola elektromagnetyczne na podstawie art. 121

Złoża kopalin na podstawie art. 125

zwierząt oraz roślin na podstawie art. 127



Scenariusze ekorozwoju gminy
Strategie stosowania instrumentów lokalnej polityki ekologicznej

Idea ekorozwoju jest wdrażana i realizowana kiedy społeczeństwo uznaje nadrzędność wymogów ekologicznych nie 
zakłócanych przez  rozwój społeczno – gospodarczy, dba  o zrównoważoną konsumpcję oraz produkcję oraz 
racjonalną gospodarkę odpadami. Ekorozwój to teoria, która przewiduje podporządkowanie rozwoju cywilizacyjnego 
ochronie środowiska naturalnego oraz racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych. 

Czy w czasach wzrastającej degradacji środowiska naturalnego oraz
pogarszającego się stanu powietrza, aspekty ekologiczne nie powinny być
stawiane na pierwszym miejscu?

 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

Zgodnie z art. 57. 1. organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko dla gmin jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. 



Strategiczna ocena 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 projekty:

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

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;

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.”



Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

 analizę projektu dokumentu, którego dotyczy;
 analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska;
 charakterystykę oddziaływania na środowisko rozwiązań zawartych w

dokumencie;
 prezentację rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących

działania negatywne dla środowiska, które obejmuje dokument;
 przedstawienie rozwiązań alternatywnych;
 metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy;
 metody analizy skutków realizacji działań uwzględnionych w dokumencie,

koniecznych do osiągnięcia założonych celów;
 streszczenie w języku niespecjalistycznym;
 opinie właściwych organów;
 zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa;
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu

skutków realizacji postanowień dokumentu;
 zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze, poprzez podanie projektu

dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości.



Wewnętrzny Audyt Środowiskowy
Wszystkie dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska,
jak również wdrożenie oraz realizacja polityki środowiskowej oraz
systemu zarządzania środowiskiem, wymagają ustalenia metod
monitoringu.
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Wewnętrzny Audyt Środowiskowy
Wszystkie dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska,
jak również wdrożenie oraz realizacja polityki środowiskowej oraz
systemu zarządzania środowiskiem, wymagają ustalenia metod
monitoringu.
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Wskaźniki efektywności środowiskowej określone w załączniku nr IV 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EMAS) Nr 1221/2009. 

Co zrobić jeżeli nie mamy środków, lub nie zamierzamy
przeprowadzić wewnętrznego audytu środowiskowego naszej
organizacji. Czy są jakieś mierzalne sposoby, żeby sprawdzić
jak wpływamy na środowisko?

EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA

EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE 

MATERIAŁÓW

ODPADY

RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNA

WODA EMISJE

GŁÓWNE WSKAŹNIKI 
ŚRODOWISKOWE

załącznikiem nr 4 do rozporządzenia EMAS, ustalić można mierzalne 
wskaźniki środowiskowe pomocne do oceny gminy.
• liczba określona literą A oznacza całkowite roczne (zużycie, emisję, wytwarzanie);

• liczba określona literą B to liczba pracowników;

• wielkość R to wskaźnik A/B.

Dla poszczególnych wskaźników środowiskowych:

• efektywność energetyczna: A – całkowite bezpośrednie zużycie energii (MWh lub GJ)/B -

liczba pracowników;

• woda: A – całkowite roczne zużycie wody (m3)/B - liczba pracowników;

• odpady: A - całkowita roczna ilość wytwarzanych odpadów (tony)/B- liczba pracowników;

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.



Jakie znaczenie mają ekoinnowacje dla procesu 
ochrony przyrody w gminie?
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Ćwiczenie: Wskaź ekoinnowacje w Twojej gminie w przedstawionych obszarach
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Przykłady innowacji w gminie

ENERGIA WODY

OZE

ENERGIA 
GEOTERMALNA

ENERGIA
SŁONECZNA

ENERGIA WIATRU

ENERGIA 
Z BIOMASY

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.

 ponowne wykorzystanie odpadów.

 biogaz poddany odpowiedniej obróbce wykorzystywany jest np. jako paliwo do autobusów.

 ekologiczne pojazdy komunikacji miejskiej są również popularne na terenie Polski

 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.



Obowiązki i uprawnienia specjalisty dedykowanego 
do zarządzania środowiskiem w gminie

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.



Podstawowe czynności w procesie zarządzania  
środowiskiem w samorządzie
Po pierwsze:

 identyfikacja osoby (lub zespołu), dla których sprecyzowany zostanie zakres obowiązków oraz uprawnień;

 ulokowanie osoby lub jednostki w strukturze organizacyjnej urzędu gminy na poziomie pozwalającym na

decyzyjność;

 określenie zakresu kompetencji;

W tym miejscu mamy już specjalistę ewentualnie zespół i ruszamy dalej:

 identyfikacja aktów prawnych, które będą znaczące dla realizowanych działań;

 określenie dokumentów strategicznych gminy, które będą zawierały wytyczne dla realizowanego procesu;

 wyspecyfikowanie dokumentów strategicznych wymagających aktualizacji bądź opracowania obejmujących

obszary dotyczące ochrony środowiska;

 określenie wytycznych niezbędnych do ujęcia w poszczególnych dokumentach strategicznych,

uwzględniających poza wymaganiami określonymi w prawie, również specyfikę lokalnego samorządu oraz

zasadę zrównoważonego rozwoju;



Podstawowe czynności w procesie zarządzania  środowiskiem w 
samorządzie
Teraz zajmiemy się identyfikacją jednostek i instytucji współpracujących:
 określenie interesariuszy wewnętrznych, którzy zaangażowani zostaną w

system zarządzania środowiskowego gminy;
 identyfikacja interesariuszy zewnętrznych, których udział w procesie jest

niezbędny;
 przeprowadzenie akcji informacyjnej o przystąpieniu do opracowania,

wdrożenia i realizacji procesu;

Od tej chwili gromadzimy i analizujemy dane i informacje:
 zgromadzenie danych dotyczących działań realizowanych przez służby gminy

w obszarze ochrony przyrody;
 pierwsze analizy i wnioski wynikające z uzyskanych informacji;



Podstawowe czynności w procesie zarządzania  środowiskiem w 
samorządzie
Przygotowujemy się do określenia priorytetów i kierunków działań:

 przygotowanie polityki środowiskowej gminy (nie koniecznie wiąże się to z
wprowadzeniem normy ISO14001);

 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;

 przygotowanie założeń skonsolidowanych akcji informacyjnych dla
przedstawicieli społeczności lokalnej;

 opracowanie harmonogramu działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
kształtujących postawy proekologiczne;

 podnoszenie kompetencji osoby lub zespołu realizującego proces
zarządzania środowiskiem.

Kończymy ustaleniem zasad monitorowania realizowanego procesu.



Jeżeli zdecydujecie się Państwo
wprowadzić proces zarządzania
środowiskowego w swojej gminie i
niekoniecznie będziecie chcieli wydawać
środki publiczne na jego certyfikację, po
prostu to zróbcie w oparciu o następujące
elementy:

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 służy przede wszystkim do określenia
podstawowych cech funkcjonalnych i walorów
przyrodniczych naszej gminy oraz zagrożeń, jakie
występują dla elementów środowiska naturalnego.

Etapy systemu zarządzania środowiskowego według propozycji autorek opracowania



Społeczna odpowiedzialność samorządów jako 
nowoczesny element promocji działań 
ekologicznych w gminach



Społeczna odpowiedzialność samorządów
Społeczna odpowiedzialność samorządów bazuje na niezwykle popularnym ostatnio
pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu (csr – corporatesocialresponsibility). CSR
obejmuje wszelkie dodatkowe inicjatywy jakie podejmuje przedsiębiorstwo na rzecz
otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Podczas budowania strategii zostają
uwzględnione problemy i potrzeby:
 pracowników;
 społeczności lokalnej;
 partnerów biznesowych;
 środowiska naturalnego.

Działania ekologiczne realizowane w gminach mogą obejmować wiele
obszarów:
 zwiększanie liczby terenów zielonych;
 wprowadzanie przyjaznych środowisku rozwiązań w transporcie miejskim;
 poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji;
 zwiększanie energooszczędności w instytucjach publicznych;
 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;
 wprowadzanie ekoinnowacji;
 edukacja społeczności lokalnej w obszarze ekologii;
 efektywne wdrażanie zasad polityki ekologicznej.

Społeczna odpowiedzialność 

pozwala samorządom na 

wprowadzanie dodatkowych 

działań promocyjnych. 



Wykład został zrealizowany w ramach projektu 
„Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów 

w zakresie zarządzania ochroną przyrody” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na
www.pwgip.pl
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