Krzysztof Wiktorowski
Rola i zadania samorządu
terytorialnego w zarządzaniu
ochroną środowiska w regionie
zachodniopomorskim
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 8, 477-483

2008

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 8

Krzysztof Wiktorowski

ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZARZĄDZANIU
OCHRONĄ ŚRODOWISKA W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wprowadzenie
Ochrona środowiska jest dziedziną życia społeczno-gospodarczego, która
odgrywa ważną rolę w działaniach politycznych i gospodarczych zarówno w skali
globalnej, regionalnej, jak i lokalnej. A zapewnienie skutecznej ochrony środowiska
jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów społecznych i gospodarczych
w naszym kraju. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest podejmowanie kompleksowych działań, realizowanych przy pomocy wszystkich podmiotów funkcjonujących w państwie. Szczególną rolę odgrywają w tym zakresie organy administracji
publicznej, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym (gminy, powiaty,
województwa). To władze lokalne zobowiązane są do podejmowania i prowadzenia
dialogu ze społeczeństwem oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju
wśród społeczności na danym terenie. Osiąganie sukcesów na poziomie samorządu
terytorialnego przynosi bowiem korzyści zarówno państwu, jak też mieszkającemu
na jego terytorium społeczeństwu. Coraz oczywistszą potrzebą staje się bowiem
wiązanie środowiska przyrodniczego i ekonomii w jeden segment transformacyjny.
Gdyż to nie wola polityków, ale świadomość ekologiczna społeczeństwa będą
warunkowały w przyszłości nasze szanse w kierunku ekorozwoju.
Celem pracy jest przedstawienie roli i zadań samorządu terytorialnego w zarządzaniu ochroną środowiska zgodnie z nowymi wymogami wynikającymi z tzw.
ustawy kompetencyjnej z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną1.
1

DzU z 1998 r., nr 133, poz 872.
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1. Zadania i kompetencje administracji samorządowej
Ochrona środowiska stanowi jedno z głównych zadań samorządu terytorialnego. W myśl Prawa ochrony środowiska2 organami ochrony środowiska są: wójt,
burmistrz, starosta, prezydent miasta, wojewoda, minister właściwy do spraw środowiska. Istnieją także organy wyspecjalizowane działające na podstawie przepisów
szczególnych, należą do nich np. Państwowa Straż Rybacka, Inspektorat Ochrony
Środowiska, Inspektorat Weterynarii, Państwowa Straż Łowiecka, Służba Leśna.
Wraz ze wzrostem roli i znaczenia ochrony środowiska zwiększyły się także środowiskowe zadania samorządu terytorialnego. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno
w przepisach ustrojowych, jak i w całym pakiecie ustaw stanowiących strukturę
prawa środowiskowego z ustawą Prawo ochrony środowiska (POŚ) na czele. Należy
podkreślić, że wszystkie działania podejmowane przez władze samorządowe powinny
zapobiegać powstawaniu niekorzystnych z punktu widzenia interesu ogólnonarodowego lokalnych kwestii w zakresie ekologii. Dlatego należy mieć świadomość, że
zdecydowana większość zadań w dziedzinie ochrony środowiska nie będzie miała
charakteru lokalnego, mimo że wykonawcą tych zadań będzie samorząd terytorialny.
Realizowane one są bowiem przede wszystkim w interesie publicznym – lokalnym.
Podstawą prawną wyznaczenia działań ochronnych organów samorządowych (w tym
całej administracji publicznej) są przepisy Konstytucji RP. Istotne znaczenie ma tutaj
artykuł 5. Wprowadza on dwojakiego rodzaju regulacje odnoszące się do ochrony
środowiska: zasadę zrównoważonego rozwoju jako zasadę ustrojową dotyczącą podstawowych zasad państwa oraz określenie ochrony środowiska jako jednej z podstawowych
funkcji państwa3. Stosownie do postanowień art. 5 Konstytucji – Rzeczpospolita
Polska, strzegąc niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewniając
obywatelom wolność, przestrzeganie praw człowieka i obywatela, a także bezpieczeństwo, chroniąc dziedzictwo narodowe oraz zapewniając ochronę środowiska,
powinna kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Z treści tego przepisu
prawnego wynika, że nie jest to wyłącznie zasada środowiskowa. Odnosi się ona do
całej działalności państwa4. Powierzenie zadań ochronnych wspólnotom samorządowym było następstwem uświadamiania sobie przez organy centralne konieczności
przeciwstawiania się procesom niszczącym elementy środowiska przyrodniczego.
2
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DzU z 2001 r., nr 62, poz 627.
Zob. Z. Bukowski, Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” nr 4/2002, s. 64-65.
Zob. A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 20-35.
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2. Ochrona środowiska na szczeblu lokalnym
Ochrona środowiska stanowi jedno z głównych zadań gminnego samorządu
terytorialnego. W Polsce istnieje obecnie jednoszczeblowy samorząd terytorialny,
który stanowią gminy miejskie i wiejskie. Podstawowymi kompetencjami wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) są m.in.: przyjmowanie zawiadomień o awariach,
nakazanie osobie ﬁzycznej wykonanie czynności ograniczających negatywne
oddziaływanie na środowisko oraz wstrzymanie użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. Do najistotniejszych zadań własnych gminy
z zakresu ochrony środowiska należą: sprawy ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, zieleni komunalnej i zadrzewień.
Samorządy gminne realizują również zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, na których realizację otrzymują środki ﬁnansowe. Na mocy ustawy
kompetencyjnej do zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska zalicza
się między innymi: sprawowanie administracji w dziedzinie łowiectwa, sprawowanie pieczy nad walorami miejscowości uzdrowiskowych, prowadzenie zakładów
uzdrowiskowych, wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego, rolnego
do zalesienia, nakazanie wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania nienależycie oczyszczonych ścieków
do wody, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości,
zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,
wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów, sporządzanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz
skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz ich udostępnianie do wglądu oraz popularyzacja ich treści, informowanie o przystąpieniu
do sporządzania ww. planów i o ich uchwaleniu, wydawanie decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, uzgadnianie tych
decyzji z właściwymi organami, wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu,
wprowadzania ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, wprowadzania ochrony indywidualnej w drodze uznania za: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne,
użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
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3. Ochrona środowiska na szczeblu regionalnym
Sprawami ochrony środowiska na szczeblu regionalnym zajmują się wojewoda
i marszałek województwa. Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządowej
w danym regionie wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających
obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje opieką konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa,
nadzoru nad lasami prywatnymi. Ma sporo zadań w dziedzinie programowania
i oceniania projektów, planów, strategii. Do podstawowych kompetencji wojewody
należą m.in.: wydawanie rozporządzeń w określonych sytuacjach, opiniowanie
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, prowadzenie postępowań w razie
oddziaływań transgranicznych. Natomiast marszałek województwa jako przedstawiciel samorządu terytorialnego zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu
gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prowadzi także bazę danych o emisjach
substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest
organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony
środowiska, plan gospodarki odpadami, sprawuje kontrolę nad Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska nakłada na
zarząd województwa, jako realizację polityki ekologicznej państwa, obowiązek
sporządzenia Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, który jest uchwalany przez sejmik. Sporządza się go, podobnie jak politykę ekologiczną państwa,
na okres 4 lat. Określa on cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań
proekologicznych oraz źródła ﬁnansowania niezbędne do osiągnięcia postawionych
celów. Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego jest
podstawą działań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie
polityki ekologicznej i tworzenia innych programów branżowych oraz stanowi
podstawę dla formułowania wytycznych do powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska. Działania te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi
dla osiągnięcia określonych celów. Pod względem czasowym taki program musi
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spełnić wymogi ustawowe. Jako główny cel w programie wynikający z polityki ekologicznej państwa przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju województwa
zachodniopomorskiego, co oznacza taki model rozwoju województwa, w którym
zaspokajanie bieżących potrzeb społecznych oraz potrzeb przyszłych pokoleń
będzie traktowane równoprawnie i łączyć będzie, w sposób harmonijny, troskę
o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego narodu z postępem cywilizacyjnym i ekonomicznym, będących udziałem wszystkich grup społecznych.
5. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Walory przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego stanowią jedno
z głównych uwarunkowań rozwoju regionu, a ich zachowanie i odpowiednie,
racjonalne wykorzystanie w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność regionu, zwłaszcza że potencjał przyrodniczy ma decydujące znaczenie w rozwoju
województwa. Muszą więc być prowadzone zarówno przez władze jak i przedsiębiorstwa działania mające na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska
w województwie zachodniopomorskim. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 cele te mają być
osiągnięte poprzez: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do
powietrza wód i gleby, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawę
zarządzania środowiskiem. W praktyce zapisy ustawowe mogą być skutecznie
realizowane tylko wówczas, jeżeli programy ochrony środowiska zarówno powiatowe, jak i gminne będą opracowywane a następnie realizowane w sposób
zintegrowany oraz spójne z programem ochrony środowiska województwa, a więc
wtedy, gdy zapewni się w województwie funkcjonowanie Regionalnego Systemu
Zarządzania Środowiskowego (REMAS), który umożliwia integrację działań
liderów lokalnych na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie. Ogólny
schemat funkcjonowania systemu REMAS przedstawia rys. 1.

481

ROZWÓJ ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

Rys. 1. Funkcjonowanie systemu REMAS
Regionalny Lider Systemu
Zarząd Województwa

Liderzy Lokalni

Instytucje wspierające:

Dyrektorzy, Prezesi, Starostowie,
Wójtowie, Prezydenci, przedstawiciele
sąsiednich regionów

Operator regionalny systemu

Krajowe i regionalne fundusze
ekologiczne, banki, jednostki badawcze,
fundusze zagraniczne

Społeczeństwo
Organizacje ekologiczne

Procedury Systemu Zarządzania
Środowiskowego

Jednostki nadzorujące,
monitorujące, stan środowiska

zakłady, gminy, powiaty

Edukacja ekologiczna na
poziomie lokalnym
i regionalnym

informacje

województwa

instrumenty
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Auditorzy systemów
sformalizowanych

Źródło: W.A. Sokół, Zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej,
Prace Naukowe GIG, Katowice 2007.

Podsumowanie
Właściwe zdeﬁniowanie celów regionalnego programu ma kluczowe znaczenie w procesie opracowywania polityki ochrony środowiska, jako elementu ukierunkowującego wszelkie podejmowane działania. Dokładne informacje na temat
istniejącego stanu środowiska w regionie oraz tendencji, które w sposób znaczący
będą kształtować to środowisko w przyszłości, są niezbędne do wyboru priorytetów planowanej polityki. Za nadrzędny długoterminowy cel programu należy
przyjąć harmonijny, zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania
ochrony środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły charakter regionu,
ale również wspierają jego rozwój gospodarczy. Cel ten jest zgodny z nadrzędnym,
strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych
i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego.
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Samorząd wojewódzki, mocą ustaw środowiskowych, otrzymał odpowiedzialne zadanie budowania spójnego systemu zarządzania środowiskiem. Ma on
obowiązek opracowania własnych programów i planów, będąc jednocześnie ciałem
opiniującym powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami i powiatowe programy ochrony środowiska, których opracowanie przypisano ustawowo samorządom
lokalnym. Cele i priorytety zawarte w programach i planach wykorzystywane są
przez jednostki administracji rządowej i samorządowej dla potrzeb operacyjnego
zarządzania środowiskiem, w tym także do celów monitorowania skuteczności
działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN MANAGEMENT
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN WESTPOMERANIAN REGION

Summary
The topic of the article is about an importance of local government in environmental protection. It shows how the local government could protect the
environment, what are the law solutions and what are the ways to execute the
problem in westpomeranian region.
Translated by Krzysztof Wiktorowski
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