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I. WSTĘP 

 
1.1. Podstawa prawna opracowania 

 
Obowiązujące od 1 października 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, nakłada 

na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek opracowania gminnego programu 

ochrony środowiska. Obowiązek ten jest przesłanką dla utworzenia niniejszego 

opracowania (art. 17, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627). 

 Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 15.06.2004 r. 

pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Poddębickiego, w imieniu której działa Zarząd 

Związku, reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu, a Spółką ABRYS Technika z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Wiślana 46. 

 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 
 Przedmiotem opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Poddębice” na lata 2004-2007, z perspektywą na lata 2008-2011, połoŜonej w powiecie 

poddębickim, województwie łódzkim. 

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony 

środowiska na analizowanym terenie. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują ochronę 

powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów 

przyrodniczych. Omówienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odrębnym 

opracowaniu pod nazwą „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Poddębice”. 

Program Ochrony Środowiska wskazuje tzw. „punkty zapalne” w środowisku, 

wywołane niezrównowaŜonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawia konkretne 

propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagroŜeń. Hierarchiczne 

uporządkowanie celów pod kątem ich waŜności, decyduje o podziale przyszłego budŜetu 

gminy i spodziewanych środkach pomocowych przeznaczonych na ochronę środowiska. 

Obok wymienionych wyŜej funkcji Program Ochrony Środowiska spełnia takŜe 

funkcje promocyjne i informacyjne. Dokument ten informuje o stanie środowiska w gminie 

i podejmowanych działaniach zmierzających do jego poprawy.  

Program ten oprócz promocji walorów przyrodniczych ma za zadanie promować 

gminę, której elementem strategii rozwoju gospodarczego jest ochrona środowiska. 
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1.3. Potrzeba i cel opracowania Programu 

 
Programy Ochrony Środowiska są podstawowym instrumentem realizacji II Polityki 

Ekologicznej Państwa. Sporządzane dla kolejnych szczebli administracji samorządowej, 

umoŜliwiają najbardziej efektywną ochronę środowiska przyrodniczego.  

Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg prowadzących 

do osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju, naleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie jedyną. 

O w pełni zrównowaŜonym rozwoju moŜna dopiero mówić po osiągnięciu czterech ładów: 

• ekologicznego, 

• społecznego, 

• ekonomicznego (gospodarczego), 

• przestrzennego. 

Podstawowym narzędziem osiągnięcia ładu ekologicznego jest ochrona 

i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ład społeczny moŜe być osiągnięty 

np. poprzez akceptację mieszkańców dla proponowanych i podejmowanych działań. Ład 

gospodarczy osiąga się poprzez kształtowanie odpowiedniej struktury gospodarki 

i ograniczanie bezrobocia. Ład przestrzenny wiąŜe się np. z odpowiednią lokalizacją 

terenów przemysłowych, mieszkaniowych, komunikacyjnych i innych.  

PowyŜsze zasady zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska zostały 

uwzględnione w niniejszym opracowaniu. Są one zaleŜne od specyfiki oraz rzeczywistych 

potrzeb i moŜliwości gminy, na nim bowiem spocznie większość obowiązków związanych 

z wdraŜaniem kierunków i hierarchii działań zmierzających do osiągnięcia 

zrównowaŜonego rozwoju gminy. Do najistotniejszych, zaproponowanych dla Miasta 

i Gminy Poddębice celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno – 

gospodarczego i ochrony środowiska, naleŜą: 

• ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości 

powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciąŜliwego hałasu); 

• ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości uŜytkowej wód, racjonalizacja 

zuŜycia wody, właściwa gospodarka wodno-ściekowa); 

• ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych 

z uwzględnieniem ich róŜnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna 

eksploatacja lasów, poprawa jakości wód powierzchniowych); 

• racjonalne uŜytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zuŜycia energii, 

surowców i  materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów 

odnawialnych); 
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• prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 

realizacji wyŜej wymienionych działań. 

 
Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu 

z programem edukacji ekologicznej społeczeństwa powinna zapewnić Miastu i Gminie 

Poddębice rozwój zgodny z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. 

 
1.4. Metodyka opracowania Programu 

 
 Sporządzanie programów ochrony środowiska dla kolejnych szczebli administracji 

samorządowej, umoŜliwia najbardziej efektywną ochronę środowiska przyrodniczego. 

Wymaga to jednak kompatybilności wytyczonej polityki ekologicznej poszczególnych 

jednostek administracji państwowej, zmierzającej do poprawy środowiska przyrodniczego. 

 Gminny program ochrony środowiska został opracowany w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawne a takŜe „Wytyczne sporządzania programów ochrony 

środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydane przez Ministerstwo Środowiska 

w grudniu 2002 roku. 

 Ponadto w trakcie opracowywania niniejszego Programu uwzględniono jego 

zgodność z obowiązująca Polityką Ekologiczną Państwa oraz odpowiednio z programami 

ochrony środowiska wyŜszej rangi, tj.: 

� Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego; 

� Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Poddębice. 

Uwzględniono równieŜ załoŜenia i ustalenia wynikające ze: 

� Strategii rozwoju gminy Poddębice; 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

� Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

� Innych obowiązujących na terenie gminy programów branŜowych. 

 
Metodyka konstruowania Programu oparta była o następujące elementy: 

• Ustalenie zakresu i formy opracowania, w oparciu o dyskusje 

z przedstawicielami władz samorządowych; 

• Zgromadzenie, przegląd i ocena wszystkich dostępnych danych o stanie 

środowiska gminy; 

• Sporządzenie inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego 

i infrastruktury (głównie wodno-ściekowej) oraz ocena ich stanu, źródeł 

i tendencji przeobraŜeń w oparciu o wizję lokalną na terenie gminy; 
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• Sprecyzowanie potrzeb i moŜliwości zrównowaŜonego rozwoju gminy na 

podstawie strategii rozwoju gminy, a takŜe programów rozwoju wyŜszych 

szczebli administracyjnych (powiatu i województwa); 

• Sprecyzowanie harmonogramu celów krótkoterminowych i długoterminowych 

oraz zadań priorytetowych do realizacji w zakresie Programu Ochrony 

Środowiska, z uwzględnieniem wytycznych programów wyŜszego szczebla 

oraz innych opracowań strategicznych; 

• Określenie metod i kierunków realizacji Programu oraz monitorowania 

wdraŜania programu; 

• Weryfikacja i konsultacja opracowanego Programu z przedstawicielami Urzędu 

Miejskiego, dąŜąca do akceptacji opracowania i jego publikacji na forum 

publicznym; 

• Uzyskanie pozytywnej opinii zarówno społeczności lokalnej, jak i Zarządu 

Powiatu Poddębice zgodnie z art. 17 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627); 

• Przekazanie opracowania do zatwierdzenia przez Radę Miejską. 

 
Całość opracowania została oparta o bieŜące konsultacje z przedstawicielami 

Starostwa Powiatowego oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego. Do sporządzenia 

niezbędne były równieŜ konsultacje z jednostkami i organizacjami, których działalność na 

terenie gminy związana jest w sposób bezpośredni i pośredni z ochroną środowiska, 

kształtowaniem środowiska, rozwojem infrastrukturalnym gminy i edukacją ekologiczną. 

 


