
II. Program Ochrony Ârodowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego

Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska nak∏ada na zarzàd województwa obowiàzek sporzàdze-
nia wojewódzkiego programu ochrony Êrodowiska. Program dla województwa zachodniopo-
morskiego, sporzàdzony na okres 4 lat, zosta∏ zatwierdzony przez sejmik pod koniec 2002 ro-
ku. OkreÊla on cele ekologiczne, priorytety, harmonogram dzia∏aƒ proekologicznych oraz êró-
d∏a finansowania niezb´dne do osiàgni´cia postawionych celów. Jest podstawà dzia∏aƒ Sa-
morzàdu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki ekologicznej i tworzenia
innych programów bran˝owych oraz stanowi baz´ dla formu∏owania wytycznych do powiato-
wych i gminnych programów ochrony Êrodowiska.
Program ochrony Êrodowiska jest jednym z programów wojewódzkich, które sà realizacjà
strategii rozwoju województwa. Tak wi´c zawarte w Programie cele polityki ekologicznej wo-
jewództwa wyprowadzone zosta∏y nie tylko z polityki ekologicznej paƒstwa, ale równie˝ z za-
pisów „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” oraz „Planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego”, dotyczàcych ochro-
ny Êrodowiska.

W Programie wyodr´bniono 10 celów priorytetowych: 

1. „Goràce punkty” – minimalizacja wp∏ywu na Êrodowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdro-
wia ludzi w miejscach najwi´kszego oddzia∏ywania na Êrodowisko w skali województwa.

2. Gospodarka wodna – zapewnienie odpowiedniej jakoÊci u˝ytkowej wód, racjonalizacja
zu˝ycia wody, zwi´kszenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzià.

3. Gospodarka odpadami – zminimalizowanie iloÊci wytwarzanych odpadów oraz wdro˝e-
nie nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania.

4. Poprawa jakoÊci Êrodowiska – zapewnienie wysokiej jakoÊci powietrza, redukcja emisji
gazów cieplarnianych i niszczàcych warstw´ ozonowà, zminimalizowanie ucià˝liwego ha-
∏asu, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

5. Racjonalizacja u˝ytkowania surowców – racjonalizacja zu˝ycia energii, surowców i ma-
teria∏ów wraz ze wzrostem udzia∏u wykorzystywanych zasobów naturalnych.

6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrze˝a – ochrona przed degradacjà, rekulty-
wacja terenów zdegradowanych, ochrona wybrze˝a Ba∏tyku i Zalewu Szczeciƒskiego.

7. Racjonalne u˝ytkowanie zasobów przyrodniczych – zachowanie walorów i zasobów
przyrodniczych z uwzgl´dnieniem georó˝norodnoÊci i bioró˝norodnoÊci oraz rozwoju za-
sobów leÊnych.

8. Przeciwdzia∏anie powa˝nym awariom – ochrona przed powa˝nymi awariami oraz sprosta-
nie nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeƒstwa chemicznego i biologicznego.

9. Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej – edukacja ekologiczna.
10. Monitoring Êrodowiska – zbudowanie systemu monitoringu i oceny Êrodowiska, dosto-

sowanego do wymagaƒ i standardów Unii Europejskiej.

Chocia˝ praktycznie realizacja ka˝dego z dziesi´ciu celów Programu odbywa si´ przy zna-
czàcym udziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska w Szczecinie, to szczegól-
ne zadania przypisane naszej instytucji znajdujemy w zapisach Programu, precyzujàcych re-
alizacj´ wymienionych poni˝ej celów: 

Cel 4 – Poprawa jakoÊci Êrodowiska
• utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeƒ powietrza we wspó∏pracy z samorzàdami

i u˝ytkownikami Êrodowiska,

• wyodr´bnienie obszarów naruszeƒ standardów jakoÊci powietrza z okreÊleniem zakresu na-
ruszeƒ  we wspó∏pracy z Wojewodà,

• aktualizacja informacji o emisji ha∏asu do Êrodowiska we wspó∏pracy z samorzàdami powia-
towymi oraz u˝ytkownikami Êrodowiska,
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• ocena stanu akustycznego Êrodowiska,

• ocena zagro˝eƒ promieniowaniem elektromagnetycznym we wspó∏pracy z samorzàdami,
przedsi´biorstwami energetycznymi oraz operatorami sieci telefonii komórkowej.

Cel 8 – Przeciwdzia∏anie powa˝nym awariom

• aktualizacja listy zak∏adów i instalacji stwarzajàcych potencjalne zagro˝enie wystàpienia po-
wa˝nych awarii,

• wspó∏praca transgraniczna w zakresie informowania o zagro˝eniach i prowadzenia akcji ra-
towniczych, we wspó∏pracy z Ministerstwem Ârodowiska, Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà i Wo-
jewodà.

Cel 9 – Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej

• utworzenie w urz´dach administracji publicznej systemów gromadzenia i upowszechniania
informacji o Êrodowisku, 

• informowanie spo∏eczeƒstwa o stanie Êrodowiska.

Cel 10 – Monitoring Êrodowiska

• monitoring i ocena jakoÊci Êrodowiska we wspó∏pracy z Wojewodà, u˝ytkownikami Êrodowi-
ska (szczególnie monitoring emisji), Regionalnym Zarzàdem Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie oraz Poznaniu, samorzàdami, Urz´dem Marsza∏kowskim i Wojewódzkà Stacjà Che-
miczno-Rolniczà.

Odpowiedzi na pytania – czy i w jaki sposób zadania wymienione powy˝ej sà realizowane
przez WIOÂ w Szczecinie? – znajdujà si´ w prezentowanym Raporcie.

Du˝ym wyzwaniem ze wzgl´dów merytorycznych i finansowych jest budowa systemu moni-
toringu i oceny Êrodowiska, dostosowanego do wymagaƒ Unii Europejskiej – Cel 10. Chocia˝
koordynatorem wszelkich dzia∏aƒ w ramach tego celu jest Wojewódzki Inspektor Ochrony
Ârodowiska w Szczecinie, to cel ten powinien byç realizowany przy wspó∏udziale administra-
cji rzàdowej i samorzàdowej ró˝nego szczebla. 

Równie˝ jeÊli chodzi o finansowanie poszczególnych zadaƒ w ramach tego celu, to jego ci´-
˝ar nie mo˝e spoczywaç jedynie na Êrodkach bud˝etowych. W Programie, w tabelach poda-
jàcych êród∏a finansowania dla Celu 10 wymienione sà tak˝e: finansowanie z funduszy UE,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, z funduszy gminnych i powiatowych.




