4 Wdrażanie i realizacja powiatowego programu
ochrony środowiska
Program ochrony środowiska powiatu opracowany został w sposób
zintegrowany z programami gmin działających na jego terenie. Przyjęto, że
program realizowany będzie przez powiat w ramach zorganizowanego systemu
zarządzania środowiskowego, z zastosowaniem modelu, procedur i narzędzi
Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS), Regionalnego
Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS) [1,2,7,8,9], które opisano
w kolejnych punktach niniejszego rozdziału, na podstawie pracy [9], za zgodą autora.

4.1. Przeznaczenie REMAS
Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo,
powiat i gmina musi co 4 lata opracowywać program ochrony środowiska,
z uwzględnieniem działań na kolejne 4 lata, a co 2 lata przedstawiać raport z jego
realizacji. Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest polityka
ekologiczna państwa.
W praktyce zapisy ustawowe mogą być skutecznie realizowane jedynie
wówczas, jeśli programy powiatowe i gminne są opracowywane a następnie
realizowane w sposób wzajemnie zintegrowany i są spójne z programem ochrony
środowiska województwa, a więc gdy zapewni się w województwie funkcjonowanie
(na zasadach dobrowolności) Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
REMAS umożliwia integrację działań liderów lokalnych (rysunek 4.1) na rzecz
poprawy stanu środowiska w województwie.
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Celem REMAS jest wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską
wyrażone dążeniem do spełnienia wymagań akcesyjnych przez uzyskiwanie

w województwie sukcesywnego z roku na rok ograniczania negatywnego wpływu na
środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Stan docelowy w tym zakresie
nakreśla program ochrony środowiska województwa, zintegrowany z programami
opracowanymi przez powiaty i gminy, a potwierdzeniem jego osiągania jest ocena
efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (ustawowo co 2 lata)
z wykorzystaniem zestawu takich samych dla gmin i powiatów wskaźników, które
podlegają również weryfikacji w okresach rocznych.
W modelu REMAS instrumenty instytucjonalne spełniają rolę stymulującą
samorządy i przedsiębiorstwa do podejmowania priorytetowych dla regionu inwestycji
proekologicznych, wśród których istotne znaczenie mają instrumenty ekonomiczne,
będące w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Zorganizowanie w województwie śląskim, na zasadzie dobrowolności,
REMAS stwarza warunki do opracowywania programów ochrony środowiska
gmin i powiatów w sposób zintegrowany, ukierunkowany na generowanie
i realizacje
dużych
zadań
inwestycyjnych,
spełniających
kryteria
dofinansowania z funduszy europejskich.
Sam fakt posiadania programu ochrony środowiska i wynikających z niego
planów, oprócz spełnienia wymogu ustawowego, zwiększa ,szanse pozyskania
środków europejskich na realizacje zawartych w nich zadań. Ich realizacja w ramach
systemu zarządzania środowiskowego może również znakomicie ułatwić
monitorowanie uzyskiwanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Efekty te
zadecydują bowiem o faktycznym osiągnięciu w województwie śląskim stan
środowiska wynikającego z ustaleń akcesyjnych. Jest to podstawowe zadanie
wszystkich partnerów uczestniczących w zarządzaniu środowiskowym w skali
regionalnej, a możliwość organizowania w ramach REMAS skutecznego zarządzania
informacjami ekologicznymi, w tym związanymi z kontrolą i prognozowaniem opłat
środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych w skali całego
województwa, stanowi istotny atut omawianego modelu.

4.2. Model i procedury REMAS
Podstawą REMAS jest zintegrowany (wielopoziomowy) model systemu
zarządzania środowiskowego [1,2,7,8,9], stanowiący rozwinięcie klasycznego
modelu Czystszej Produkcji [3,8], o zasadnicze elementy modelu zgodnego z ISO
14001 [4,5] oraz dodatkowe narzędzia, w tym informatyczne [8,9].
Na omawiany model, którego schemat pokazuje rysunek 4.2, składają się
szczegółowe algorytmy postępowania (rysunki 4.3÷4.5), opisane za pomocą
podstawowych trzech, wzajemnie ze sobą powiązanych procedur operacyjnych:
−

Procedura PR 1 - „Zarządzanie środowiskowe” (rysunek 4.3) określa sposób
organizacji systemu zarządzania środowiskowego w gminie/powiecie, w tym
opracowywania: polityki środowiskowej, ustalania celów i zadań środowiskowych,
generowania programów zarządzania środowiskowego, stanowiących zasadnicze
elementy programu ochrony środowiska gminy/powiatu. Procedura stanowi
rozwinięcie procedury Czystszej Produkcji [3,8] o najistotniejsze wymagania
międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001 [4,5],

−

Procedura PR 2 - „Ocena efektów działalności środowiskowej” (rysunek 4.4)
określa zasady monitorowania i okresowego przeglądu wpływu gminy/powiatu na
środowisko, identyfikacji aspektów środowiskowych, określania aspektów
istotnych i priorytetów. Procedura pozwala dokonywać okresowego przeglądu
i oceny efektów działalności środowiskowej gminy/powiatu, będących skutkiem
wdrażania programów ochrony środowiska, opracowywać propozycje działań
korygujących i zapobiegawczych oraz stale doskonalić funkcjonowanie systemu.
Wykorzystuje wymagania międzynarodowej normy EN ISO 14031 [6], normy PNEN ISO 14001 [4,5] oraz narzędzia monitorowania, przeglądu i oceny wpływu na
środowisko danej organizacji (powiatu, gminy oraz przedsiębiorstw działających
na ich terenie) z zastosowaniem jednolitych kryteriów i wskaźników oceny efektów
działalności środowiskowej [9] .

− Procedura PR 3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi” (rysunek 4.5),
[7,9], której przedmiotem są zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
informacji ekologicznych w skali województwa, dotyczących:
− opracowywania programów ochrony środowiska, ich
realizacji oraz
okresowej oceny uzyskiwanych efektów i informowania o tym,
− wspomagania systemu kontroli (dla gmin i powiatów-prognozowania)
wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody
funduszy ekologicznych,
−

dostępu do informacji ekologicznych zgromadzonych w ramach systemu.

Procedura PR3 stanowi podstawę organizowanego w województwie śląskim
systemu kontroli (na poziomie województwa) i prognozowania (na poziomie
gmin i powiatów) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty
do tego zobowiązane, zapewniającego wzrost przychodów funduszy ekologicznych –
gminnych, powiatowych i WFOŚiGW w Katowicach, a także NFOŚiGW.
Jej celem jest dążenie do zapewnienia wkładu własnego samorządów w celu
maksymalnej absorpcji środków unijnych na realizacji priorytetowych dla
województwa zadań, poprawiających stan środowiska do poziomu
wynikającego z ustaleń akcesyjnych- w szczególności do zapewnienia wkładu
własnego samorządów.
Realizacja REMAS za pomocą modelu zintegrowanego (wielopoziomowego)
zapewnia integrację gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska przez
skorelowanie polityk, celów i zadań oraz programów zarządzania środowiskowego.
Ponadto REMAS gwarantuje powiązania informacyjne pomiędzy poszczególnymi
szczeblami samorządowymi, w tym porównywalność danych o osiąganych efektach
działalności środowiskowej. W wyniku tego uzyskuje się możliwość kreowania zmian
lokalnych i regionalnych instrumentów instytucjonalnych: prawnych, finansowych
i organizacyjnych, zachęcających uczestników systemu regionalnego do osiągania
celów środowiskowych przyjętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programach ochrony środowiska.
Zaletą modelu REMAS jest fakt, że wszystkie dokumenty systemowe
opracowane i dostępne są w wersji elektronicznej, a wiec nie wymagają stosowania
zbędnej biurokracji.
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4.3. Narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie
programu ochrony środowiska
Wdrożenie i funkcjonowanie REMAS wspomagają odpowiednio:
− Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska – SOZAT w zakresie systemu
kontroli i prognozowania opłat środowiskowych,
− program komputerowy z baza danych REMAS w zakresie opracowania
i wdrażania programu ochrony środowiska z zastosowaniem procedur
zarządzania środowiskowego PR1, PR2 i PR3.
Współpracę programów REMAS i SOZAT pokazuje schemat procedury zarządzania
informacjami ekologicznymi PR3 (rysunek 4.5).
Przewidziano integrację programów komputerowych REMAS i SOZAT, co zapewnia
wzajemne przenoszenie wybranych danych z powiatowego banku zanieczyszczeń
odpowiednio do kwestionariusza przeglądowego programów REMAS oraz
w odwrotnym kierunku tj. opracowanych w ramach programów ochrony środowiska
ujednoliconych dokumentów systemowych do bazy danych wojewódzkiego systemu
zarządzania informacjami ekologicznymi (rysunek 4.5). Powiązanie systemu
zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania informacjami ekologicznymi
pozwala między innymi na pełniejsze wykorzystanie walorów banku zanieczyszczeń
SOZAT.

4.3.1. Program REMAS
Program REMAS [9] zawiera:
−

księgę szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego
powiatem: PR1, PR2, PR3 w wersji numerycznej,

−

kwestionariusz przeglądowy tj. bazę monitorowanych parametrów,
obejmującą około 200 parametrów, z których 36 wykorzystywanych jest do
obliczenia zestawu wskaźników oceny efektów działalności środowiskowejtakich samych dla wszystkich gmin i powiatów (a wiec porównywalnych).
Dane do bazy REMAS mogą być importowane w sposób zagregowany
z bazy SOZAT, z bazy danych o stanie środowiska WIOŚ oraz są
wprowadzane przez powiat (wskazane dla ostatnich 3 lat),

−

wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej (tablica 2),

−

zestaw dokumentów systemowych w wersji numerycznej, stanowiących
podstawę programu ochrony środowiska, zapisanych do bazy danych
i możliwych do przesyłania pomiędzy programami REMAS gminy, powiatu
i województwa tj.:
o dokument powołujący Pełnomocnika i Zespół ds. Systemu Zarządzania
Środowiskowego w powiecie1

1

- dokumenty (lub synteza programu2 ) wymagane przez WFOŚiGW w Katowicach dla potwierdzenia
faktu wdrożenia REMAS w przypadku dofinansowania opracowania programu ochrony środowiska

o tabela priorytetów1,
o rejestr aspektów środowiskowych,
o polityka środowiskowa1,
o rejestr celów i zadań środowiskowych1,
o program zarządzania środowiskowego1,
o przegląd stanu realizacji celów i zadań środowiskowych,
o ocena efektów działalności środowiskowej,
o raport o stanie środowiska i synteza programu ochrony środowiska
powiatu2.
Tablica 2. Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej [9]

Symbol
Nazwa wskaźnika
Emisja gazów cieplarnianych
OA1
do atmosfery
Emisja gazów do atmosfery
OA2
Emisja pyłów do atmosfery
OA3
Zużycie energii elektrycznej
OE1
w gospodarstwach
domowych
Produkcja energii
EO1
elektrycznej ze źródeł
odnawialnej
Stopień oczyszczania
OW1
ścieków
Ludność obsługiwana przez
OW2
oczyszczalnie ścieków
Ludność obsługiwana przez
GW1
wodociągi
Zużycie wody
GW2
Wytwarzanie odpadów
GO1
komunalnych
Wytwarzanie odpadów
GO2
niebezpiecznych
Wykorzystanie odpadów
GO3
komunalnych
Recykling odpadów
GO4
komunalnych
Grunty zdegradowane na
OG1
powierzchni gminy/powiatu
Lasy na powierzchni
OP1
gminy/powiatu
Powierzchnia obszarów
OP2
chronionych na powierzchni
gminy/powiatu
Ochrona środowiska w
RO1
wydatkach gminy/powiatu
Rynek pracy na tle wydatków
RO2
na ochronę środowiska

Definicja wskaźnika
Emisja CO2+CH4/ludność ogółem/rok
Emisja gazów ogółem/ludność ogółem/rok
Emisja pyłów ogółem/ludność ogółem/rok
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych/ ludność ogółem/rok
produkcja energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych/ produkcja energii elektrycznej
ogółem
Ścieki oczyszczone/ścieki wymagające
oczyszczenia
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ścieków/ludność ogółem
Ludność obsługiwana przez wodociągi/ludność
ogółem
Zużycie wody ogółem/ ludność ogółem/rok
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych/ludność
ogółem/rok
Ilość wytworzonych odpadów
niebezpiecznych/ludność ogółem/rok
Ilość odpadów komunalnych
wykorzystanych/wytworzonych
Odpady komunalne poddane
recyklingowi/wytworzonych
Powierzchnia gruntów
zdegradowanych/powierzchnia gminy ogółem
Powierzchnia lasów/powierzchnia gminy ogółem
Powierzchnia obszarów chronionych/powierzchnia
gminy ogółem
Nakłady na ochronę środowiska/dochody
budżetowe ogółem
Nakłady na ochronę środowiska/liczba pracujących

4.3.2. Program SOZAT
Program SOZAT, opracowany przez ATMOTERM S.A., powiatu stanowi
kopię
zawartości
Wojewódzkiego
Banku
Zanieczyszczeń
Środowiska,
wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
w odniesieniu do podmiotów działających na terenie powiatu. SOZAT jest
podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w województwie systemu
kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy
ekologicznych i zawiera między innymi:
a) katalogi:
− odpadów zgodne z klasyfikacją odpadów,
− cenowe zanieczyszczeń i odpadów,
− zanieczyszczeń – nazwy i normy,
− podział administracyjny Polski,
− wskaźniki dla spalania energetycznego paliw,
− urządzeń redukujących,
− paliw,
− źródeł,
− rodzajów wód oraz rodzajów ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym,
− tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód,
− tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
wprowadzonych do wód i ziemi.
b) Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze):
− wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych,
wykorzystanych, składowanych w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych,
− prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu: dane i charakterystykawpisywanie ilości odpadów umieszczanych na poszczególnych
składowiskach,
− wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów
występujących w jednostkach na terenie powiatów,
− obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żużli na podstawie zużycia paliwa
na źródle,
− wprowadzanie tras przewozu odpadów,
− rejestrowanie decyzji i pozwoleń odpadowych – (np. limity, zadania, treść).
c) Moduł Odpady -_Raporty
− raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach
szczegółowości, np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości odpadów
wykorzystanych, unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, gminy, powiatu.
− uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów,
karty obrotu odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów
umieszczanych na składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT,
− obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania,
− policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

− uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych
z nałożonych decyzji,
− uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie
powiatu.
d) Moduł Powietrze:
− wprowadzanie danych o źródłach emisji, emitorach, paliwach, urządzeniach
oczyszczających dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
− obliczanie ładunku zanieczyszczeń na podstawie wskaźników ministerialnych
dla spalania,
− ewidencję czasów pracy źródeł i jego obliczanie na podstawie cykli pracy
− rejestrowanie decyzji dopuszczalnej emisji i innych decyzji dot. ochrony
powietrza,
− wpisywanie wykonanych pomiarów na źródle, z możliwością wykorzystania
ich do obliczeń wskaźników pomiarowych.
e) Moduł Powietrze -Raporty
− raportowanie danych wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach
szczegółowości, np. dane o ilości emitowanych zanieczyszczeń, ilości
zużytego paliwa i ich parametrów, redukcji zanieczyszczeń na poziomie
jednostki, gminy, powiatu,
− uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu
opłatowego,
− obliczanie opłaty emisję zanieczyszczeń do powietrza,
− policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,
− uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych
z nałożonych decyzji,
− prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru decyzji o dopuszczalnej emisji.
f) Moduły Woda i Ścieki:
− tworzenie kompletnej bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody
oraz informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika,
− prowadzenie rejestru obserwacji ujęć wód podziemnych,
− tworzenie graficznych bilansów wody i ścieków,
− kontrolę stanu formalno – prawnego jednostki oraz kontrolę spełniania
wytycznych zawartych w pozwoleniach wodno – prawnych.
g) Moduły Woda i Ścieki - Raporty (funkcjonują tylko z modułami Woda i Ścieki )
− wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie
wybranych kryteriów,
− uzyskiwanie wydruków ewidencji poboru wód i zrzutu ścieków,
− policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,
− uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych
z nałożonych decyzji,
− prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru pozwoleń wodno – prawnych.

4.4. System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych
System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych realizowany jest
w ramach procedury PR3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”, [7,9]
z wykorzystaniem do tego celu Banków Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT (WBZ,
PBZ i GBZ na rysunku 4.5). Gminy i powiaty posiadają taki sam program SOZAT jak
Urząd Marszałkowski, lecz jego zawartość jest ograniczona do podmiotów
działających na terenie danej gminy czy powiatu. Zagregowane dane z tych banków
mogą być importowane do programów REMAS i wykorzystywane w procesie
opracowania programów ochrony środowiska, ich monitorowania i opracowywania
raportów dla władz samorządowych.
Zakres powiatu i gminy w funkcjonowaniu systemu kontroli i prognozowania
opłat środowiskowych sprowadza się do aktualizacji zawartości baz danych SOZAT
i ich przekazywaniu raz na kwartał Operatorowi REMAS i jest następujący:
A. W odniesieniu do podmiotów, które są już zarejestrowane
w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń SOZAT ( gmina/powiat otrzymuje
kopię zawartości bazy SOZAT od Operatora REMAS z podmiotami z jej
terenu):
a) gmina: weryfikacja już istniejącej bazy z Urzędu Marszałkowskiego pod
względem adresowym np. nazwa jednostki , nazwa gminy, adres itd. i przekazanie Operatorowi REMAS,
b) powiat:
− jeśli powiat nie wydał. żadnych pozwoleń - wprowadza w polu uwagi lub
w zakładce stan formalno-prawny wpis., który by świadczył o akceptacji
wprowadzonych danych ze strony powiatu,
− w przypadku gdy powiat wydał jakieś pozwolenia wystarczy, że je
wprowadzi i to będzie rodzajem akceptacji danych z Urzędu
Marszałkowskiego,
− przekazanie zweryfikowanej bazy Operatorowi REMAS.
B. W odniesieniu do podmiotów nowych, które nie są zarejestrowane
w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń SOZAT:
a) gmina: wprowadza dane adresowe podmiotów (wybranych z danych GUS lub
na podstawie własnego rozeznania) oraz uwagi z uzasadnieniem z jakiego
powodu gmina uważa za stosowne wprowadzenie danego podmiotu, np. firma
transportowa – powinna wnosić opłaty i składać kwartalną ewidencję, firma
wytwarza odpady – powinna mieć wydane zezwolenie na wytwarzanie
odpadów, firma posiada kolektor ściekowy, studnię – powinna mieć
pozwolenie wodno-prawne itp. i przekazuje powiatowi za pośrednictwem
Operatora REMAS.
b) powiat: wprowadza dane adresowe oraz uzupełnienia wydane przez siebie
pozwoleń dla tych podmiotów i przekazuje Operatorowi REMAS.

4.5. Okresowa kontrola realizacji celów i zadań zapisanych
w programie ochrony środowiska
Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo,
powiat i gmina jest zobowiązana co 2 lata przedstawiać raport z realizacji programu
ochrony środowiska.
Monitorowanie i kontrola realizacji celów i zadań środowiskowych oraz ocena
efektów ekologicznych poprawiających stan środowiska, następować będzie zgodnie
z procedurami systemu zarządzania środowiskowego PR1, PR2 i PR3. Stosowanie
procedur wspomaga program komputerowy REMAS, który ułatwia dokonywanie
okresowego przeglądu stanu realizacji celów i zadań zapisanych w programie
ochrony środowiska i pozwala na wydruk raportu o stanie środowiska w powiecie.
Przewiduje się dokonywanie takiego przeglądu i sporządzenie stosownego raportu
nie tylko raz na 2 lata, jak tego wymaga ustawa, ale raz w roku w celu podjęcia
niezbędnych działań korygujących lub usprawniających realizację programu ochrony
środowiska.
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