
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
DO UCHWAŁY RADY MIASTA LĘDZINY 
NR XXV/141/04 Z DNIA 29.06.2004 R. 

 
POLITYKA ŚRODOWISKOWA GMINY LĘDZINY 

 
I. Charakter Gminy Lędziny i jej walory:                                                                                           

        Gmina miejska Lędziny zajmuje powierzchnię 31,04 km2 i naleŜy do Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, będącego częścią Województwa Śląskiego.  
        Obszar Gminy pokrywa się z administracyjnymi granicami miasta Lędziny, w skład którego wchodzą następujące dzielnice :  
              •   Lędziny,  
              •   Hołdunów,  
              •   Goławiec,  
              •   Smardzowice,  
              •   Górki.  
        Gmina posiada charakter przemysłowo-rolniczy. Zamieszkiwana jest przez około 16 500 mieszkańców. Ilość zatrudnionych w 2003 roku  określa się na 6 300 osób. Zarejestrowanych jest tu ponad 700 samodzielnych podmiotów gospodarczych w tym 77 zakładów przemysłowych z największym na tym terenie – KWK „Zimowit”. 
        UŜytki rolne zajmują 60% powierzchni Gminy. Gleby zaliczane są do kategorii A tzn. najmniej skaŜonych, gdzie dopuszcza się uprawę wszystkich roślin. Lesistość Gminy szacuje się na ponad 15%. 
Tereny zdegradowane działalnością przemysłową – głównie górniczą - obejmują 62 ha powierzchni.  
Wydatki w 2003 roku na proekologiczne przedsięwzięcia i ochronę środowiska  w Gminie Lędziny wyniosły łącznie prawie 23, 5 mln zł.  
         Walorami Gminy są : własny potencjał społeczno – gospodarczy oraz bliskie połoŜenie duŜych ośrodków miejsko – przemysłowych (Aglomeracje Katowicka i Sosnowiecka,  Miasto Tychy, Miasto Jaworzno), tereny pod inwestycje gospodarcze i rozwój budownictwa mieszkalnego, dobrze rozwinięta sieć dróg z przebiegającą przez jej teren drogą krajową nr 1, umoŜliwiającą dogodne połączenia w kierunkach: Bielsko-Biała – Cieszyn oraz Kraków – Warszawa – Gdańsk, naturalne otwarte krajobrazy z atrakcyjnie ukształtowanymi terenami i ciekawymi ekspozycjami widokowymi, mozaikowość zbiorowisk roślinnych, potencjalne moŜliwości rozwoju turystyki i rekreacji, zwłaszcza rowerowej, jeździeckiej i pieszej. 
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II. Zidentyfikowane problemy środowiskowe na terenie Gminy 
Lędziny:  

    •   zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wytwarzanie ścieków          komunalnych, 
             •   zagroŜenia powodzią, 
             •   szkody spowodowane górniczą działalnością wydobywczą, 
             •   emisja pyłowo – gazowa zanieczyszczeń do atmosfery, 
             •   nieuporządkowana lokalna gospodarka energetyczna, 
             •   wytwarzanie odpadów komunalnych i innych niŜ komunalne, 
             •   nadmierny hałas komunikacyjny, 
             •   brak obszarów chronionych, 
             •   słabe zainwestowanie rekreacyjno – wypoczynkowe. 

III. Gmina deklaruje podjęcie następujących działań w celu zminimalizowania problemów środowiskowych:  
    •   uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, głównie  modernizacji                        istniejących i budowę nowych sieci kanalizacyjnych oraz budowę                    oczyszczalni ścieków, 

             •   identyfikację potrzeb i budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 
             •   rekultywację powierzchni zdegradowanych i rewitalizację terenów                    poprzemysłowych, 
             •   sukcesywne zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
             •   uporządkowanie i rozwój lokalnej gospodarki energetycznej                    z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
             •   uporządkowanie gospodarki odpadami, 
             •   zmniejszenie uciąŜliwości hałasu, zwłaszcza drogowego                    i przemysłowego oraz poprawa klimatu akustycznego, 
             •   modernizację dróg i porządkowanie ruchu komunikacyjnego, 
             •   utworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, 
             •   ochronę i wzrost róŜnorodności biologicznej oraz kształtowanie                    terenów zieleni urządzonej, 
             •   prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podniesienia                    świadomości ekologicznej mieszkańców.  
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IV. Gmina realizuje i nadal będzie realizowała swoje zadania zgodnie z przepisami prawa.  
V. Gmina nadal będzie prowadziła działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej.        
VI. Działania Gminy mają na celu przede wszystkim zapobieganie zanieczyszczaniu i degradacji środowiska.  VII. Gmina w sposób bezpośredni lub pośredni wspiera i nadal będzie wspierać wszelkie działania proekologiczne, podejmowane przez podmioty gospodarcze oraz mieszkańców.   VIII. Gmina prowadzi działania mające na celu promocję  oraz wspiera przedsięwzięcia przyjazne środowisku  np.: modernizację lokalnych systemów grzewczych, stosowanie paliw ekologicznych, segregację odpadów, zakładanie zieleni urządzonej itp.                  IX. Niniejsza Polityka Środowiskowa Gminy stanowi podstawę do ustalania i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych.  
X. Polityka Środowiskowa jest dostępna publicznie, opublikowana w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.  

 
                                                           Burmistrz Miasta Lędziny 
 
                                                               Władysław Trzciński 

 
 
 
 
Lędziny, dnia 29 czerwca 2004 roku 

  


