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Wschodnia granica województwa lubelskiego
przebiega wzd³u¿ granicy pañstwa z Bia³orusi¹
i Ukrain¹. Wymaga to wspólnych dzia³añ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Lublinie
i odpowiednich s³u¿b ochrony rodowiska pañstw
s¹siaduj¹cych. Wspó³praca ta siêga lat szeædziesi¹tych. Obejmowa³a ona przede wszystkim wody
powierzchniowe p³yn¹ce, które posiada³y i posiadaj¹ dla wspó³pracuj¹cych pañstw istotne znaczenie
gospodarcze. Szczególnie du¿e znaczenie maj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy jakoci wód rzeki Bug,
które wraz z wodami rzeki Narwi stanowi¹ ród³o
zaopatrzenia w wodê pitn¹ miasta Warszawy.
Podstaw¹ do wspó³pracy z Republik¹ Bia³oru
s¹ nastêpuj¹ce akty prawne:
 Traktat miedzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bia³oru o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy podpisany w Warszawie dnia
23 czerwca 1992 r.
 Porozumienie miêdzy Ministerstwem Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
Rzeczypospolitej Polskiej a Pañstwowym Komitetem Republiki Bia³orusi do spraw Ekologii
o wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska
z dnia 20 maja 1992 r.
 Konwencja o Ochronie i U¿ytkowaniu Cieków
Transgranicznych i Jezior Miêdzynarodowych
zwana Konwencj¹ Wodn¹, podpisana 17 marca
1992 r. w Helsinkach.
 Aneks z 15.05.1998 r. do Porozumienia o utworzeniu zwi¹zku transgranicznego Euroregion
Bug podpisanego w £ucku w dniu 29.09.1995 r.
 Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Wojewod¹ Bialskopodlaskim a Przewodnicz¹cym Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brzeciu z dnia 6.10.1998 r.
Natomiast podstawowymi aktami prawnymi do
wspó³pracy z Ukrain¹ s¹:
 Umowa miêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Ukrain¹ o stosunkach prawnych na polsko-ukraiñskiej granicy pañstwowej oraz o wspó³pracy i

wzajemnej pomocy w sprawach granicznych
sporz¹dzona w Kijowie 12 stycznia 1993 r.
 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska sporz¹dzona w Warszawie dnia 24.01.1994 r.
 Umowa miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych,
która zosta³a podpisana 10.10.1996 w Kijowie.
 Porozumienie o utworzeniu zwi¹zku transgranicznego Euroregion Bug podpisane w £ucku
w dniu 29.09.1995 r.
W ¿adnym z ww. dokumentów Inspekcja Ochrony rodowiska, a szczególnie jej wojewódzkie inspektoraty granicz¹ce z tymi pañstwami nie by³y
wskazane jako jednostki koordynuj¹ce wspó³pracê
z zakresu ochrony rodowiska.
W 1999 r. odby³o siê spotkanie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Zasobów Naturalnych i Ochrony rodowiska Republiki Bia³oru. Na
spotkaniu tym omówiono miêdzy innymi takie tematy jak:
 realizacjê Porozumienia miêdzy Pañstwowym
Komitetem Republiki Bia³oru do spraw Ekologii i Ministerstwem Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa RP.
 wspó³pracê polsko - bia³orusk¹ w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych,
 procedury uzgadniania ocen oddzia³ywania na
rodowisko miedzy Polsk¹ i Bia³orusi¹.
W 1999 r. Duñskie Ministerstwo Ochrony rodowiska i Energii za porednictwem Duñskiej Agencji Ochrony rodowiska w³¹czy³o siê do wspó³pracy polsko-ukraiñskiej na rzece Bug. Wykonano
wstêpny projekt zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹ i
jakoci¹ wód w dwóch podzlewniach: zlewnia rzeki
Huczwa w Polsce i zlewnia rzeki £ug na Ukrainie. Ze
strony polskiej pracami kieruje Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Warszawie O/Lublin, a w pracach zespo³u uczestnicz¹ przedstawiciele WIO.
Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa pismem z dnia 31.08.1999 r.
powo³a³ komisjê ds. wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska z Ukrain¹. W sk³adzie komisji znalaz³
siê przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony rodowiska w Lublinie.
W dniach 7-8 grudnia 1999 r. odby³o siê III Posiedzenie Polsko-Bia³oruskiej Miêdzynarodowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wspó³pracy Transgranicznej. Na spotkaniu tym strony stwierdzi³y, ¿e istotn¹
dziedzin¹ wspó³pracy miedzyregionalnej jest wspó³dzia³anie w zakresie ochrony rodowiska, a w szczególnoci monitorowanie stanu rodowiska oraz
przeciwdzia³anie nadzwyczajnym zagro¿eniom ro-
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dowiska obszarów granicznych. Podkomisja ds.
wspó³pracy miêdzyregionalnej uzgodni³a g³ówne
kierunki dzia³ania na 2000 r. W tych kierunkach znalaz³y siê miedzy innymi takie tematy jak:
 stworzenie systemu monitorowania potencjalnych nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska na
obszarze przygranicznym, a przede wszystkim
monitorowanie stanu rodowiska, monitorowanie niebezpieczeñstw zwi¹zanych z miêdzynarodowym transportem materia³ów niebezpiecznych, zinwentaryzowanie oraz wymiana informacji o potencjalnych punktowych, liniowych
nadzwyczajnych zagro¿eniach rodowiska obszaru przygranicznego,
 podejmowanie prac zmierzaj¹cych do prowadzenia wspólnego monitoringu stanów i czystoci rzeki Bug na odcinku granicznym.
Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska
w Lublinie wyst¹pi³ do Brzeskiego Obwodowego
Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony rodowiska w Brzeciu, Pañstwowego Zarz¹du Bezpieczeñstwa Ekologicznego Obwodu Lwowskiego we
Lwowie i Pañstwowego Zarz¹du Bezpieczeñstwa
Ekologicznego Obwodu Wo³yñskiego w £ucku
o przekazanie danych dotycz¹cych zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego w rejonach przygranicznych. Dane to pos³u¿¹ do opracowania raportu
o stanie rodowiska w rejonach przygranicznych.
W dniach 16-18 grudnia 1999 r. odby³o siê polsko-ukraiñskie seminarium na temat Poznanie
wp³ywu czynników transgranicznych na kszta³towanie siê sytuacji ekologicznej Lwowszczyzny. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele WIO w Lublinie. Uczestnicy seminarium podjêli decyzjê o
stworzeniu wspólnej ukraiñsko - polskiej grupy roboczej do realizacji miêdzy innymi nastêpuj¹cych
zadañ:
 przeprowadzenie wspólnych badañ monitoringowych stanu wód powierzchniowych w basenie Bugu,
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przygotowanie wspólnego monitoringu biologicznego,
organizacja seminariów ukraiñsko-polskich s³u¿¹cych wymianie dowiadczeñ w dziedzinie
g³ównych problemów, form i metod ochrony
rodowiska naturalnego województw RP i obwodów Ukrainy.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
przekaza³ propozycje zapisu do Porozumienia
o Wspó³pracy i Partnerstwie woj. lubelskiego i obwodu brzeskiego z zakresu ochrony rodowiska.
W celu poprawy realizacji porozumienia pomiêdzy Ministrem Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Ministrem Zasobów Naturalnych i Ochrony rodowiska
Republiki Bia³oru na szczeblu wojewódzkim nale¿y:
 powo³aæ grupy robocze ds. wspó³pracy w zakresie ochrony rodowiska, ustaliæ zasady ich
dzia³ania i finansowania. Przy powo³ywaniu grup
roboczych nale¿y rozwa¿yæ powo³anie podgrup
roboczych ds. nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska i ds. ochrony rodowiska.
Powinno to przyczyniæ siê do:
 ustalenia i przyjêcia wieloletnich programów
badawczych stanu rodowiska w obszarach
przygranicznych,
 ustalenia zasad wspó³pracy i wspó³dzia³ania
w przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska, w tym tak¿e zasad wzajemnego ostrzegania i alarmowania,
 zewidencjonowania potencjalnych róde³ nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska,
 dokonania oceny stanu rodowiska obszarów
przygranicznych,
 opracowania wspólnego programu poprawy
stanu rodowiska obszarów przygranicznych zawieraj¹cego harmonogram przedsiêwziêæ obowi¹zuj¹cych zainteresowane strony.
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