VI. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA W ZAKRESIE
OCHRONY ŒRODOWISKA
1. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
NA SZCZEBLU WOJEWODY
LUBELSKIEGO
Zdzis³aw Strycharz
(Lubelski Urz¹d Wojewódzki w Lublinie)

Kontakty na szczeblu miêdzynarodowym, to
kontynuowanie wspó³pracy z Holandi¹, Ukrain¹
i Bia³orusi¹, przede wszystkim w zakresie gospodarki wodnej, zagadnieñ odpadowych, ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej.
1.1.Polsko-Holenderskie Centrum Wody.
Rozpoczêta w roku 1999 inicjatywa utworzenia
w Lublinie Polsko-Holenderskiego Centrum
Wody (CEW) znalaz³a swój uroczysty fina³
w dniu pierwszego czerwca 2001 roku, kiedy to
w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Lublinie, gdzie mieœci siê siedziba CEW podpisano oficjalny dokument dotycz¹cy utworzenia Centrum. Obecnoœæ wysokiej rangi przedstawicieli Prowincji Gelderland,
Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu
Marsza³kowskiego, Urzêdu Miasta, Prezesów
i Dyrektorów wiod¹cych firm wodoci¹gowych
z terenu województwa lubelskiego potwierdzi³a, ¿e funkcjonowanie CEW sta³o siê faktem.
Polsko-Holenderskie Centrum Wody proponuje
wspó³pracê w zakresie tematyki: wodno-œciekowej, przeciwpowodziowej, monitoringowej
i edukacyjnej. Na pierwszy plan zaproponowano ustalenie tematyki wspó³pracy z przedsiêbiorstwami wodoci¹gowo-kanalizacyjnymi województwa lubelskiego i przygotowanie formalno-prawne i finansowe do opracowania programu gospodarki wodnej naszego województwa na najbli¿sze lata.
Wsparcie finansowe dla tego przedsiêwziêcia
potwierdzi³a Prowincja Gelderland. Strona holenderska deklaruje równie¿ wykorzystanie
wiedzy fachowców z prowincji Gelderland przy

opracowywaniu programu. Program gospodarki wodnej dla województwa lubelskiego jest
bardzo wa¿nym i potrzebnym dokumentem
i jego opracowanie pozwoli na podejmowanie
niezbêdnych decyzji na szczeblu od wojewódzkiego po gminne. Wype³niaj¹c treœæ II
POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAÑSTWA w sektorze wodnym na szczeblu województwa jesteœmy zobligowani, aby w przedziale czasowym
do roku 2025 nadrobiæ wieloletnie zaleg³oœci.
St¹d potrzeba opracowania programu w terminie jak najkrótszym. Pomoc finansowa strony
holenderskiej bêdzie w tym przypadku bardzo
przydatna.
1.2.W listopadzie 2001 roku mia³ miejsce fina³ konkursu “Oszczêdnoœæ wody i energii”, który zosta³ zorganizowany wspólnymi si³ami Prowincji
Gelderland i Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie . W konkursie, który trwa³ dwa
lata wziê³y udzia³ 34 zak³ady z terenu województwa lubelskiego. Jego ide¹ by³o zwrócenie uwagi zarówno dyrekcji, jak i s³u¿bom technicznym poszczególnych zak³adów na organizacjê produkcji poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami i energi¹. Efektem tego
dzia³ania maj¹ byæ równie¿ korzyœci dla œrodowiska naturalnego. Wykorzystano w trakcie
konkursu wiedzê i doœwiadczenie ekspertów
holenderskich, którzy zwracali uwagê, gdzie w
zak³adzie istniej¹ potencjalne mo¿liwoœci
oszczêdniejszej ni¿ dotychczas gospodarki surowcami i energi¹, bez szkody dla jakoœci finalnego produktu, obni¿aj¹c jednoczeœnie jednostkowe koszty produktu. Nagrody ufundowali: Prowincja Gelderland - 100 tys. NGL i Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - 50.000 PLN. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a Cukrownia Lublin, a tu¿
za ni¹ kolejne miejsca przypad³y: Hucie Szk³a
Dubeczno, Dro¿d¿owni Lublin, NOVABERRY
Krê¿nica Okr¹g³a, Spó³dzielni “Michowianka”.
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Nagrody i dyplomy wrêcza³ zwyciêzcom Wojewoda Lubelski - Pan Andrzej Kurowski.
Przebieg konkursu pokaza³, ¿e ka¿dy
z zak³adów mo¿e na swoim terenie poprawiæ
organizacjê pracy i zarz¹dzanie œrodowiskiem,
co przyczynia siê do uzyskania wielu
oszczêdnoœci materia³owych i finansowych.
W ocenie uczestników konkursu, spe³ni³ on
swoje za³o¿enia i bêdzie inspiracj¹ dla za³óg do
dalszego oszczêdnoœciowego dzia³ania.
1.3.Równie¿ edukacja ekologiczna jest wa¿nym
elementem ochrony œrodowiska. Szukaj¹c
sponsorów dla realizacji programów edukacyjnych pozyskaliœmy partnera w Prowincji Gelderland. Finalizowane s¹ rozmowy pomiêdzy
Lubelsk¹ Fundacj¹ Ochrony Œrodowiska Naturalnego w Lublinie a Prowincj¹ Gelderland, aby
poprzez Polsko-Holenderskie Centrum Wodne
(CEW) kontynuowaæ przez LFOŒN znany ju¿
w województwie kurs pod nazw¹ “Przewodnik
wody”. Dotyczy³by on uczniów w ponad szeœædziesiêciu szko³ach województwa, jak te¿
obj¹³by swoim zakresem równie¿ doros³ych.
Prowincja Gelderland rozwa¿a przeznaczenie
na ten cel kwoty oko³o 100 tys. NGL, co w przeliczeniu na euro wyniesie oko³o 50 tys. z³. Program edukacyjny rozpocznie siê w roku 2002
i trwaæ bêdzie minimum jeden rok kalendarzowy. Projekt ten bêdzie móg³ byæ realizowany
w wyniku poparcia, jakiego Lubelski Urz¹d Wojewódzki udzieli³ LFOŒN w rozmowach z Prowincj¹ Gelderland na dowód bardzo znacznego
zaanga¿owania LFOŒN w realizacjê zagadnieñ
edukacyjnych i osi¹ganiu znacz¹cych efektów.
1.4.Dzia³ania na rzecz utworzenia Rezerwatu Biosfery “Polesie Zachodnie” obejmuj¹cego najcenniejszy przyrodniczo fragment Polesia,
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po³o¿ony na pograniczu Polski, Ukrainy
i Bia³orusi.
W roku 2001 zosta³ opracowany przez Wojewodê Lubelskiego wniosek i skierowany do
Komitetu UNESCO w Pary¿u z proœb¹ o zatwierdzenie. Bardzo wysokie oceny, jakie wniosek uzyska³ od Polskiego Narodowego Komitetu UNRSCO-MAB daje podstawy do stwierdzenia, ¿e pozytywna ocena UNESCO w Pary¿u
nied³ugo stanie siê faktem. Powo³anie rezerwatu jest kolejnym wyzwaniem dla przyrodników i ekologów do dalszego wspólnego
dzia³ania, czego efektem bêdzie zapewnienie
korzystnych warunków do zrównowa¿onego
rozwoju na terenach samego rezerwatu jak
i jego otuliny.
1.5.W roku 2001 kontynuowano prace zwi¹zane
z utworzeniem drugiego Miêdzynarodowego
Rezerwatu Roztocze obejmuj¹cego z kolei najcenniejsze tereny zlokalizowane na obszarze
Polski i Ukrainy. Przedstawiciele Polski i Ukrainy
odbyli szereg roboczych posiedzeñ, na których
omówiono podstawowe zasady wspó³pracy
w procesie legislacyjnym. Efektem tych posiedzeñ by³a prezentacja projektu na forum Polskiego Narodowego Komitetu UNRSCO-MAB.
Uzyskano pozytywne oceny, ustalono kolejnoœæ dalszych prac w roku 2002 z propozycj¹,
aby w czwartym kwartale 2002 gotowy projekt
przes³aæ do akceptacji do siedziby UNESCO
w Pary¿u. Niezbêdne œrodki finansowe na przygotowanie dokumentów zapewnia Wojewoda
Lubelski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Podane przyk³ady poszukiwania mo¿liwoœci
wspó³pracy na szczeblu miêdzynarodowym pomog¹ lepiej rozumieæ œrodowisko. Jeœli zaœ przynosiæ bêd¹ wzajemne efekty, warte s¹ zauwa¿enia
i podtrzymania inicjatywy w latach nastêpnych.

2. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
WIOŒ LUBLIN
Mieczys³aw Burdzicki
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Lublinie)

Wschodnia granica województwa lubelskiego
jest jednoczeœnie granic¹ pañstwow¹ pomiêdzy
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bia³orusi oraz
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Ukrain¹. Liniê graniczn¹
na odcinku 363 km wyznacza rzeka Bug, która
w ka¿dym z trzech krajów posiada istotne znaczenie gospodarcze. Ze wzglêdu na ten fakt oraz
z uwagi na obowi¹zek realizacji porozumieñ miêdzynarodowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Lublinie podejmuje wspó³pracê ze
s³u¿bami ochrony œrodowiska pañstw s¹siaduj¹cych.
Wspó³praca miêdzynarodowa WIOŒ Lublin
jest realizowana na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, które zosta³y wymienione szczegó³owo w poprzednich edycjach
Raportu. W roku 2001 nie pojawi³y siê nowe uregulowania prawne w tym zakresie.

•

•

W roku 2001 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Lublinie zrealizowa³ nastêpuj¹ce zadania:
w zakresie monitoringu œrodowiska
•

W ramach realizacji porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem
Republiki Bia³oruœ powo³ano Polsko-Bia³orusk¹
Miêdzyrz¹dow¹ Komisjê Koordynacyjn¹ do
Spraw Wspó³pracy Transgranicznej. W dniach
26 - 27 marca 2001 r. w Rajgrodzie odby³o siê IV
posiedzenie tej komisji. Jednym z punktów
programu obrad by³o posiedzenie Podkomisji
ds. wspó³pracy Miêdzyregionalnej, dzia³aj¹cej
w ramach ww. komisji, na którym Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Lublinie
przekaza³ Brzeskiemu Obwodowemu Komitetowi ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Œrodowiska w Brzeœciu wyniki badañ i klasyfikacjê
rzeki Bug za 2000 r.
Wype³niaj¹c zadania Podkomisji ds. Wspó³pracy Miêdzyregionalnej Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska w Lublinie, w okresie poprzedzaj¹cym posiedzenie komisji, systematycznie (kwartalnie) przekazywa³ opracowane
wyniki badañ rzeki Bug za 2001 r.
Podczas posiedzenia Polsko-Bia³oruskiej Miêdzyrz¹dowej Komisji Koordynacyjnej do Spraw
Wspó³pracy Transgranicznej strona bia³oruska
zwróci³a siê do strony polskiej z proœb¹ o udzielenie poparcia dla bia³orusko-duñskiego projektu “Zapobieganie niebezpieczeñstwu ekologicznemu wynikaj¹cemu z nagromadzenia osa-

•

•

•

dów w urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych Brzeœcia”. Strona polska wyst¹pi³a z propozycj¹
powo³ania podkomisji ds. wspó³pracy przygranicznej. Podkomisja ta zajmowa³aby siê sprawami ochrony œrodowiska w strefie przygranicznej i przejê³aby czêœæ zadañ powo³anej
w 1996r. podkomisji do spraw wspó³pracy miêdzyregionalnej.
W dniach 29 - 30 maja 2001 r. w Brzeœciu
odby³o siê seminarium poœwiêcone ochronie
wód zlewni rzeki Bug ze szczególnym uwzglêdnieniem modernizacji oczyszczalni œcieków komunalnych dla miasta Brzeœcia. W seminarium
uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych jednostek z Bia³orusi, Danii i Polski.
W sk³adzie polskiej delegacji by³ przedstawiciel
WIOŒ w Lublinie.
W 2001 r. Delegatury WIOŒ Lublin w Bia³ej Podlaskiej, Che³mie i Zamoœciu uczestniczy³y
w pracach nad realizacj¹ Projektu Pilotowego
wdro¿enia w zlewni rzeki Bug wytycznych
EKG/ONZ monitoringu i oceny rzek transgranicznych. Program ten jest realizowany na terenie Bia³orusi, Polski i Ukrainy. Zakres dzia³añ
zwi¹zanych z realizacj¹ ww. Projektu obejmowa³ wspólne pobory prób wody z laboratoriami
ukraiñskimi i bia³oruskimi (3-krotnie w ci¹gu
roku) , do rutynowych badañ monitoringowych
oraz pobór prób wody i osadów do badañ ekotoksykologicznych.
W dniach 18 - 21 czerwca 2001r. w Miñsku
odby³y siê Miêdzynarodowe Warsztaty podsumowuj¹ce prace wykonane w ramach programu TACIS CBC: Transgraniczny Monitoring Jakoœci Wód rzeki Bug. Podczas spotkania Grupy
roboczej dokonano ustaleñ odnoœnie realizowanych wspólnych poborów prób na potrzeby
badañ ekotoksykologicznych i biologicznych.
Ponadto odby³o siê posiedzenie Grupy Kieruj¹cej ww. programem.
W dniach 7 - 11 paŸdziernika 2001r. odby³a siê
podró¿ studialna po bia³oruskiej czêœci zlewni
rzeki Bug. W ramach tej podró¿y wizytowano
g³ówne Ÿród³a zanieczyszczeñ “hot-spots”.
Szczegó³owo zapoznano siê z wybranymi
zak³adami, wynikami inwentaryzacji Ÿróde³ zanieczyszczenia i u¿ytkowania wód w bia³oruskiej czêœci zlewni oraz na roboczo podsumowano wspólne pobory przeprowadzone
w kwietniu, lipcu i w paŸdzierniku 2001r. na
Bugu i jego dop³ywach.
W dniach 10 - 12 grudnia 2001r. w Grabanowie
k/Bia³ej Podlaskiej odby³y siê kolejne Miêdzynarodowe Warsztaty podsumowuj¹ce prace wykonane w ramach Projektu Pilotowego. W pracach uczestniczyli oprócz Kierownictwa Projektu zaproszeni przedstawiciele zainteresowanych jednostek z Bia³orusi, Ukrainy i Polski.
Podczas spotkania omówiono analizy wykona209
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ne przez Laboratoria uczestnicz¹ce w badaniach, ró¿nice w wynikach oraz dzia³ania jakie
nale¿y podj¹æ aby przy realizacji programu monitoringu wyniki by³y porównywalne. Uczestnicy warsztatów zwiedzili równie¿ Laboratorium
Delegatury w Bia³ej Podlaskiej WIOŒ w Lublinie.
W ramach Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej
a
Rz¹dem
Ukrainy
(10.10.1996 r.) o wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych,
w dniach 26.03.-27.03.2001 r. odby³o siê spotkanie w Mielcu. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele polskiej i ukraiñskiej czêœci
grup roboczych do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem oraz do
spraw zwalczania nadzwyczajnych zagro¿eñ.
W przygotowaniu materia³ów uczestniczy³
równie¿ przedstawiciel WIOŒ w Lublinie.
W ramach wspó³pracy przygranicznej do Pañstwowego Urzêdu Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodu Lwowskiego oraz Obwodu
Wo³yñskiego przes³ano informacje o stanie
œrodowiska obszaru przygranicznego za 2000 r.
i za I pó³rocze 2001 r. Do ww. Obwodów
przes³ano równie¿ w miesi¹cu styczniu br. informacjê o terminach poboru prób na rz. Bug
w 2002 r.

Istotnym punktem programu ww. spotkañ by³a
wymiana doœwiadczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem monitoringu na rzekach granicznych, konfrontacja stosowanych metodyk i zakresów analitycznych, jak równie¿ prezentacja wyników i ocen
badañ jakoœci ich wód.
w zakresie nzœ (powa¿nych awarii)
Obowi¹zuj¹ce aktualnie podstawy prawne dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹
i Bia³orusi¹, w dziedzinie szeroko rozumianej
ochrony œrodowiska na obszarach przygranicznych, zawieraj¹ jedynie ogólne zasady wspó³pracy
w zakresie zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska.
Wspó³praca województwa lubelskiego z Ukrain¹ i Bia³orusi¹ ma dla wspó³pracuj¹cych stron
istotne znaczenie, w szczególnoœci dzia³ania
maj¹ce na celu unormowanie zasad wspó³dzia³ania
w przypadku wyst¹pienia nzœ w strefie przygranicznej ze skutkami transgranicznymi.
•
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W dniach 30-31 sierpnia 2001 r. w Rajgrodzie
odby³o siê miêdzynarodowe seminarium ratownicze “ BUG 2001". W seminarium tym
uczestniczy³y delegacje reprezentuj¹ce w³adze
i instytucje odpowiedzialne za s³u¿by ratownicze, ochronê ludnoœci i œrodowiska województw przygranicznych oraz zagraniczne z na-

•

•

stêpuj¹cych pañstw: Czech, Bia³orusi, Holandii, Litwy, Niemiec, Rosji, S³owacji, Szwecji
i Ukrainy. G³ównym celem seminarium by³o
rozwijanie i promowanie wspó³pracy regionalnej i transgranicznej w zakresie zapobiegania
nadzwyczajnym zagro¿eniom œrodowiska przyrodniczego oraz zwalczanie skutków katastrof
ekologicznych i klêsk ¿ywio³owych, powsta³ych w pasie wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Bezpoœrednie kontakty z Bia³orusi¹ w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska obszarów granicznych odbywaj¹ siê
poprzez WIOŒ w Bia³ymstoku ze strony polskiej oraz ze strony bia³oruskiej poprzez Wojewódzki Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Œrodowiska w Grodnie i w Brzeœciu. Ponadto we wspó³pracê zaanga¿owany jest WIOŒ
w Lublinie w zakresie prowadzenia badañ granicz¹cego z Bia³orusi¹ odcinka rzeki Bug.
W dniach 22-25.05.2001 r. odby³o siê we Lwowie II posiedzenie Polsko-Ukraiñskiej Komisji
ds. wód granicznych. Podczas tego posiedzenia omówione zosta³y sprawy bêd¹ce przedmiotem bie¿¹cej wspó³pracy dwustronnej na
tych wodach.

W wyniku kontaktów ekspertów polskich
i ukraiñskich uzgodniono, ¿e powo³ana na podstawie Umowy Polsko-Ukraiñskiej Komisja do spraw
Wód Granicznych realizuje nastêpuj¹ce zadania dotycz¹ce:
• ochrony przeciwpowodziowej i pomiarów hydrologicznych wa¿niejszych rzek granicznych,
• ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem,
• zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeñ i kontroli jakoœci wód granicznych,
• melioracji terenów przygranicznych,
• utrzymania i regulacji rzek oraz zaopatrzenia
w wodê u¿ytkowników w strefie przygranicznej,
• zarz¹dzania zasobami wodnymi na wodach
granicznych.
Wspó³praca z organami innych pañstw oraz
miêdzynarodowych organizacji rz¹dowych
i pozarz¹dowych
Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska
w Lublinie pe³ni funkcjê Kierownika Grupy Roboczej do spraw ochrony i monitoringu œrodowiska
naturalnego Zwi¹zku Trangranicznego Euroregion
Bug.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Stowarzyszenie Samorz¹dów Euroregion Bug rozpoczê³o realizacjê

Programu Narodowego PHARE 2000 Polska Granica Wschodnia.
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska w Lublinie jest cz³onkiem Regionalnego
Organu Reprezentatywnego - naczelnego cia³a doradczego zespo³u projektu PHARE PL99/IB/EN/01
zainicjowanego i realizowanego w celu wzmocnienia administracji publicznej ochrony œrodowiska
w Polsce.
Regionalny Organ Reprezentatywny stanowi
kompetentne forum dla zg³aszania komentarzy
i uwag na temat przebiegu projektu i jako Ÿród³o
szerokiego spektrum punktów widzenia urzêdów
wojewódzkich i powiatowych oraz inspektoratów
zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska i aktywnie go
wspó³tworzy .
•

•

•

Przedstawiciele WIOŒ pracuj¹ w:
Komisji ds. Wspó³pracy w Dziedzinie Ochrony
Œrodowiska z Ukrain¹ powo³anej pismem Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 21 stycznia 1999 r.,
Polsko-Ukraiñskiej Grupie Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych oraz Grupie Roboczej ds.
Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeñ,
powo³anych w celu realizacji postanowieñ
umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Ukrainy, o wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, która wesz³a w ¿ycie od 1 stycznia 1999
roku ,
Grupie Roboczej ds. Wspó³pracy w Zakresie
Ochrony Œrodowiska Obszarów Granicznych
Polski i Bia³orusi dzia³aj¹cej w ramach Podkomisji
ds.
Wspó³pracy
Miêdzyregionalnej
(powo³anej z ramienia Polsko-Bia³oruskiej Miêdzyrz¹dowej Komisji Koordynacyjnej ds.
Wspó³pracy Transgranicznej).

S³u¿by ochrony œrodowiska województwa lubelskiego po stronie polskiej i odpowiednich województw po stronie bia³oruskiej oraz ukraiñskiej
maj¹ za zadanie m.in.:
• ustalanie harmonogramu wspólnych kontroli
jakoœci wód rz. Bug z jednoczesnym ustaleniem terminów wspólnych poborów prób,
• wymianê uzyskanych w poszczególnych latach
wyników badañ jakoœci wód rz. Bug,
• obustronn¹ wymianê informacji o planach wzajemnego alarmowania siê w przypadku
wyst¹pienia nadzwyczajnego zagro¿enia œrodowiska w obszarze przygranicznym.

nimi s³u¿bami Republiki Bia³oruœ i Ukrainy obejmuj¹c¹:
• prowadzenie wspólnego monitoringu na wodach granicznych,
• prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania warunków dopuszczalnych w ochronie œrodowiska wed³ug uzgodnionego planu ramowego,
• wykonywanie badañ laboratoryjnych,
• wymianê wyników badañ jakoœci wód rzeki
Bug,
• dokonanie inwentaryzacji Ÿróde³ zanieczyszczeñ,
dwujêzycznych
publikacji
do• wydania
tycz¹cych stanu œrodowiska na terenach przygranicznych.
Przewidywane zadania z zakresu wspó³pracy
z Ukrain¹ i Bia³orusi¹
W 2002 r. WIOŒ w Lublinie bêdzie realizowa³
zadania dostosowawcze w zakresie integracji
z Uni¹ Europejsk¹.
Wdra¿ane s¹ w dzia³alnoœci Inspekcji nowe
przepisy o ochronie œrodowiska (ustawa Prawo
ochrony œrodowiska , ustawa o odpadach, ustawa
o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie depozytowej, ustawa o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, ustawa wprowadzaj¹ca, ustawa
-Prawo wodne).
WIOS Lublin bêdzie umacnia³ wspó³pracê z organami samorz¹du terytorialnego na obszarach
nadgranicznych.
Przeprowadzone zostanie rozpoznanie odnoœnie przygotowania zak³adów zlokalizowanych na
obszarach nadgranicznych, pod k¹tem spe³nienia
wymagañ wynikaj¹cych z nowych przepisów prawa , ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia zwi¹zane z wdra¿aniem Dyrektywy IPPC .
Inspektorzy WIOŒ bêd¹ kontrolowaæ przestrzeganie warunków okreœlonych w zezwoleniach
GIOŒ na import odpadów niebezpiecznych.
WIOŒ Lublin bêdzie kontynuowa³ wdro¿enie pilotowego programu monitoringu substancji niebezpiecznych w rzekach, zgodnie z Dyrektyw¹
76/464/EWG.
W 2002 r. WIOŒ w Lublinie bêdzie nadal informowa³ instytucje zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska w Bia³orusi i Ukrainie o stanie œrodowiska obszaru przygranicznego województwa lubelskiego.

Poza prac¹ w ramach grup roboczych, w zakresie prowadzenia monitoringu na rzekach transgranicznych, WIOŒ Lublin podejmowa³ na przestrzeni
ostatnich kilku lat szereg samodzielnych inicjatyw,
dziêki którym nawi¹zano wspó³pracê z odpowied211

