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Ocena postêpów wdra¿ania Lokalnej
Agendy 21 na œwiecie

W artykule przeanalizowany zosta��stopień zaawansowania wdrazúania zrównowazúonego
rozwoju na poziomie lokalnym, poczynajaþc od skali globalnej, poprzez analizeþ sytuacji
w Polsce, a na konkretnym przyk��adzie województwa ślaþskiego kończaþc. Analiza posteþpów
we wdrazúaniu Lokalnej Agendy 21 na świecie w latach 1997–2001 wskazuje na znaczaþcy
procentowy krok naprzód. Ponad trzyipó��krotny wzrost liczby podjeþtych inicjatyw LA21
na świecie wskazuje na korzystny trend, choć ich generalna liczba – 6416 – nie jest niestety
wynikiem imponujaþcym. Zaawansowanie wdrazúania zrównowazúonego rozwoju w polskich
gminach, mimo zúe nie jest zadowalajaþce, nie odbiega jednakzúe od generalnej nie najlepszej
sytuacji w tym aspekcie na świecie.

Wprowadzenie

W 1992 roku podczas Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
„Środowisko i Rozwój”, tzw. Szczytu Ziemi, w Rio de Janeiro przyjeþta zosta��a
Agenda 21, czyli globalny program dzia��ań na XXI wiek w zakresie zrów-
nowazúonego rozwoju. 28 rozdzia��tego progamu poświeþcono roli samorzaþdów
lokalnych; zawiera�� skierowane do w��adz lokalnych wezwanie dotyczaþce
opracowywania i wdrazúania Lokalnych Agend 21 (LA21) –Agenda 211992.
Dokumenty końcowe Szczytu Ziemi w Rio zobowiaþza��y wszystkich sygnata-
riuszy, aby samorzaþdy lokalne w ich krajach opracowa��y do 1996 r. Lokalne
Agendy 21, a do 2000 r. wprowadzi��y je w zúycie.

Po dziesieþciu latach od Konferencji w Rio w Johannesburgu w dniach 26
sierpnia–4 września 2002 r. odby��sieþII Szczyt Ziemi. Podczas konferencji tej
ocenione zosta��y m.in. posteþpy w zakresie wdrazúania postanowień zawartych
w Agendzie 21 z 1992 r. Ocena ta opiera��a sieþ na raportach poszczególnych
krajów, które podpisa��y dokumenty końcowe w Rio, w tym równiezú Polski.
Raporty te opracowywane by��y na podstawie jednolitych dla wszystkich państw
wzorów statystyczno-opisowych. Jednym z elementów raportu by��opis zaawan-
sowania wdrazúania idei zrównowazúonego rozwoju na poziomie lokalnym
poprzez realizacjeþ procesu Lokalnej Agendy 21.



Idea i cele Lokalnej Agendy 21

Koncepcja Lokalnej Agendy 21 opracowana zosta��a przez Mieþdzynarodowaþ
Radeþds. Lokalnych Inicjatyw S´rodowiskowych (International Council for Local
Environmental Initiatives– ICLEI) w 1991 r. Koncepcja ta, uznajaþca lokalny
poziom administracji za szczególnie istotny z punktu widzenia wdrazúania idei
zrównowazúonego rozwoju, znalaz��a szerokie mieþdzynarodowe uznanie i zosta��a
w��aþczona do g��ównego dokumentu Szczytu Ziemi w Rio, czyli Agendy 21.

W praktyce Lokalna Agenda 21 jest uspo��ecznionym procesem wdrazúania
idei sustainable developmenti czeþsto realizowana jest w formie strategii
zrównowazúonego rozwoju. Generalnie strategia powinna wskazywać, w jaki
sposób rozwój mozúe zostać praktycznie równowazúony w kategoriach środowi-
skowych, spo��ecznych, ekonomicznych, przestrzennych i instytucjonalnych.
Dzieþki zaangazúowaniu spo��eczności lokalnych przy podejmowaniu kluczowych
decyzji dla rozwoju ich terenów Lokalna Agenda 21 jest istotnym narzeþdziem
budowy spo��eczeństwa obywatelskiego.

Wnioski wypracowane podczas Szczytu Ziemi zwieþkszy��y świadomość
znaczenia w��adz lokalnych w wyznaczaniu kierunków rozwoju w skali global-
nej. Gminy jako najnizúszy stopień administracji publicznej saþnajblizúej ludzi
i jako takie odgrywajaþzasadniczaþroleþw upowszechnianiu idei zrównowazúo-
nego rozwoju. Wieþkszość zadań (ok. 75%) postawionych przed spo��ecznościaþ
mieþdzynarodowaþw Globalnym Programie Agenda 21 ma swoje korzenie na
poziomie lokalnym. Dzia��ania podejmowane przez w��adze i spo��eczności
lokalne determinujaþ zatem prawid��owe wykonanie obowiaþzków przyjeþtych
w Agendzie 21. W skali globalnej bowiem dzia��ania podejmowane na szczeblu
administracji lokalnej wyznaczajaþkierunki rozwoju nie tylko dla tego szczebla,
lecz równiezú decydujaþo kierunkach rozwoju w skali światowej.

Lokalna Agenda 21 na świecie

Od kwietnia 1996 do stycznia 1997 r. z inicjatywy Mieþdzynarodowej Rady
ds. Lokalnych Inicjatyw S´rodowiskowych (ICLEI) podjeþte zosta��y badania
Lokalna Agenda 21: analiza odzewu w��adz lokalnych oraz narodowych i mieþ-
dzynarodowych stowarzyszeń na rzecz Agendy 21. Badania te mia��y za zadanie
analizeþ rozpowszechnienia Lokalnej Agendy 21 na świecie po up��ynieþciu
pierwotnego terminu wed��ug harmonogramu dokumentów końcowych Kon-
ferencji w Rio de Janeiro (Local Agenda...1997).

Od listopada 2000 r. do grudnia 2001 r. ICLEI przeprowadzi��a drugaþedycjeþ
wspomnianych badań. Wyniki badań pos��uzúy��y wyciaþgnieþciu wniosków z po-
steþpów we wdrazúaniu Lokalnej Agendy 21 podczas Konferencji II Szczytu
Ziemi w Johannesburgu (Second Local Agenda...2002).

Na ankiety rozes��ane w ramach drugiej edycji badańLokalna Agenda 21
odpowiedzia��y w��adze lokalne 633 gmin oraz 146 stowarzyszeń reprezentujaþ-
cych ogó��em 113 krajów.
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Badania przeprowadzone przez ICLEI skierowane zosta��y do dwóch grup
respondentów. Pierwszaþgrupeþ (The Local Agenda 21 Survey of Local Au-
thority Associations/Institutions) stanowi��y regionalne, krajowe, mieþdzyna-
rodowe instytucje, rzaþdy krajowe, stowarzyszenia gmin, do których skie-
rowano ankiety zawierajaþce pieþtnaście pytań. Celem tej ankiety, rozes��anej
po ca��ym świecie w 327 egzemplarzach, by��o zebranie ogólnych danych
ilościowych dotyczaþcych posteþpów we wdrazúaniu Lokalnej Agendy 21 w skali
krajowej. Drugaþ grupaþ respondentów by��y w��adze miejskie i gminne (The
Local Agenda 21 Survey of Local Authorities). Celem tej ankiety by��o ze-
branie szczegó��owych danych jakościowych dotyczaþcych procesu wdrazúania
Lokalnej Agendy 21 na szczeblu gmin.

Analiza poszczególnych krajów oparta zosta��a na kategoriach poziomu
Produktu Narodowego Brutto wed��ug klasyfikacji Banku S´wiatowego
z 2001 r. Ogó�� badanych krajów podzielono na trzy grupy w zalezúności
od poziomu PNBper capita, tj.: o niskim poziomie PNB – 0–755 dolarów,
o średnim poziomie – 756–9265 dolarów oraz o wysokim poziomie – powyzúej
9265 dolarów.

Dla celów badań sformu��owana zosta��a definicja Lokalnej Agendy 21:
„Lokalna Agenda 21 jest to proces osiaþgania celów zawartych w Globalnym
Programie Dzia��ań Agenda 21 na poziomie lokalnym poprzez uspo��ecznione,
wielosektorowe opracowanie i wdrazúanie d��ugoterminowego planu strategicz-
nego w zakresie zrównowazúonego rozwoju”. Ponadto wypracowano zbiór
szczegó��owych kryteriów s��uzúaþcych ocenie procesu Lokalnej Agendy 21:
�x aktywny udzia�� spo��eczności lokalnej (uspo��eczniony proces),
�x konsensus w zakresie wizji zrównowazúonego rozwoju,
�x integracja wymiaru spo��ecznego, ekonomicznego i środowiskowego,
�x partnerskie, wielosektorowe dzia��ania,
�x strategiczny plan zrównowazúonego rozwoju z określonymi celami d��ugoter-

minowymi,
�x monitoring na podstawie przyjeþtych wskaźników.

Wyniki badań wykaza��y, zúe 6416 gmin ze 113 krajów na ca��ym świecie
podjeþ��o inicjatyweþ Lokalnej Agendy 21. 44% spośród nich zaangazúowa��o sieþ
w proces wdrazúania LA21 na swoim terenie w sposób bardzo aktywny. Wyniki
badań saþbardzo pozytywne ze wzgleþdu na znaczaþcy wzrost skali inicjatyw
podjeþtych w ramach LA21 na ca��ym świecie w porównaniu z rokiem 1997.
W tym czasie bowiem proces Lokalnej Agendy 21 zosta�� zapoczaþtkowany
przez 1812 jednostek w��adz lokalnych w 64 krajach.

Wzrost o 49 liczby krajów zaangazúowanych w LA21 w porównaniu z rokiem
1997 wskazuje na znaczaþce upowszechnianie sieþidei zrównowazúonego rozwoju
w świecie. W krajach rozwinieþtych zanotowano trzykrotny wzrost inicjatyw
LA21 w porównaniu z wynikami ostatnich badań. W krajach o średnim
poziomie PNB ca��kowita liczba tych inicjatyw wzros��a z poziomu 118 do 833.
Generalnie najwieþkszy udzia�� ma Europa z liczbaþ5292 rozpoczeþtych przez
w��adze lokalne procesów zwiaþzanych z LA21.
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Skala inicjatyw LA21 na poziomie kraju powinna być odnoszona do general-
nej liczby gmin w poszczególnych krajach. Wskaźnik taki pokazuje nam
bowiem stopień zaangazúowania w proces Lokalnej Agendy 21 na poziomie
ca��ego kraju. I tak np. w Szwecji inicjatyweþLA21 podjeþto w 289 gminach, które
stanowiaþ100% liczby gmin szwedzkich. Natomiast w Niemczech, gdzie 2042
jednostki w��adz lokalnych rozpoczeþ��y proces LA21, liczba ta stanowi zaledwie
12% ca��kowitej liczby gmin (Accelerating...2001).

Wyniki badań wskazujaþ na istotnaþ roleþ tzw. Kampanii Narodowych ds.
Lokalnej Agendy 21. Istnieje bowiem korelacja dodatnia pomieþdzy funk-
cjonowaniem Kampanii Narodowej a liczbaþpodjeþtych inicjatyw LA21 w skali
kraju oraz poziomem ich zaawansowania. Z zebranych w trakcie badań infor-
macji wynika, zúe takie kampanie zajmujaþce sieþpromowaniem realizacji procesu
LA21 na poziomie krajowym funkcjonujaþ w 18 krajach. Do krajów tych
nalezúaþ: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Bry-
tania, W��ochy, Mongolia, Chiny, Republika Korei, Sri Lanka, Australia, Ja-
ponia, Turcja, Ekwador, Peru, Republika Po��udniowej Afryki. Kampanie Na-
rodowe dzia��ajaþ baþdź bezpośrednio przy rzaþdzie danego kraju, baþdź jako
odreþbne podmioty. RolaþKampanii Narodowych jest w tym przypadku wsparcie
w��adz lokalnych w podejmowaniu inicjatywy Lokalnej Agendy 21. Wsparcie
takie odbywa sieþzarówno poprzez bezpośredniaþpomoc finansowaþ, jak i dzia��al-
ność edukacyjnaþi doradczo-szkoleniowaþ.

Stopień zaawansowania procesu Lokalnej Agendy 21 powinien być oceniany
ze wzgleþdu na wiele czynników, do których zaliczyć mozúna prace nad doku-
mentami planistycznymi, zaangazúowanie partnerów zewneþtrznych, rozwój
monitoringu i kontroli itp. W przeprowadzonych badaniach ocena zaawan-
sowania procesu LA21 podzielona zosta��a na cztery etapy – określenie wizji,
lokalny plan akcji, polityka zrównowazúonego rozwoju, monitoring i kontrola.
Wyniki badań wskazujaþ, zúe od roku 1997 zaawansowanie procesu wdrazúania
Agendy 21 na poziomie lokalnym znaczaþco sieþ zwieþkszy��o. W 1997 r. 38%
gmin spośród 1812 deklarowa��o wejście w fazeþ wdrazúania lokalnego planu
akcji. W 2001 r. deklaracjeþ takaþz��ozúy��o 61% spośród 6416 gmin.

W 73% badanych przypadków stwierdzono w��aþczenie w proces Lokalnej
Agendy 21 partnerów zewneþtrznych, tzn. spo��eczności lokalnych, przedstawi-
cieli świata biznesu, nauki, organizacji pozarzaþdowych i innych. Jednocześnie
zauwazúono, zúe zasadniczaþ roleþ na kazúdym etapie procesu LA21 odgrywa
w zdecydowanej wieþkszości jednostek w��adza lokalna. Rola w��adz lokalnych
polega zazwyczaj na inicjowaniu procesu, wsparciu finansowym oraz infor-
macyjnym.

Interesujaþcym materia��em dostarczonym przez badania saþtakzúe wskazywane
przez w��adze lokalne priorytety dzia��ań w procesie Lokalnej Agendy 21.
Rozbicie priorytetowych dzia��ań wed��ug podejścia: środowiskowego, spo��ecz-
nego, gospodarczego oraz bardziej kompleksowego podejścia tzw. „zrów-
nowazúonego” wskazuje na przewageþ podejścia środowiskowego, które reali-
zowane jest w 46% gmin. Analiza danych ujawnia, izú podejście to by��o
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ponadto czeþściej (w 51%) realizowane w krajach rozwinieþtych. W krajach
rozwijajaþcych sieþ natomiast przewazúa��y priorytety ekonomiczne.

W badaniach podjeþto równiezú próbeþ identyfikacji barier procesu Lokalnej
Agendy 21. Jak pokaza��y wyniki badań, g��ównaþprzeszkodaþw tym procesie,
bez wzgleþdu na grupeþ krajów pod wzgleþdem kategorii PNB, jest niedofinan-
sowanie. W dalszej kolejności jako znaczaþce bariery uplasowa��y sieþ: brak
wsparcia ze strony rzaþdu krajowego i regionalnego oraz brak zainteresowania
spo��ecznego. Ponadto w krajach rozwijajaþcych sieþwskazywano czeþsto na brak
odpowiedniej wiedzy i informacji.

W ponizúszej tabeli ujeþte zosta��y kraje, w których realizowany jest proces
Lokalnej Agendy 21, wraz z danymi liczbowymi, a takzúe państwa, w których
funkcjonujaþKampanie Narodowe na rzecz Lokalnej Agendy 21.

Tab. 1. Lokalna Agenda 21 na świecie

Region
Niski poziom

PNB

Liczba
inicjatyw

LA21

Średni poziom
PNB

Liczba
inicjatyw

LA21

Wysoki poziom
PNB

Liczba
inicjatyw

LA21

Europa Albania 7 Austria 64
Bośnia
i Hercegowina 1 Belgia 106
Bu��garia 22 Dania* 216
Chorwacja 20 Finlandia 303
Cypr 1 Francja 69
Czechy 42 Grecja 39
Estonia 29 Holandia 100
Jugos��awia 18 Hiszpania 359
Litwa 14 Irlandia 29
��otwa 5 Islandia 37
Polska 70 Luksemburg 69
Rosja 29 Niemcy 2 042
Rumunia 12 Norwegia 283
S��owacja 30 Portugalia 27
S��owenia 3 Szwajcaria 83
Ukraina 9 Szwecja 289
Weþgry 9 Wielka

Brytania 425
W��ochy 429

Azja i region
Pacyfiku

Bangladesz 2 Chiny 25 Australia 176
Indie 14 Filipiny 28 Japonia 110
Indonezja 8 Malezja 9 Nowa

Zelandia 37Mongolia 22 Republika Korei 172
Singapur 1Nepal 4 Sri Lanka 24

Pakistan 1 Tajlandia 21
Wietnam 20

Bliski Wschód Arabia Saudyjska 4 Bahrajn 1
Iran 2 Izrael 3
Jemen 2 Katar 1
Jordania 4 Kuwejt 1
Liban 6
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cd. tab. 1

Oman 1
Syria 2
Turcja 50
Zjednoczone
Emiraty Arabskie 2

Ameryka
Pó��nocna

Meksyk 2 Kanada 14
Stany
Zjednoczone 87

Ameryka
Po��udniowa
i Środkowa

Nikaragua 5 Argentyna 1
Boliwia 1
Brazylia 36
Chile 15
Dominikana 1
Ekwador 13
Gujana 1
Honduras 6
Jamajka 5
Kolumbia 6
Kostaryka 4
Kuba 2
Peru 17
Trynidad
i Tobago 1
Wenezuela 3

Afryka Benin 1 Algieria 3
Burundi 2 Egipt 7
Ghana 3 Gabon 1
Kamerun 1 Libia 2
Kenia 11 Maroko 5
Kongo 2 Namibia 5
Madagaskar 5 Republika

Po��udniowej
Afryki 20

Mali 2

Tunezja 1
Malawi 4
Mauretania 1
Mozambik 2
Nigeria 5
Rwanda 1
Senegal 3
Sudan 1
Tanzania 13
Togo 2
Uganda 5
Zambia 4
Zimbabwe 39

Liczba
inicjatyw LA21
ogó��em

28 krajów 183 57 krajów 833 28 krajów 5 400

6 416 inicjatyw LA21 w 113 krajach na świecie

* Czcionkaþ pogrubionaþ zaznaczone zosta��y kraje, w których funkcjonujaþKampanie Narodowe ds.
Lokalnej Agendy 21.
Źród��o: opracowanie w��asne na podstawie:Second Local Agenda 21 Survey, 2002, ICLEI, styczeń–luty.
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Lokalna Agenda 21 w Polsce

W przyjeþtym harmonogramie prac dokumentów końcowych Szczytu Ziemi,
które podpisa��a takzúe strona polska, ustalono, zúe do 1996 r. samorzaþdy lokalne
rozpocznaþproces konsultacji ze swoimi spo��ecznościami w sprawie Lokalnej
Agendy 21, a do 2000 r. wdrozúaþjaþw zúycie. Mamy rok 2002 i dzisiejszy stan
dalece odbiega od przyjeþtych zamierzeń. Nie jest to co prawda sytuacja
wyjaþtkowa w Polsce, lecz niestety typowy obraz stanu na świecie.

Wyniki badań ICLEI z 2002 r. wskazujaþ, zúe na terenie Polski rozpoczeþtych
zosta��o 70 inicjatyw Lokalnej Agendy 21. Dla porównania badania z 1997 r.
wskazywa��y, zúe w naszym kraju podjeþte by��y tylko 3 inicjatywy. Liczby te
mogaþsieþnieznacznie wahać, m.in. z powodu stale podejmowanych inicjatyw.
Do dnia dzisiejszego (koniec 2002 r.) nie ma formalnej listy, np. Ministerstwa
Środowiska, wskazujaþcej, które samorzaþdy lokalne wywiaþza��y sieþ ze swoich
zobowiaþzań. Tym bardziej trudno jest oceniać prawid��owość podjeþtych juzú
inicjatyw czy stopień ich zaawansowania.

G��ównaþjednostkaþwspó��pracujaþcaþz ICLEI przy badaniach ze strony polskiej
by��a Umbrella. Umbrella jest projektem doradztwa w ramach Programu Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) skierowanym do samorzaþdów
i dotyczaþcym wdrazúania idei zrównowazúonego rozwoju na poziomie lokalnym.
Eksperci Umbrella inicjowali procesy Lokalnej Agendy 21 w wielu gminach
na terenie ca��ej Polski i brali w nich udzia��. Na 70 inicjatyw LA21 wskazanych
w wynikach badań ICLEI zdecydowana wieþkszość by��a efektem wspó��pracy
z projektem Umbrella.

Badania ankietowe prowadzone przez UNDP wskazujaþ, zúe istotnaþbarieraþ
w upowszechnianiu idei zrównowazúonego rozwoju w polskich samorzaþdach
jest brak podstawowej wiedzy. Zauwazúalna jest jednak s��aba poprawa w zna-
jomości zagadnień zrównowazúonego rozwoju wśród polskich w��adz lokalnych.
Badania z 2000 r. wskazujaþna znajomość tematu wśród 30% ogó��u polskich
samorzaþdowców, podczas gdy w pierwszych latach po Szczycie Ziemi w Rio
ich liczba nie przekracza��a 5%. Upowszechnianie wiedzy idzie takzúe w parze
ze znaczaþcym wzrostem liczby inicjatyw podjeþtych w ramach LA21 na prze-
strzeni ostatnich pieþciu lat.

Polskie samorzaþdy lokalne pod wzgleþdem zaangazúowania w proces Lo-
kalnej Agendy 21 mozúna podzielić na cztery grupy. Pierwszaþ, niestety dość
licznaþ, grupeþ stanowiaþsamorzaþdy, które nie znajaþbaþdź nie rozumiejaþkon-
cepcji zrównowazúonego rozwoju. Druga grupa to gminy, w których kon-
serwatywnie myślaþce w��adze lokalne nie zamierzajaþ wdrazúać zasad zrów-
nowazúonego rozwoju, traktujaþc je jako bariereþ rozwoju i tzw. sztuczne two-
rzenie kosztów. Trzeciaþgrupeþ stanowiaþsamorzaþdy, które utozúsamiajaþzrów-
nowazúony rozwój z ochronaþśrodowiska, a LokalnaþAgendeþ 21 traktujaþjako
program ochrony środowiska w gminie. Czwartaþgrupeþpolskich samorzaþdów
tworzaþgminy najbardziej zaawansowane w praktycznym wdrazúaniu zaleceń
Agendy 21 na poziomie lokalnym. W gminach tych rozpoczeþty juzú zosta��
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Tab. 2. Agenda 21 w Polsce w ujeþciu regionalnym

Województwo Liczba inicjatyw
zachodniopomorskie 2
pomorskie 17
warmińsko-mazurskie 9
kujawsko-pomorskie 4
mazowieckie 5
podlaskie 2
lubuskie 10
wielkopolskie 4
dolnoślaþskie 13
��ódzkie 1
świeþtokrzyskie 6
lubelskie 2
opolskie 2
ślaþskie 1
ma��opolskie 3
podkarpackie 1

Źród��o: opracowanie w��asne.

proces opracowywania uspo��ecznionych strategii zrównowazúonego rozwoju
lub Lokalnych Agend 21.

Pod wzgleþdem regionalnym najwieþkszaþliczbaþrozpoczeþtych procesów Lokal-
nej Agendy 21 charakteryzujaþ sieþ województwa: pomorskie, dolnoślaþskie,
lubuskie i warmińsko-mazurskie. Generalnie zdecydowanie wieþksze zaan-
gazúowanie w realizacjeþLokalnej Agendy 21 dotyczy województw pó��nocnych
i zachodnich, a niemalzúe o marginalnym jej rozwoju mozúna mówić w woje-
wództwach wschodnich.

Niektóre samorzaþdy w Polsce majaþ juzú wieloletnie tradycje w zakresie
wdrazúania idei zrównowazúonego rozwoju i kontynuujaþmocno zaawansowane
procesy Lokalnej Agendy 21. W poczaþtkowej fazie po Szczycie Ziemi w Rio
procesy LA21 by��y g��ównie inicjatywaþ zewneþtrznych organizacji i agencji,
a nie samych samorzaþdów. Pierwsze doświadczenia Lokalnej Agendy 21
w Polsce, podobnie zresztaþjak na ca��ym świecie, mia��y charakter programów
pilotazúowych w wybranych gminach i prowadzone by��y przy wspó��pracy
zewneþtrznych partnerów. Polskie samorzaþdy otrzyma��y istotne wsparcie od:
Amerykańskiej Agencji Ochrony S´rodowiska (USEPA), Amerykańskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego (USAID), Mieþdzynarodowej Rady ds. Lokalnych
Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI), projektu Umbrella w ramach Programu
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP), holenderskiego programu MAT-
RA, programu „Zdrowe Miasta” S´wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
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(Borys 2002). Na liście pierwszych samorzaþdów, które podjeþ��y inicjatyweþ
LA21, by��y: E��k, Radom, Che��m, Stargard Gdański, Tczew.

Wdrazúanie zrównowazúonego rozwoju w gminach województwa ślaþskiego

W drugiej po��owie 2002 r. Katedra Zarzaþdzania OchronaþŚrodowiska Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach przeprowadzi��a badania zrównowazúonego
rozwoju w gminach województwa ślaþskiego. G��ównym celem badań by��a
ocena zaawansowania oraz jakości zarzaþdzania środowiskiem w gminach,
a ponadto rozpoznanie stanu znajomości oraz implementacji zagadnień zwiaþ-
zanych ze zrównowazúonym rozwojem na lokalnym szczeblu administracji
publicznej (Badania statutowe... 2002).

Na województwo ślaþskie sk��ada sieþ 167 gmin na 2489 wszystkich gmin
w Polsce (ok. 6,7%). Na obszarze tym zamieszkuje ok. 4,8 mln mieszkańców,
co stanowi ok. 12,5% ludności Polski. Na struktureþadministracyjnaþwojewódz-
twa sk��adajaþsieþ: 49 gmin miejskich, 96 gmin wiejskich oraz 22 gminy miej-
sko-wiejskie. Rdzeń województwa ślaþskiego tworzy Aglomeracja Górnoślaþska
obejmujaþca nasteþpujaþce miasta: Bytom, Chorzów, Daþbrowa Górnicza, Gliwice,
Jaworzno, Katowice, Mys��owice, Piekary S´ laþskie, Ruda S´ laþska, Siemianowice
Ślaþskie, Sosnowiec, S´wieþtoch��owice, Tychy i Zabrze.

Przeprowadzone badania polega��y g��ównie na badaniu ankietowym; zosta��y
uzupe��nione o wywiady. Badania statystyczne oparte zosta��y na informacjach
zgromadzonych za pomocaþankiet, które rozes��ano do wszystkich gmin woje-
wództwa ślaþskiego.

Wype��nione ankiety zwróci��y 33 gminy, co stanowi ok. 20% wszystkich
gmin województwa ślaþskiego. Wszystkie ankiety zwrotne zakwalifikowane
zosta��y do dalszych badań. Analiza wyników badań polega��a zatem przede
wszystkim na badaniu otrzymanych ankiet z 33 gmin województwa ślaþskiego
uzupe��nionych o dodatkowe odpowiedzi uzyskane podczas wywiadu telefonicz-
nego. Z gmin miejskich uzyskano 14 ankiet zwrotnych, co stanowi ok. 29%
ogó��u gmin miejskich województwa ślaþskiego. Na ankieteþ odpowiedzia��o
ponadto 17 gmin wiejskich oraz 2 gminy miejsko-wiejskie, co stanowi od-
powiednio 18% wszystkich gmin wiejskich oraz 9% wszystkichgmin miejsko-
-wiejskich.

Zaznaczyć jednak nalezúy, zúe w wielu przypadkach osoby wype��niajaþce
ankieteþnie zna��y baþdź nie rozumia��y pojeþcia zrównowazúonego rozwoju i zagad-
nień z nim zwiaþzanych. Wielokrotnie mylone pojeþcie zrównowazúonego rozwoju
utozúsamiane by��o z ochronaþśrodowiska, co sprawi��o, izúw kilku przypadkach
uzyskane odpowiedzi dotyczy��y stricte wymiaru środowiskowego.

Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, izú wieþkszość gmin podejmu-
jaþcych sieþopracowania dokumentu strategicznego realizuje tylko i wy��aþcznie
strategie rozwoju spo��eczno-gospodarczego. Nieliczne z nich posiadajaþ do-
kumenty dotyczaþce wdrazúania zrównowazúonego rozwoju. W kilku przypad-
kach niezbeþdne by��y korekty uzyskanych odpowiedzi, z tego wzgleþdu, zúe
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po wnikliwszej analizie okaza��o sieþ, izú w niektórych ankietach b��eþdnie przy-
pisane zosta��y dokumenty do poszczególnych pytań. Zdarza��o sieþbowiem, izú
przyk��adowo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennegotraktowane by��o jako podstawowy dokument dotyczaþcy zrówno-
wazúonego rozwoju w gminie.

Analiza ankiet wskazuje, izúgminy, które nie posiadajaþopracowanej strategii
rozwoju spo��eczno-gospodarczego, nie posiadajaþrówniezúzúadnego dokumentu
dotyczaþcego zrównowazúonego rozwoju. Sytuacja taka wystaþpi��a bowiem
w dziewieþciu przypadkach na dziesieþć. Wyjaþtkowa sytuacja ma miejsce w Ka-
towicach, które jako jedyne z tej grupy majaþdokument dotyczaþcy zrównowazúo-
nego rozwoju pod nazwaþLokalny Program Agenda 21, a nie posiadajaþstrategii.

Zaznaczyć jednak nalezúy, izúw tych gminach, które legitymujaþsieþdokumen-
tami powiaþzanymi z wdrazúaniem w zúycie idei sustainable development, nie
mozúna mówić o procesie Lokalnej Agendy 21 zgodnie z jej definicjaþ. W nie-
wielkim zakresie gminy prowadzaþ monitoring czynionych posteþpów i tym
samym aktualizujaþi kontynuujaþsformu��owane cele strategiczne.

Zwykle dokumenty dotyczaþce zrównowazúonego rozwoju opracowywane saþ
pod nazwaþ „Strategia zrównowazúonego rozwoju” i saþ, zgodnie z pojeþciem
zrównowazúonego rozwoju, równiezúspo��eczno-gospodarczymi strategiami roz-
woju. Oznacza to bowiem, izúw dokumentach tych zintegrowane saþzagadnienia
zwiaþzane z podstawowymi wymiarami, tj. gospodarczym, spo��ecznym, środo-
wiskowym i instytucjonalnym.

Ankieta skierowana do gmin zawiera��a równiezúpytania dotyczaþce celów oraz
priorytetów zrównowazúonego rozwoju. Odpowiedzi na te pytania otrzymano
nawet z gmin, które wcześniej deklarowa��y brak dokumentów zwiaþzanych ze
zrównowazúonym rozwojem. Pytania te ujawni��y jednak w duzúym stopniu brak
zrozumienia zagadnień zrównowazúonego rozwoju przez niektórych wype��niajaþ-
cych. Wśród odpowiedzi dotyczaþcych celów zrównowazúonego rozwoju najczeþś-
ciej poruszane by��y nasteþpujaþce kwestie: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
(w tym przede wszystkim niskiej emisji), uporzaþdkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej, wspieranie przedsieþbiorczości, podniesienie poziomu wykszta��cenia
mieszkańców, poprawa jakości zúycia, poprawa estetyki miasta, poprawa infra-
struktury transportowej, rozwój turystyki. Do priorytetów zrównowazúonego
rozwoju zaliczane by��y najczeþściej: poprawa jakości zúycia i poziomu wykszta��-
cenia mieszkańców oraz rozwój sektora ma��ych i średnich przedsieþbiorstw.

W wieþkszości urzeþdów gmin i miast kwestie zrównowazúonego rozwoju
wpisane by��y w zadania bardzo rózúnych wydzia��ów i referatów. Zrozumia��e
jest i zgodne ze „sztukaþ”, zúe zrównowazúony rozwój nalezúy do obowiaþzków
kilku baþdź nawet wszystkich wydzia��ów, trudno jednakzúe wyobrazić sobie
skoordynowanie tych dzia��ań, skoro nie funkcjonuje zúadna jednostka kon-
trolujaþca i czuwajaþca nad ca��ościaþ. Kwestie zrównowazúonego rozwoju naj-
czeþściej wpisane mia��y w swoje zadania jednostki (wydzia��y lub referaty) pod
nasteþpujaþcymi baþdź pokrewnymi nazwami: ochrony środowiska i rolnictwa,
promocji i dzia��alności gospodarczej, inwestycji i infrastruktury, rozwoju.
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W kilku przypadkach jako w��aściwe w sprawach zrównowazúonego rozwoju
wskazywane by��y w��adze gminy.

Podobnie jak w przypadku celów oraz priorytetów zrównowazúonego rozwoju
analiza g��ównych problemów spo��ecznych, środowiskowych oraz gospodar-
czych wskazuje na wiele podobieństw pomieþdzy poszczególnymi gminami
województwa ślaþskiego. Problemy województwa ślaþskiego, a w szczególności
Aglomeracji Górnoślaþskiej, saþcharakterystyczne na tle Polski. Wspólne struk-
turalne problemy tego regionu wynikajaþ przede wszystkim z d��ugoletniej
dzia��alności przemys��u górniczo-hutniczego.

W rozbiciu na poszczególne kategorie problemów najczeþściej uzyskiwane
by��y nasteþpujaþce odpowiedzi:
�x problemy spo��eczne – wysokie bezrobocie, niski poziom wykszta��cenia

mieszkańców,
�x problemy środowiskowe – zanieczyszczenie: wód, gleby, powietrza, zde-

gradowane tereny poprzemys��owe, brak kanalizacji sanitarnej, niska świa-
domość ekologiczna,

�x problemy gospodarcze – wysokie bezrobocie, brak środków finansowych na
inwestycje, z��y stan infrastruktury technicznej.
Przeprowadzone badania pozwoli��y na określenie g��ównych wewneþtrznych

oraz zewneþtrznych uwarunkowań wdrazúania zrównowazúonego rozwoju w gmi-
nach województwa ślaþskiego. Uwarunkowania te zosta��y rozbite na poszczegól-
ne kategorie: zagrozúenia, szanse, s��abe strony, mocne strony.

Zagrozúenia: brak posteþpów w restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, brak
zapewnienia środków finansowych na dodatkowe zadania zlecone, niski wzrost
gospodarczy kraju, wzrostowy trend poziomu bezrobocia.

Szanse:integracja Polski z UniaþEuropejskaþ, środki finansowe z funduszy
Unii Europejskiej, decentralizacja zadań i szersze kompetencje samorzaþdów
gminnych, integracja kierunków rozwoju gmin województwa ślaþskiego.

S��abe strony: z��y stan środowiska naturalnego, z��y stan infrastruktury
technicznej, niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, ma��e zaan-
gazúowanie spo��eczności lokalnej w rozwój gminy, brak formalnych dokumen-
tów dotyczaþcych wdrazúania zrównowazúonego rozwoju.

Mocne strony: dobre po��ozúenie w uk��adzie komunikacyjnym,��atwy dosteþp
do terenów zielonych i rekreacyjnych, dobrze rozwinieþta infrastruktura spo��ecz-
na, duzúa powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych, silny rozwój sektora
ma��ych i średnich przedsieþbiorstw.

Analiza wyników badań wskazuje, izú w gminach województwa ślaþskiego
dostrzegana jest potrzeba angazúowania spo��eczności lokalnych oraz innych
partnerów zewneþtrznych (środowisko biznesu, naukowców, lokalne grupy
liderskie, organizacje pozarzaþdowe) we wdrazúanie zrównowazúonego rozwoju.
Znajduje to równiezúpotwierdzenie w uspo��ecznianiu procesu tworzenia doku-
mentów strategicznych. Ponadto na pytanie dotyczaþce dzia��ań gminy przy-
czyniajaþcych sieþ do zwieþkszenia poziomu świadomości ekologicznej miesz-
kańców od wszystkich gmin uzyskano odpowiedź pozytywnaþ. Jest to wynik
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zaskakujaþcy, jednakzúe jego stuprocentowaþwiarygodność mog��yby potwierdzić
badania opinii spo��ecznej na temat oceny dzia��alności w��adz gminnych w tym
zakresie. Wśród dzia��ań przyczyniajaþcych sieþ do zwieþkszenia świadomości
ekologicznej mieszkańców wskazywane by��y najczeþściej: konkursy ekologiczne,
wydawanie broszur informacyjnych oraz zamieszczanie informacji o tematyce
środowiskowej w lokalnych gazetach, edukacja ekologiczna w przedszkolach
i szko��ach, warsztaty, spotkania i konsultacje z udzia��em spo��eczności lokalnych,
wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Angazúowanie partnerów
zewneþtrznych polega przede wszystkim na sta��ej wspó��pracy z liderami lokalny-
mi, prowadzeniu konsultacji spo��ecznych, zlecaniu opracowań naukowo-badaw-
czych placówkom naukowym. W czeþści gmin przeprowadza sieþ ponadto,
g��ównie metodaþankietowaþ, badania poziomu zadowolenia mieszkańców z kie-
runków rozwoju gminy.

Podsumowanie

Globalizacja zúycia gospodarczego i spo��ecznego oraz pog��eþbiajaþcy sieþkryzys
ekologiczny przyczyni��y sieþdo rozwoju mieþdzynarodowej wspó��pracy. Interna-
cjonalizacja wspó��pracy na rzecz upowszechniania idei zrównowazúonego roz-
woju uleg��a intensyfikacji od czasu Konferencji „S´rodowisko i Rozwój” w Rio
de Janeiro. Szczególne znaczenie ma tutaj światowy ruch Lokalnej Agendy 21.

Analiza posteþpów we wdrazúaniu Lokalnej Agendy 21 na świecie w latach
1997–2001 wskazuje na znaczaþcy procentowy krok naprzód. Ponad trzyipó��-
krotny wzrost liczby podjeþtych inicjatyw LA21 na świecie jest dobrym rezul-
tatem, jednakzúe ich liczba – 6416 – nie jest niestety wynikiem imponujaþcym.

Szans nadania przyspieszonego tempa upowszechnianiu idei zrównowazúo-
nego rozwoju na poziomie lokalnym upatruje sieþ przede wszystkim w niwe-
lowaniu przeszkód wskazywanych przez tych, którzy wcielali je pioniersko
w zúycie na swoim terenie. Mozúna mieć nadziejeþ, zúe w krótkim okresie z prze-
��amywaniem barier realizacji procesu Lokalnej Agendy 21 poradzaþ sobie
równiezú polscy samorzaþdowcy.
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