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1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIETECHNICZNYM
Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest
projekt „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2023 r.” (zwany dalej POŚ), przygotowany przez Urząd m.st. Warszawy. POŚ obejmuje
następujące rozdziały: wstęp, diagnoza, cele, kierunki interwencji i zadania oraz zasady
wdrażania i monitoringu realizacji Programu.
W trakcie przygotowania Prognozy wzięto pod uwagę uzgodnienia zakresu i treści
opracowania zawarte w pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
(z dnia 11.08.2015 o numerze WOOŚ-I.411.289.2015.JD) i Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego
w
Warszawie
(z
dnia
17.08.2015
o
numerze
ZNS.022.1.00158.2015.DB). Pisma stanowią załącznik do Prognozy.
Podstawą do przygotowania POŚ jest zapis w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) mówiący w art. 14 ust. 2:
„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Natomiast w art. 13 polityka ta
jest definiowania następująco – „Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na
celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju”. Jednocześnie POŚ nawiązuje do przygotowanych przez
Ministerstwo Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska”.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ stanowi podsumowanie
kilkumiesięcznej pracy zespołu ekspertów z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu POŚ miało na celu przede
wszystkim ocenę stopnia uwzględnienia w dokumencie zagadnień ochrony środowiska oraz
określenie jakie mogą wystąpić problemy przy braku realizacji zaproponowanych kierunków
interwencji i zadań.
Zakres Prognozy określony został na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
Prace nad Prognozą prowadzone były krocząco, co można przedstawić wyróżniając
kilka ich etapów:








opracowanie przez zespół przygotowujący POŚ materiałów dotyczących celu i zakresu
dokumentu oraz diagnozy stanu i ochrony środowiska w Warszawie i przekazanie ich
zespołowi opracowującemu Prognozę do oceny,
przeprowadzenie oceny ww. materiału i przekazanie jej wyników w formie
rekomendacji zespołowi przygotowującemu POŚ,
opracowanie przez zespół przygotowujący POŚ materiałów dotyczących celów dla
poszczególnych elementów składowych POŚ, kierunków interwencji oraz zadań
i przekazanie ich zespołowi opracowującemu Prognozę do oceny,
przeprowadzenie oceny ww. materiału i przekazanie jej wyników w formie
rekomendacji zespołowi przygotowującemu POŚ,
opracowanie przez zespół przygotowujący POŚ projektu dokumentu i przekazanie go
zespołowi opracowującemu Prognozę do oceny.
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przeprowadzenie oceny ww. projektu i przygotowanie Prognozy oddziaływania na
środowisko projektu POŚ.

Dokonując samej oceny oddziaływania POŚ na środowisku posłużono się dwoma
metodami. Pierwsza polega na porównaniu zapisów proponowanych w POŚ z wymaganiami
stawianym przez różne akty prawne i dokumenty planistyczne na poziomie
międzynarodowym, unijnym, krajowym i wojewódzkim, a także porównaniu tych zapisów
z innym prognozami wykonanymi dla dokumentów strategicznych na poziomie miasta.
Druga metoda polegała na tym, że przygotowana ocena wraz z rekomendacjami została
poddana weryfikacji przez zespół konsultantów na każdym z etapów przygotowania
Prognozy. W konsultacji cześć zapisów została doprecyzowana, część uznana za niezasadne,
a także wprowadzono nowe uwagi i rekomendacje.
W Warszawie do najpoważniejszych problemów środowiskowych należy zaliczyć:
a) zanieczyszczenie powietrza, wywołane w szczególności tzw. niską emisją, wynikającą
z rosnącej liczby samochodów, a na niektórych terenach miasta emisją pochodzącą
z budownictwa indywidualnego,
b) istotny udział bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, jak i pośredniej, związanej
z użytkowaniem energii,
c) pogorszenie się warunków przewietrzania miasta ze względu na narastające procesy
urbanizacji, co w świetle postępujących zmian klimatu oznaczać będzie obniżenie jakości
życia w mieście,
d) występujący hałas komunikacyjny,
e) niedostatecznie uporządkowane kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową,
f) zagrożenia dla Skarpy Warszawskiej w wyniku rozwoju infrastruktury i zabudowy,
g) niedostateczne uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście
uzyskania wymaganych prawem wskaźników odzysku i zagrożeń ze strony dzikich
wysypisk,
h) pogorszenie warunków funkcjonowania przyrody i uszczuplanie terenów biologicznie
czynnych (zieleni) w wyniku postępującej urbanizacji, prowadzącego do zagrożenia
ciągłości Systemu Przyrodniczego Miasta,
i) zwiększanie się udziału terenów o powierzchni utwardzonej w wyniku dogęszczania
zabudowy w istniejących układach urbanistycznych,
j) wzrost zagrożenia ze strony postępujących zmian klimatu globalnego w szczególności fal
upałów, nawalnych deszczy, susz czy powodzi i podtopień,
k) niedostateczną świadomość ekologiczna mieszkańców Warszawy i związaną z tym
konieczność podejmowania dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych.
Przygotowany w ramach POŚ cały zestaw celów szczegółowych oraz wynikających
z nich kierunków interwencji i zadań koncentruje się na rozwiązywaniu najważniejszych
problemów środowiskowych Warszawy. Ich realizacja w znaczącym stopniu przyczyni się do
poprawy warunków życia, jak również umożliwi poprawne funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego w mieście.
Odstąpienie od realizacji zapisanych w projekcie POŚ kierunków interwencji i zadań
w istotny sposób rzutowałoby na kondycję środowiska przyrodniczego miasta, jak i na
poziom jakości życia jego mieszkańców. Przede wszystkim pogorszyły by się warunki w silnie
zurbanizowanych częściach miasta w wyniku koncentracji zanieczyszczeń powietrza,
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nadmiernego hałasu czy też silnie odczuwalnych fal upałów. Poważnym zagrożeniem byłyby
powodzie powodowane zwłaszcza występowaniem z brzegów wód rzeki Wisły i coraz
częstsze na terenie miasta podtopienia w wyniku nawalnych deszczy. Prowadzenie
nieracjonalnej gospodarki wodnej powodowałoby nadmierne zużycie zasobów
i występowanie deficytów w okresie susz oraz pogorszenia stanu ekologicznego wód.
Nastąpiłoby istotne osłabienie kondycji przyrody, tereny zieleni ulegałyby dezintegracji
(System Przyrodniczy Warszawy), dalszemu ograniczaniu ulegałoby przewietrzanie miasta,
następowałoby ograniczanie dostępności terenów mogących służyć wypoczynkowi, czy też
osłabienie nadzoru nad rezerwatami przyrody oraz obszarem NATURA 2000 (utrata
bioróżnorodności, spadek liczebności fauny). Brak uwzględnienia ochrony Skarpy
Warszawskiej w powiązaniu z przewidywanymi zmianami klimatu, zwłaszcza nasileniem
nawalnych deszczy, prowadziłoby do uruchomienia procesów osuwiskowych.
Nieuporządkowana gospodarka odpadami komunalnymi stanowiłaby zagrożenie sanitarne,
osłabiając jakość gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Brak kontroli wytwarzania
i zagospodarowania odpadów przemysłowych, zwłaszcza niebezpiecznych, stanowiłby
poważne zagrożenie dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego. W konsekwencji
następowałoby pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców Warszawy, co nie pozostałoby bez
znaczenia dla dodatkowego obciążenia służby zdrowia, pogorszenia efektów pracy czy też
napięć w rodzinach.
Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska
wymaga odmiennego podejścia niż prognozy dotyczącej innego rodzaju strategicznych
dokumentów związanych z przyszłą działalnością inwestycyjną, która może wpłynąć na
istotne zagrożenie dla środowiska jak np. polityka energetyczna czy transportowa. Dlatego
przygotowując niniejszą prognozę skoncentrowano się na ocenie, czy podjęte działania
służące szeroko rozumianej ochronie środowiska, są wystarczające dla uzyskania znaczącej
poprawy jego stanu i podniesienia poziomu życia mieszkańców. Generalnie należy
stwierdzić, że przygotowany POŚ w istotny sposób odpowiada na występujące dzisiaj
i mogące pojawić się w najbliższej przyszłości zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
oraz zdrowia ludzi. Bogaty zestaw kierunków interwencji i zadań, przewidywane sposoby
wdrażania POŚ, jak i wskazanie źródeł ich finansowania, należy uznać za prawidłowe.
Przeprowadzona ocena nie wykazała znaczących negatywnych oddziaływań POŚ na
środowisko. Jego realizacja nie spowoduje utraty walorów przyrodniczych w mieście
i w związku z tym nie ma potrzeby proponowania rozwiązań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Jedynie w przypadku uszczuplenia terenów biologicznie czynnych w wyniku realizacji prac
budowlanych może być potrzeba kompensacji poprzez rekultywację terenów już
zdegradowanych oraz zastępowanie utraconego drzewostanu nowymi nasadzeniami. Jednak
na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie można stwierdzić czy taka
potrzeba zaistnieje. Będzie to możliwe na etapie przygotowywania właściwych decyzji
administracyjnych.
Proponowane w Programie przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na cele
i przedmiot ochrony oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000.
W związku brakiem negatywnych oddziaływań oraz szerokim zakresem działań
zaproponowanych w POŚ, nie ma potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych
w stosunku do zawartych w omawianym dokumencie.
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W wyniku realizacji POŚ spodziewać się należy wielu pozytywnych oddziaływań.
Do najważniejszych zaliczyć należy:
 ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych, co pośrednio
wpłynie na zdrowie mieszkańców i stan środowiska przyrodniczego, a także na
ograniczenie zmian klimatu globalnego;
 poprawę klimatu akustycznego miasta, skutkującą korzystnym wpływem na jakości życia
mieszkańców;
 ograniczenie presji na zasoby wodne, co może mieć pośrednio, długofalowo korzystny
wpływ na możliwości zaopatrzenia w wodę oraz funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego;
 poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, co w długiej perspektywie
stwarza możliwości do korzystania z wody o odpowiedniej jakości;
 ograniczenie bezpośrednich oraz pośrednich i skumulowanych negatywnych skutków
związanych z falami powodziowymi i podtopieniami dla mieszkańców, przedsiębiorstw
i środowiska przyrodniczego;
 stabilizację terenów zagrożonych ruchami masowymi, co wpłynie bezpośrednio
i długofalowo na zmniejszenie zagrożenia osuwiskami;
 dążenie do zachowania terenów biologicznie czynnych, co wpłynie korzystnie na
wzmocnienie roli i funkcji terenów zieleni, a pośrednio przyczyni się do poprawy
warunków życia;
 zasadnicze zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, co pośrednio wpłynie na
poprawę jakości powietrza i przyczyni się do ochrony wód, a w konsekwencji do co
najmniej nie pogorszenia warunków życia w rejonie składowania odpadów;
 wzmocnienie systemu zieleni miejskiej, różnych form ochrony przyrody i zachowania
krajobrazu, przede wszystkim w ramach Systemu Przyrodniczego Warszawy,
prowadzącego pośrednio do skumulowanego i długofalowego efektu w postaci poprawy
warunków klimatu lokalnego;
 promowanie zachowań proekologicznych, świadomej konsumpcji, co przyczyni się do
wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, a tym samym, pośrednio i długofalowe,
może mieć korzystny efekt środowiskowy;
 przygotowanie się w formie adaptacji do narastających zmian klimatu i jego negatywnych
skutków, co będzie oddziaływać korzystnie pośrednio, skumulowanie i długofalowo w
szczególności na zdrowie i życie mieszkańców.
Do oddziaływań o charakterze negatywnym zaliczyć jedynie należy różnorodne
proponowane prace budowlane, które czasowo mogą przyczyniać się do wzrost poziomu
hałasu, zanieczyszczeń powietrza (w tym wtórnego pylenia) oraz zaburzeń stosunków
wodnych. Jednak oddziaływania te ograniczone będą do bezpośredniego sąsiedztwa tych
prac. Potencjalnie możliwy jest niekorzystny wpływ na tereny zieleni, w szczególności
drzewostany. Ograniczenie negatywnego wpływu wymaga sprecyzowania szczegółowych
warunków na etapie przygotowywania właściwych decyzji administracyjnych, co do
oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji, tak aby ograniczyć hałas,
zanieczyszczenie powietrza i zaburzenia stosunków wodnych do minimum.
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Krocząca metoda sporządzania Prognozy pozwoliła na uwzględnieniu wielu uwag
i rekomendacji jeszcze na etapie sporządzania projektu POŚ, m.in.:














odniesiono się do VII Programu Ochrony Środowiska UE, a także do Krajowej Polityki
Miejskiej do roku 2023,
wydzielono dwa nowe zagadnienia: świadomość ekologiczna mieszkańców,
partycypacja społeczna i edukacja ekologiczna oraz adaptacja do zmian klimatu,
uzupełniono i doprecyzowano analizę SWOT,
uszczegółowiono i skonkretyzowano wskaźniki
zdefiniowano priorytety,
uzupełniono część dotyczącą jakości powietrza i ochrony klimatu o rolę zieleni
miejskiej w poprawie jakości powietrza,
nawiązano do tzw. ustawy antysmogowej,
zaplanowano zadania nieinwestycyjne, związane ze zmianą postaw konsumenckich
i wzrostem świadomości ekologicznej,
podkreślono konieczność wykorzystanie planowania przestrzennego do tworzenia
przyjaznego i zgodnego z prawem klimatu akustycznego,
uwzględniono zasady ograniczenia w użytkowaniu terenu położonego w zasięgu
promieniowania elektromagnetycznego,
uwzględniono konieczność doskonalenia systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
przewidziano konieczność edukacji mieszkańców z zakresu sposobów, technologii
oraz potrzeby przetwarzania odpadów
wprowadzono do dokumentu mapy i inne materiały graficzne.

Transgraniczne oddziaływanie
Program ochrony środowiska nie będzie powodował oddziaływań transgranicznych.

2. ZAGADNIENIA OGÓLNE
2.1 Podstawy formalno-prawne
Podstawą do przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
„Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 - 2020 z perspektywą do
2023 r.” jest umowa pomiędzy m.st. Warszawą, a Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju
(InE) zawarta w dn. 19.09.2015. Prognoza została przygotowana w sposób kroczący – zespół
opracowujący prognozę pracował równolegle z zespołem przygotowującym projekt POŚ,
przekazując w trybie roboczym rekomendacje i uwagi do zawartości POŚ.
Podstawą prawną Prognozy są normy zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zwanej
dalej ustawą OOŚ. Ustawa ta transponuje do krajowego prawodawstwa przepisy Wspólnoty
Europejskiej dotyczące postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197
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z 21.07.2001 r.). Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ, projekt program ochrony środowiska wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury
wymagane jest sporządzenie prognozy oddziaływania projektu dokumentu na środowisko.
W trakcie przygotowania Prognozy wzięto pod uwagę uzgodnienia zakresu i stopnia
szczegółowości informacji, zawarte w pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie (z dnia 11.08.2015 o numerze WOOŚ-I.411.289.2015.JD) i Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (z dnia 17.08.2015 o numerze
ZNS.022.1.00158.2015.DB). Kopie ww. pism stanowią załącznik do Prognozy.
2.2 Cel i zakres Prognozy
Opracowanie Prognozy jest jednym z etapów postępowania administracyjnego
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.” ma na celu ocenę potencjalnych
oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić przy realizacji i przy braku realizacji
zaproponowanych działań.
Jednocześnie dzięki zastosowaniu kroczącej metody oceny, w projekcie dokumentu
uwzględniono wiele uwag i propozycji zespołu przygotowującego Prognozę.
Zakres niniejszej Prognozy określony został zgodnie z wymaganiami art. 51 ust. 2
ustawy OOŚ, uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie oraz wynika
z „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska” przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska,
Niniejsza Prognoza obejmuje:




zagadnienia ogólne,
syntetyczne przedstawienie stanu środowiska m. st. Warszawy,
ocenę przewidywanych zmian w stanie środowiska w przypadku odstąpienia od
realizacji ustaleń projektu POŚ,
 powiązania projektu POŚ z innymi dokumentami strategicznymi,
 prognozę oddziaływania na środowisko POŚ,
 metodykę oceny i pola niepewności,
 proponowany monitoring środowiskowych skutków wdrażania POŚ,
 streszczenie w języku nietechnicznym,
 wykaz wykorzystanych materiałów.
Warto zaznaczyć, że względu na specyfikę dokumentu, jakim jest program ochrony
środowiska zagadnienia dotyczące stanu środowiska oraz monitoring zostały potraktowane
w sposób syntetyczny, gdyż są one częścią ocenionego dokumentu. Uznano bowiem, że
dublowanie zapisów w POŚ i Prognozie jest zbędne.
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2.3 Przedmiot Prognozy
Przedmiotem prognozy jest projekt „Programu ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2023 r.” przygotowany przez Urząd m.st.
Warszawy. POŚ zawiera następujące rozdziały: wstęp, diagnoza, cele, kierunki interwencji
i zadania oraz zasady wdrażania i monitoringu realizacji Programu.
Podstawą do przygotowania POŚ jest zapis w ustawie Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), mówiący w art. 14 ust. 2
„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Natomiast w art. 13 polityka ta
jest definiowania następująco – „Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na
celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju”. Jednocześnie POŚ nawiązuje do przygotowanych przez
Ministerstwo Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska”.
2.4 Tryb, warunki i tok pracy zespołu przygotowującego Prognozę
Prognoza przygotowana została w oparciu o metodykę opisaną w rozdziale 6
niniejszego opracowania. Zespół wykonujący Prognozę opierał się zarówno na
doświadczeniach krajowych w ramach przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko, jak i na przykładach zagranicznych. W szczególności wykorzystano
doświadczenia w ramach procedury OOŚ dla dokumentów programowych o charakterze
narodowym, regionalnym i sektorowym. Niniejsza Prognoza stanowi podsumowanie
kilkumiesięcznej pracy zespołu wykonawczego. Prace nad oceną oddziaływania na
środowisko projektu POŚ rozpoczęły się we wrześniu 2015 roku, a zakończyły w maju 2016 r.
2.5. Zestawienie spełnienia wymagań ustawowych
Poniżej zawartość Prognozy w nawiązaniu do normy prawnej (art. 51 ust. 2 i art. 52)
zapisanej w ustawie OOŚ
Wymóg prawny

Miejsce w tekście
Prognozy

Wymagania art. 51.2
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego
dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami

Rozdz. 5.1; rozdz. 4.2

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
prognozy

Rozdz. 6

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania

Rozdz. 7

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na

Rozdz. 5.11
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środowisko
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

Rozdz. 1

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

Rozdz. 3

stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem

Opis zawarty jest
w projekcie POŚ

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozdz. 3.1

cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z
punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu

Rozdz. 4.1

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a
także na środowisko

Rozdz. 5 (omawia się
oddziaływania)

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Rozdz. 5

rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w
Nie przewiduje się
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru rozwiązań alternatywnych
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru
albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Wymagania art. 52
informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości
projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego
dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów
powiązanych z tym dokumentem
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Rozdz. 6

w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko
sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów
powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem
postępowania

Rozdz. 4.2

3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY
STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
3.1 Główne trendy zmian w środowisku przyrodniczym m.st. Warszawy
W związku z tym, że przedmiotem Prognozy jest program ochrony środowiska,
w którym szczegółowo jest opisany stan środowiska m.st. Warszawy, w tym opracowaniu
zawarto jedynie kluczowe kwestie.
Poniżej podstawowe trendy zmian w środowisku przyrodniczym m.st. Warszawy.
TREND ZMIAN

UZASADNIENIE

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
Widoczny jest spadek stężenia zanieczyszczeń
Spowodowane jest to stopniowym wycofywaniem
powietrza wywołany transportem
starszych pojazdów wywołujących największą emisję.
samochodowym. Zarówno średniodobowe jak i
Zmniejsza się presja komunikacyjna transportu
średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych
samochodowego w centralnej części miasta. Innymi
(PM10 oraz PM2,5) w okresie lat 2009 – 2014
działaniami, które wpłynęły na spadkowy trend są także:
zmniejszyły się, a stężenie NO2 pozostaje na dość - rozbudowa II linii metra
stabilnym poziomie.
- modernizacja taboru tramwajowego i autobusowego
- nowe połączenia sieci kolejowej z systemem
komunikacyjnym miasta
- rozbudowa infrastruktury rowerowej
W ostatnim dziesięcioleciu emisja zanieczyszczeń Związane jest to głównie ze stosowaniem coraz
ze źródeł przemysłowych w zakresie substancji
skuteczniejszych metod oczyszczania gazów
gazowych i pyłowych wyraźnie spada. W roku
odlotowych.
2008 z 1360 t/rok do 867 t/rok w roku 2014 , a
gazowych (bez CO2) z 34084 t/rok w 2008 roku
1
do 24733 t/rok w 2014 r.
Wielkość emisji CO2 z transportu w 2012 r. w
Wywołane to jest wzrostem liczby pojazdów.
2
stosunku do roku 2007 wzrosła o ponad 30% .
Efektywność wymiany powietrza na terenach
wchodzących w skład systemu przewietrzania
obniżyła się w ostatnich latach, co spowodowane
było nadmiernym zainwestowaniem i układem
zabudowy niesprzyjającym przewietrzeniu.

Skuteczność procesów wymiany powietrza w
poszczególnych korytarzach jest zróżnicowana i zależy
od stopnia zainwestowania terenu – układu i wysokości
zabudowy, pokrycia terenu roślinnością i udziału
powierzchni biologicznie czynnej. Na skutek rosnącej
presji urbanistycznej powstaje coraz więcej zabudowy,
której obecność nie sprzyja przewietrzaniu, a co nie jest
uwzględniane w programach zagospodarowania
przestrzennego. Zwarta zabudowa powoduje powolne

1

Raporty z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2011 z
uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.
2
Raport z realizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do
2020 roku” za lata 2011-2012.
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rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i prowadzi do ich
koncentracji.

Depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych
wykazuje w Warszawie tendencję malejącą,
jednak nadal jest znaczącym obciążeniem,
szczególnie w przypadku chlorków, azotynów i
azotanów, azotu ogólnego i cynku.

2.
Zagrożenie hałasem w mieście wykazuje
tendencję spadkową.

3.

Na terenie Warszawy na stacji na Okęciu prowadzony
jest monitoring chemizmu opadów atmosferycznych, na
podstawie którego analizuje się skład wód opadowych
na terenie województwa mazowieckiego. Warszawa
została obciążona największym ładunkiem badanych
substancji w 2008 r. (68,7 kg/ha), szczególnie pod
względem zawartości w wodach opadowych siarczanów,
chlorków, azotu ogólnego, sodu, wapnia, cynku i
manganu. Natomiast w 2011 r. ładunek badanych
3
substancji wynosił już 63,87 kg/ha .
Zagrożenia hałasem

Wprowadzane jest coraz więcej rozwiązań
ograniczających emisję hałasu, szczególnie w
centralnych częściach miasta, gdzie hałas spowodowany
przez komunikację jest najbardziej uciążliwy.
Prowadzony jest także monitoring obszarów w
szczególnie narażonych na obciążenia hałasem oraz
obszarów emitujących hałas takich jak np. Lotnisko im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Pola elektromagnetyczne

Pomiary prowadzone przez WIOŚ nie wykazują
przekroczeń wartości dopuszczalnych, niemniej
notowane wartości na przestrzeni ostatnich lat
wykazują tendencję wzrostową.

4.

Spowodowane może być to coraz większą ilością
wszelkiego rodzaju urządzeń emitujących pola np.
upowszechnianie urządzeń WiFi umożliwiających
radiowy dostęp do sieci internetowej lub komunikację
sieciową. Pokazuje to jednocześnie wagę prowadzonego
przez WIOŚ monitoringu i wskazuje na konieczność jego
rozwijania. Tym bardziej, że Warszawa wyróżnia się
zdecydowanie na tle województwa mazowieckiego
ilością źródeł promieniowania, szczególnie stacji
bazowych.
Gospodarowanie wodami

Jakość wód podziemnych piętra
czwartorzędowego w Warszawie wykazuje
tendencję poprawy. Dotyczy to przede wszystkim
EPW (elektrycznej przewodności właściwej), SSR
(sumy substancji rozpuszczonych) oraz stężeń
22+
2+
jonów Cl , SO4 , Ca , Mg Zmiany te można
ocenić jako pozytywne i świadczące o
sukcesywnej poprawie jakości omawianych wód
w monitorowanym rejonie Warszawy.

Obecny stan wód tego piętra wodonośnego nie jest
zadowalający. Niestety nie ma odpowiednich danych o
jakości tych wód z poprzednich lat i tendencję zmian
można jedynie szacować. . Kontynuowane są jednak
takie działania jak :
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a przez to
likwidacja zbiorników bezodpływowych na ścieki
bytowe (tzw. szamba),
 nakładanie w decyzjach o środowiskowych
uwarunkowaniach, przy nowych inwestycjach na
terenach poprzemysłowych, obowiązku badania
jakości gleby i ziemi i doprowadzaniu do stanu
zgodnego z przepisami.
Poprawie jakości tych wód sprzyja także kurczenie się
terenów przemysłowych na terenie Warszawy. Okres
jaki jest niezbędny dla uzyskania poprawy jakości wód

3

Dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Monitoring Chemizmu opadów atmosferycznych i ocena
depozycji zanieczyszczeń do podłoża ; www.gios.gov.pl/chemizm2010/
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podziemnych jest bardzo długi.
Jest to prawdopodobnie wynikiem zmniejszania się ilości
zanieczyszczeń napływających wraz z wodą z
południowej Polski na skutek likwidacji części kopalń
węgla kamiennego na Śląsku oraz niektórych zakładów
przemysłowych odprowadzających do Wisły znaczne
ilości substancji zanieczyszczających. Wpływ na te
zmiany ma także Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, gdzie
końcowym odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest
właśnie Wisła.
5.
Gospodarka wodno - ściekowa
Pozytywnym trendem jest stopniowy wzrost
Wzrost wskaźnika „skanalizowania” pozwala założyć, że
„skanalizowania” mieszkańców Warszawy,
ilość zrzutów nieczyszczonych ścieków bytowych
mierzonego wzrostem wskaźnika dostępu do
bezpośrednio do wód (a także do ziemi poprzez
miejskiej sieci kanalizacyjnej, który na koniec
nieszczelne szamba) ulega zmniejszeniu.
2014 r. osiągnął poziom 96,55%, a także
zmniejszenie średniodobowej ilości ścieków
odprowadzanych przez jednego mieszkańca
Warszawy, która w 2008 r. kształtowała się na
4
poziomie 146 l/d, a w 2014 r. – 128 l/d .
Pozytywnym zjawiskiem jest ograniczenie zużycia Łączna ilość wody dostarczanej odbiorcom przez
wód w gospodarstwach domowych – zużycie
wodociągi maleje, co świadczy o tendencji do
wody na 1 mieszkańca spadło
oszczędzania wody wśród mieszkańców oraz o rosnącej
3
z 49,7 m /rok/mieszkańca w 2008 roku do
świadomości ekologicznej.
3
45,8 m /rok/mieszkańca w 2014 r. Dzięki temu
sumaryczna wielkość zużycia wody na potrzeby
gospodarstw domowych w Warszawie
zmniejszyła się w tym okresie
3
5
o ok. 5810 dam /rok .
W Warszawie pobór wód na cele przemysłowe
W odniesieniu do zużycia wody w Warszawie, na
(poza rolnictwem i leśnictwem) na przestrzeni
przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia ze
ostatniego dziesięciolecia wykazuje generalnie
spadkiem jej zużycia przy zasilaniu sieci wodociągowej.
tendencję spadkową, z niewielkim wzrostem w
Zużycie wód na cele przemysłowe w analizowanych
2007 r.
latach wykazuje pewne wahania, jednak posiada
3
tendencję spadkową. Z 208 418 dam /rok w 2008 roku
3
do 167 107 dam /rok w 2014 roku. W omawianym
okresie wielkość tego spadku wyniosła ponad 1 302
3
3
6
dam /rok (do 2 042 dam w 2014 roku) .
6. Zasoby geologiczne
Analiza trendów zmian jakości wód Wisły na
terenie Warszawy, wskazuje na symptomy
zahamowania tempa degradacji. Świadczy o tym
spadek stężeń charakterystycznych
zanieczyszczeń i mniejsze amplitudy ich wahań.
Pozytywnym zjawiskiem jest obniżanie się
zawartości substancji toksycznych.

Skarpa Warszawska od kilku lat wykazuje
zagrożenia osuwiskami.

Największą aktywność tych procesów stwierdzono
w miejscach występowania w podłożu iłów plioceńskich,
których powierzchnia nachylona ku Wiśle tworzy
naturalną płaszczyznę zsuwu. Niebezpieczeństwo
powstawania procesów osuwiskowych dotyczy także
rejonów skarpy, gdzie korona i stok zostały
nadbudowane nasypami oraz miejsc występowania
źródeł (odcinek ursynowski, mokotowski i staromiejski),
a także nieszczelności w przewodach wodno kanalizacyjnych (rejon Starego i Nowego Miasta). Wpływ

4

Dane Urząd m.st. Warszawy
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2011 z
uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku. Raport za lata 2013 – 2014.
6
Raport z realizacji .... Ibidem
5
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na ten stan ma presja urbanistyczna miasta.
7.

Gleby

Obserwowany trend podwyższonego pH
w obszarach o zwartej zabudowie.

Podwyższenie pH gleb w obszarach o zwartej zabudowie
należy wiązać z opadami alkalicznych pyłów
pochodzących ze spalania węgla w elektrociepłowniach,
jak również ze znacznym udziałem alkalicznego gruzu
budowlanego (wapno, cement) w ich składzie.
Najwyższe wartości median pH (6,7-6,8) zanotowano w
glebach terenów z zabudową miejską zwartą i
przemysłową. Z kolei zakwaszenie gleb w Warszawie jest
wynikiem długotrwałego oddziaływania zanieczyszczeń
powietrza (dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenków
azotu i innych) pochodzących ze źródeł przemysłowych,
komunalnych i transportu.
8. Gospodarka odpadami
Zgodnie z danymi w 2014 r. masa wszystkich
Wzrost liczby odpadów zebranych selektywnie
odebranych odpadów komunalnych z terenu
spowodowany jest zwiększającą się świadomością
m.st. Warszawy wynosiła 650 674,89 Mg i była o
ekologiczną mieszkańców, a także nowymi
prawie 436 Mg mniejsza niż masa odpadów
uwarunkowaniami prawnymi.
odebranych w 2013 r. Dane wskazują, że rośnie
udział odpadów zebranych selektywnie, w
omawianym okresie wzrósł on z 18,40% w 2013 r.
7
do 18,73% w 2014 r.
Widoczna jest tendencja wzrostowa zarówno
Odpady inne niż niebezpieczne istotne są w kontekście
przy wytwarzaniu odpadów innych niż
środowiska i gospodarki odpadami ze względu na
niebezpieczne jak i niebezpiecznych. Masa
masowość ich wytwarzania, zaś odpady niebezpieczne –
odpadów innych niż niebezpieczne wzrosła w
ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych i
latach 2004 – 2013 o 84,90%, a masa odpadów
możliwość ich przenikania do różnych elementów
niebezpiecznych wzrosła w tym czasie aż o
środowiska wiążącego się z ewentualnością zagrożenia
8
419,31% .
dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
Poważne zagrożenie dla środowiska stanowią
Jest to zjawisko tym bardziej niepokojące, że wiele tych
dzikie wysypiska śmieci na terenie Warszawy,
wysypisk znajduje się na terenach leśnych i łęgowych, co
których liczba wzrasta z roku na rok.
powoduje ich degradację, prowadzi do zanieczyszczenia
gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Największe
dzikie wysypiska zlokalizowane zostały m.in. w rejonie
Lasu Młocińskiego przy ul. Trenów, na osiedlu Ruda, w
pasie nadwiślańskim przy Wybrzeżu Gdyńskim, wokół
jeziorka przy ul. Dudziarskiej, w Rezerwacie Olszynka
Grochowska, na osiedlu Gocław Lotnisko, w lasach
prywatnych oraz wzdłuż peryferyjnych ulic (Wawer,
Białołęka, Wilanów).
9. Zasoby przyrodnicze i krajobraz
Od wielu lat w Warszawie obserwuje się
zamieranie drzew przyulicznych.

7
8

Wśród niekorzystnych czynników wpływających na stan
zieleni przyulicznej należy wymienić: przesuszenie gleby
i powietrza, silne zasolenie i zanieczyszczenie gleb
metalami ciężkimi i jej niewłaściwy odczyn, ograniczenie
przestrzeni rozwoju korzeni, niski stan wód gruntowych
w miastach, brak mikroorganizmów symbiotycznych,
zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie dostępu

Dane Urząd m.st. Warszawy
Dane z Wojewódzkiej Bazy Odpadowej prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
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światła, uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowo
prowadzone prace pielęgnacyjne.

Od kilku lat obserwuje się rosnący trend presji
urbanistycznej na tereny zieleni, obszary leśne
oraz obszary chronione, co prowadzi do
przerwania powiązań przyrodniczych oraz izolacji
terenów leśnych, a tym samym do obniżenia ich
odporności biologicznej.

Różne rodzaje własności w kompleksach leśnych, w tym
nieuregulowany stan własnościowy znacznej części
działek leśnych i lasów niepaństwowych (dotyczy to w
szczególności kompleksów leśnych dzielnic: Białołęka,
Rembertów, Wesoła, Wawer i Bielany); powoduje
niespójną politykę w stosunku do całych kompleksów
szczególnie w zakresie ochrony lasu (w tym ochrony
przeciwpożarowej, dewastacji, zagospodarowania
turystycznego itp.).
Zagrożenie wynika także z różnej działalności i presji
inwestorów prywatnych, nierzadko nielegalnej,
nawiezienia ziemi z gruzem w celu wyrównania terenu,
co wiąże się z radykalną zmianą stosunków wodnych,
niekontrolowaną penetracją, niszczeniem szaty roślinnej
i płoszeniem zwierząt. Konsekwencją tych działań jest
stopniowa zmiana siedlisk i ogólne pogorszenie
warunków środowiska.

W kontekście zwiększania się udziału terenów
o powierzchni utwardzonej, kolejnym trendem
dającym się zaobserwować w ostatnich latach
jest dogęszczanie zabudowy w istniejących
układach urbanistycznych, kosztem utraty
powierzchni biologicznie czynnej.

Na przestrzeni ostatnich lat tereny ogrodów
działkowych podlegają silnej presji
urbanizacyjnej.

Dogęszczanie zabudowy, często spowodowane jest
(poza chęcią pozyskania nowych środków ze sprzedaży
mieszkań) wysokimi opłatami za użytkowanie wieczyste
terenów, w tym terenów powierzchni biologicznie
czynnej. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej jest
najbardziej rażący w przypadku terenów zieleni
osiedlowej, gdyż na przestrzeni trzech lat terenów tych
ubyło aż 641,5 ha.
Najczęściej są przekształcane na cele komunikacyjne
oraz publiczne. Jednocześnie, lista planowanych do
zrealizowania parków warszawskich, opracowana przez
Biuro Architektury i Planowania m.st. Warszawy, zakłada
likwidację 63 istniejących ogrodów działkowych i
przekształcenie ich w publiczne tereny zieleni
urządzonej.
10. Zmiany klimatu

W ostatnich latach coraz bardziej odczuwalne dla
miasta stają się negatywne skutki zmian klimatu:
wzrost zagrożenia powodziowego oraz suszy.

Jednym ze skutków zmian klimatu jest obserwowany
wzrost częstości występowania opadów o dużej
intensywności (tzw. opadów nawalnych). Dlatego też
znaczące zagrożenie powodziowe, dla różnych obszarów
miasta, mogą powodować ulewne deszcze,
a w przypadku obfitych opadów śniegu, roztopy. Jest to
o tyle istotne, że ze względu na postępującą zabudowę
następuje zmiana charakteru dotychczasowego
użytkowania terenów poprzez ich utwardzenie na
znacznej powierzchni. Powoduje to zmianę struktury
zarówno czasowej jak i ilościowej odpływu wód
opadowych i roztopowych.
Od połowy lat 90. XX wieku obserwuje się zwiększenie
częstotliwości występowania susz (o ile w wieloleciu
1951–1981 susze występowały średnio co 5 lat, to
obecnie występują średnio co 2 lata), od tego okresu
mamy w zasadzie do czynienia z permanentną suszą
letnią, przy czym w 2015 roku zjawisko to wystąpiło na
niespotykaną wcześniej skalę. W związku ze wzrastająca
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częstotliwością występowania suszy konieczne będzie
wdrażanie działań adaptacyjnych. Najbardziej korzystne
będzie ich połączenie z działaniami
przeciwpowodziowymi.
11. Inne (ludzie, zabytki, dobra materialne)

Od wielu lat Warszawa jest organizatorem i
aktywnie uczestniczy w wielu akcjach,
kampaniach, imprezach proekologicznych, w
trakcie których edukuje mieszkańców w zakresie
zmian klimatu, ochrony środowiska,
zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze z nich
to Piknik z klimatem, Warszawskie Dni Energii,
Warszawskie Dni Recyklingu.

Ważną rolę w kształtowaniu środowiska odgrywa
świadomość ekologiczna mieszkańców. Zaangażowanie
mieszkańców w działania na rzecz poprawy jakości
środowiska jest jednym z podstawowych warunków
osiągnięcia celów POŚ. Dlatego też wśród działań, jakie
obecnie są realizowane i będą kontynuowane przez
m.st. Warszawa niezbędne jest prowadzenie edukacji
ekologicznej społeczeństwa.

Ze względu na znaczenie dla ochrony przyrody i tworzenia przyjaznych środowiskowych
warunków do życia w mieście, warte jest podkreślenia za POŚ, występowanie w Warszawie
następujących form ochrony:








12 rezerwatów przyrody, zajmujących w granicach miasta powierzchnię 1795,333 ha, co
stanowi ok. 3,5% powierzchni całego miasta,
Mazowiecki Park Krajobrazowy (MPK), zajmujący w granicach miasta powierzchnię
2422,2 ha, co stanowi ok. 4,7 % powierzchni całego miasta,
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK), zajmujący w granicach miasta
powierzchnię 7902,0 ha, co stanowi ok. 15,3% powierzchni całego miasta,
7 obszarów Natura 2000, zajmujących w granicach miasta powierzchnię 2819,52 ha, co
stanowi ok. 5,5% powierzchni całego miasta,
6 użytków ekologicznych, zajmujących powierzchnię 13,6122 ha, co stanowi ok. 0,02%
powierzchni całego miasta,
5 zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, zajmujących powierzchnię 82,7093 ha, co
stanowi ok. 0,16% powierzchni całego miasta,
477 pomników przyrody.

Procentowy udział powierzchni powyższej wymienionych form ochrony przyrody w stosunku
do powierzchni Warszawy stanowi ok. 29,0 %, a jego kręgosłupem jest System Przyrodniczy
Warszawy. Tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych wpisują się
w ponadregionalny system powiązań przyrodniczych
Niemal wszystkie obszary chronione, położone w granicach Warszawy są narażone na
skutki presji urbanizacyjnej. Przejawia się ona w powstawaniu enklaw zabudowy w obrębie
obszarów chronionych lub na ich obrzeżach. Prowadzi to, między innymi, do obniżenia
poziomu wód gruntowych i przerwania powiązań przyrodniczych. Innym przejawem presji
urbanizacyjnej jest powstawanie inwestycji liniowych. Jest to szczególnie groźne dla
rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz
drzew – pomników przyrody. Istotnym problemem występującym w większości rezerwatów
przyrody jest stały konflikt między celami ich powoływania a wykorzystywaniem dla potrzeb
rekreacyjnych. To wszystko przyczynia się do utraty cennych gatunków fauny.
W przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko POŚ opisanej w rozdziale 5
stwierdzono, że realizacja zadań nie będzie wpływać negatywnie bezpośrednio na tereny
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cenne przyrodniczo, w tym nie zagraża integralności obszarów Natura 2000. Dlatego nie było
konieczne proponowanie działań kompensacyjnych.
3.2 Ocena przewidywanych zmian w stanie środowiska w przypadku odstąpienia
od realizacji ustaleń projektu POŚ
Odstąpienie od realizacji zapisanych w projekcie POŚ kierunków interwencji i zadań
w istotny sposób rzutowałoby na kondycję środowiska przyrodniczego miasta, jak i poziom
jakości życia jego mieszkańców. Ze względu na brak szczegółowych prognoz oraz
przewidywań co do zmian, jakie mogłyby zajść w stanie środowiska oraz konsekwencji z tego
wynikających, można jedynie zarysować ogólne trendy, jakie mogłyby wystąpić. Dlatego też
przedstawione poniżej prognozy biorą pod uwagę ogólne tendencje zmian, jakie mogłyby
wystąpić w najbliższych latach i stąd obarczone są w pewnym stopniu niepewnością.
Jakość powietrza i ochrona klimatu. Brak przeciwdziałania niekontrolowanemu
wzrostowi masowej motoryzacji (szybki wzrost emisji zanieczyszczeń z transportu, w tym
substancji o wysokiej toksyczności), utrzymywanie się ruchu tranzytowego przez centrum
miasta, tendencje osłabiające rolę i znaczenie transportu publicznego oraz
niezmotoryzowanego m.in. rowerowego, chaotyczna koncentracja zabudowy zwłaszcza
w centrum miasta i w centrach jego dzielnic, tracenie w szybkim tempie terenów
biologicznie czynnych, a także utrzymywanie się niskiej emisji na podobnym, a być może
gorszym poziomie (brak podłączeń do centralnej sieci ciepłowniczej), będzie wpływać na
znaczne pogorszenie warunków życia w mieście. Nasilać będą się przekroczenia stężeń pyłu
zawieszonego, benzo(a)pirenu czy dwutlenku azotu, wpływając negatywnie na układ
oddechowy, układ krążenia czy układ nerwowy mieszkańców, a także na świat roślinny. Na to
nakładać będzie się nadal wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza ze źródeł punktowych:
energetycznych (elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie) oraz technologicznych (zakłady
przemysłowe). Coraz wyższa koncentracja szkodliwych zanieczyszczeń (znacznie powyżej
dopuszczalnych norm), wzmożenie efektu wyspy ciepła czy też utrudnienia w korzystaniu
z enklaw zieleni i wody, w istotny sposób wpłyną na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców
Warszawy, co nie będzie bez znaczenia dla dodatkowego obciążenia służby zdrowia,
pogorszenia efektów pracy czy też napięć w rodzinach. Brak rozbudowanego systemu
pomiarów i kontroli zanieczyszczeń powietrza nie pozwoli na podejmowanie działań
o charakterze interwencyjnym. Jednocześnie wzrost emisji gazów cieplarnianych,
spowodowany brakiem działań służących poprawie efektywności energetycznej, czy też
rozwojowi odnawialnych źródeł energii, wpłynie na negatywny obraz miasta, które jako
sygnatariusz Porozumienia Burmistrzów na rzecz ochrony klimatu, nie będzie wywiązywać
się z podjętych zobowiązań. Brak działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej
przyczyniać się będzie do ponoszenia coraz wyższych kosztów zaopatrzenia w energię
obiektów publicznych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Zagrożenia hałasem. Brak skutecznych działań ograniczających emisje hałasu przede
wszystkim z transportu samochodowego, takich jak właściwe decyzje planistyczne,
ograniczanie ruchu samochodowego, w tym ciężkiego w centrum, popieranie transportu
publicznego i niezmotoryzowanego, będą prowadzić do wzrostu natężenia hałasu w mieście
a także do poszerzania się jego zasięgu. Wzrost poziomu hałasu będzie powodował
zmęczenie psychicznie i fizycznie przyczyniając się do pogarszania samopoczucia. Głośne
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dźwięki mogą nie tylko przeszkadzać w spokojnym śnie i uniemożliwić odpoczynek, ale
uporczywy i uciążliwy hałas może również osłabić naszą koncentrację, wyzwolić agresję.
Uciążliwy hałas prowadzi do uszkodzenia słuchu, a nawet głuchoty. Pod wpływem hałasu
rośnie napięcie nerwowe. Hałas jest jednym z czynników stresowych, który działa na
organizm człowieka poprzez uwalniane w organizmie substancji chemicznych, co może
prowadzić do nadciśnienia, zawału serca lub udaru mózgu.
Pola elektromagnetyczne. Mimo tego, że obecnie nie występują natężenia pól
elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalne normy, to fakt szybkiego wzrostu
liczby urządzeń emitujących takie pola wymaga monitorowania i kontroli tego zjawiska. Brak
monitorowania i kontroli, a także niewykorzystywanie planowania przestrzennego do
zapewnienia właściwej lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych oraz obiektów
narażonych na promieniowanie, może prowadzić do wzrostu natężenia pola
elektromagnetycznego, a ze względu na nie podejmowanie właściwych działań wiedza o tym
zjawisku będzie ograniczona. Tak więc skuteczne przeciwdziałanie także może być wówczas
ograniczone.
Gospodarowanie wodami. Sieć hydrograficzna Warszawy jest dość bogata i decyduje
o wielu aspektach życia w mieście. Brak realizacji programu ochrony zasobów wodnych,
zapewniającego sprawne funkcjonowanie sytemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków zapisanego w POŚ oznacza:











Prowadzenie nieracjonalnej gospodarki wodnej, co spowoduje nadmierne zużycie
zasobów i możliwość powstawania deficytów wody w okresie susz, których częstotliwość
i natężenie będzie rosnąć w związku ze zmianami klimatu globalnego. Prowadzić to
będzie do:
- spadku wydajności ujęć wód podziemnych na terenach pozbawionych dostępu do
miejskiej sieci wodociągowej,
- spadku stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
- przesuszenia gleb i pogorszenia warunków wegetacji roślin,
- obniżenia jakości miejskich terenów zieleni.
Wzrost strat powodziowych w związku z niewystarczającą liczbą i stanem urządzeń
wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej. Dotyczyć to będzie zwłaszcza doliny
Wisły.
Niewystarczająca sieć kanalizacji deszczowej oraz brak współpracujących z nią urządzeń
retencyjnych, co spowoduje wzrost częstości, zakresu i wielkości podtopień.
Brak rozbudowy infrastruktury oczyszczania ścieków.
Pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Pogłębianie się
antropopresji w wyniku rozwoju obszarów o intensywnej zabudowie, co powodować
będzie dalsze pogarszanie się jakości wód czwartorzędowych.
Brak poprawy jakości i dostępności wody spożywanej przez mieszkańców, jako efekt
niewystarczającej rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci wodociągowej.
Dalszy wzrost zasięgu gruntów utwardzonych mogących przyczyniać się do dalszego
ograniczania zasilania wód podziemnych w wyniku szybkiego odprowadzania dużej ilości
wód opadowych i roztopowych do rzek. Zmniejsza to zasilanie infiltracyjne wód
podziemnych czego konsekwencją jest obniżanie zwierciadła wód podziemnych
pierwszego poziomu wodonośnego.
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Dalsze utrudnianie rozwoju miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wyniku
słabości planowania przestrzennego, czyli rozwoju zabudowy na terenach nieobjętych
infrastrukturą miejską. Utrzymywanie się sytuacji nieskuteczności zapisów w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określających zasady
wprowadzania do gruntu wód opadowych i roztopowych.

W konsekwencji braku realizacji programy gospodarowania wodami nie będzie można
dotrzymać zobowiązań zapisanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, nastąpi pogorszenie
warunków funkcjonowania roślinności w mieście oraz obniżenie standardu życia
mieszkańców.
Powierzchnia ziemi. Zrezygnowanie z realizacji zadań przewidzianych w POŚ,
zwłaszcza dotyczących ochrony gleb, czy też ochrony ukształtowania terenu, może mieć
istotne konsekwencje. Przede wszystkim słabość planowania przestrzennego może
przyczyniać się do dalszego inwestowania (w tym zabudowania) rejonu skarpy śródmiejskiej i
mokotowskiej. W powiązaniu z przewidywanymi zmianami klimatu globalnego, zwłaszcza
nasileniem nawalnych deszczy, będzie prowadzić to do uruchomienia procesów
osuwiskowych. Jednocześnie brak objęcia całej skarpy monitoringiem geodezyjnym
stwarzałby poważne zagrożenie uruchomienia ruchów masowych bez możliwości ich
przewidywania. Kontynuowanie w obecnym wymiarze, a być może przyspieszenie trwałego
przekształcania terenów biologicznie czynnych w wyniku ich przekazywania na cele
transportowe i budowlane, ograniczy przewietrzanie miasta i pogorszy klimat lokalny,
obniżając jakość życia w mieście dla ludzi i świata roślinnego. Utrzymanie tego procesu
oznaczałoby dalsze osłabienie planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony
środowiska.
Gospodarowanie odpadami. Wytwarzanie odpadów komunalnych czy
przemysłowych w tak dużym mieście jak Warszawa stanowi jedno z najpoważniejszych
zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców. Słabość gospodarki odpadami
komunalnymi w wyników nie podejmowania działań zapisanych w POŚ może prowadzić do
sytuacji, jakiej kilka lat temu doświadczył Neapol. W szczególności może ona oznaczać:









brak rozwoju integracji przetwarzania odpadów komunalnych z produkcją energii
elektrycznej i ciepła
wzrost ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska
brak nowych punktów w ramach sieci PSZOK na terenie Warszawy i spadek ilości
odpadów zbieranych selektywnie;
problem z wywiązaniem się z wymaganych poziomów odpadów poddawanych
recyklingowi
wycofanie się z poszukiwania nowych lokalizacji dla inwestycji związanych ze zbieraniem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz ograniczenie wprowadzania nowych
efektywnych technologii zagospodarowania odpadów, w tym wykorzystywanie ich jako
surowca energetycznego;
ograniczenie lub wycofanie się z kontroli właścicieli nieruchomości, co do prawidłowego
zagospodarowania odpadów;
brak realizacji programów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących racjonalnego
gospodarowania i zmniejszania ilości odpadów, a także współpracy z mieszkańcami
w tym zakresie, nie spowoduje koniecznego podniesienia ich świadomości ekologicznej;
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brak wprowadzenia do procedury zamówień publicznych kryteriów ekologicznych,
dotyczących prawidłowego postępowania przy powstawaniu odpadów, jak i ich
zagospodarowania.

W konsekwencji nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi oznaczać będzie
pogorszenie stanu sanitarnego miasta, zagrożenie dla wód powierzchniowych
i podziemnych, utratę korzyści wynikających z ich ponownego zagospodarowania. Ponadto,
Polska jako kraj UE nie wywiąże się z wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia wielu frakcji odpadów komunalnych. Może to prowadzić do nałożenia kar
finansowych na nasz kraj przez Komisję Europejską.
Oprócz odpadów komunalnych ważne jest utrzymanie kontroli nad wytwarzaniem
i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych zwłaszcza niebezpiecznych. Wycofanie się z
kierunków interwencji zapisanych w POŚ może oznaczać brak monitoringu wytwarzania
odpadów przemysłowych zwłaszcza niebezpiecznych, których ilość rośnie. Odstąpienie od
likwidowania odpadów zawierających polichlorowane bifenyle (PCB) oznaczałoby
utrzymywanie się tych szkodliwych substancji w środowisku i poprzez łańcuch troficzny kumulowanie się w organizmach zwierząt i ludzi, wywołując uszkodzenia wątroby, śledziony i
nerek. Stwierdzono także poważny wpływ PCB na zapis genetyczny w komórkach człowieka i
działanie kancerogenne9. Odstąpienie od dofinansowania inwestycji związanych z
usuwaniem odpadów zwierających azbest mogłoby doprowadzić do niewłaściwego
postępowania z tymi odpadami a tym samym odpadami zawierającymi azbest prowadzić do
powstawania zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Słabość planowania przestrzennego i
organów kontrolnych może prowadzić do kolizji pomiędzy źródłem wytwarzania odpadów
albo miejscem ich składowania a osiedlami mieszkaniowymi. W konsekwencji może nastąpić
skażenie środowiska, zwłaszcza wód, gleb i powietrza zagrażające zdrowiu mieszkańców, a
także pogorszą się warunki siedliskowe przyrody ożywionej.
Zasoby przyrodnicze. Jednym ze szczególnie ważnych walorów Warszawy są zasoby
przyrodnicze, gdyż tereny otwarte, biologicznie czynne stanowią ponad 45% powierzchni
miasta, tworząc System Przyrodniczy Warszawy, zidentyfikowany i celowo wyodrębniony,
czyli ciągły przestrzennie obszar o dominującej funkcji przyrodniczej. Zakres interwencji oraz
zadań przewidzianych w POŚ do ochrony zasobów przyrodniczych i ich wzmocnienia jest
znaczący, a brak ich realizacji prowadziłby do:




9

dalszej utraty terenów zieleni i obszarów leśnych w wyniku presji urbanistycznej
prowadzącej do przerwania powiązań przyrodniczych oraz izolacji terenów leśnych,
a tym samym do obniżenia ich odporności biologicznej - w szczególności może to
występować w dzielnicach Wawer (na terenach Zakola Wawerskiego), Wesoła
i Białołęka, a także pod Skocznią czy w pobliżu rezerwatów przyrody jak np. Lasu
Kabackiego;
spadku odporności biologicznej drzewostanów zarówno w wyniku utrzymywania się
mało zróżnicowanej struktury wiekowej i gatunkowej, czy też obniżenia poziomu wód
gruntowych;

http://www.pcb.pl/pcb_dfe.shtml
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postępującego zubożenia krajobrazu o charakterze naturalnym i historycznym, tzn.
Skarpy i tarasów nadzalewowych, historycznych osi i dominant widokowych, czy też
powiązań krajobrazowych terenów zieleni;
narastającej presji turystycznej na tereny leśne i tereny zieleni, prowadzące do ich
osłabienia;
utrzymywania się rozproszonego systemu zarządzania terenami zieleni urządzonej;
pogłębiania się konfliktów wynikających z form własności terenów objętych formami
ochrony przyrody;
ograniczenie działań edukacyjnych w zakresie przyrodniczo – leśnym, prowadzący do
utrzymania się niskiego poziomu świadomości ekologicznej.

W konsekwencji należy liczyć się z zagrożeniem utraty integralności Systemu Przyrodniczego
Warszawy, osłabieniem nadzoru nad rezerwatami przyrody oraz obszarem NATURA 2000,
utratą bioróżnorodności, czy też spadku liczebności fauny i flory. Szybkie tempo utraty
terenów biologicznie czynnych, a także ich osłabienie oznaczać będzie pogorszenie
warunków mikroklimatu, co wpłynie negatywnie na jakość życia mieszkańców stolicy.
Zagrożenie poważnymi awariami. Miasto Warszawa nie jest w silnym stopniu
zagrożone poważnym awariami, jednak istniejące punktowe i liniowe potencjalne źródła
zagrożeń wymagają monitorowania, jak i przygotowania służb ratowniczych oraz
mieszkańców na taką ewentualność. Warte jest to szczególnej uwagi nie tylko ze względu na
zdarzenia losowe czy też błędy ludzkie, ale także na potencjalne zagrożenie atakiem
terrorystycznym. Nie podejmowanie działań zapisanych w POŚ, a dotyczących przygotowania
planów na wypadek poważnych awarii, czy też wyposażenia służb ratowniczych, a także
budowy systemów komunikacji ze społeczeństwem w przypadku zaistnienia takich awarii,
oznaczać będzie znaczące zwiększenie ryzyka zaistnienia takich wydarzeń, jak również
znacznego rozszerzenia skutków negatywnych ich wystąpienia.
Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja
ekologiczna. Nowoczesna ochrona środowiska nie może być prawidłowa realizowana
w społeczeństwie o niskim poziomie świadomości ekologicznej i nieuczestniczącym w
procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska. Wycofanie się z szerokiego
programu edukacji ekologicznej i partycypacji społecznej oznaczać będzie poważne trudności
w realizacji POŚ, gdyż brak wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców stwarzać będzie
społeczne bariery realizacji wielu przedsięwzięć. Jednocześnie brak zaangażowania
społeczeństwa w proces podejmowania decyzji może oznaczać wybór rozwiązań nie w pełni
odpowiadających potrzebom społecznym, co prowadzić będzie do pogłębiania nieufności
pomiędzy władzą a społeczeństwem. Brak partycypacji uczestniczącej może także oznaczać
wybór nie najbardziej efektywnych rozwiązań, gdyż eksperci lokalni często podpowiadają
rozwiązania bardziej optymalne niż standardowe.
Adaptacja do zmian klimatu. Zmiany klimatu następują, a ich tempo będzie
prawdopodobnie przyspieszać, co oznacza potrzebę działań wyprzedzających w postaci
adaptacji do negatywnych skutków tych zmian. Wycofanie się z programu adaptacji będzie
oznaczać dla miasta poważne konsekwencje. Fale upałów i poszerzająca się wyspa ciepła,
susze, powodzie i nawalne deszcze, huraganowe wiatry będę powodowały straty materialne,
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także wywoływać będą niekorzystny stres
w środowisku przyrodniczym. Przykładowo, utrzymywać się będzie sytuacja, gdy w czasie
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deszczy nawalnych ścieki opadowe z przelewów burzowych, czyli bez oczyszczania,
odprowadzane będą nadal głównie do rzeki Wisły.

4. POWIĄZANIA PROJEKTU POŚ Z INNYMI DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI
4.1 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu
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Lp.

Nazwa dokumentu

1.

Cele zrównoważonego
rozwoju ONZ

2.

7.Program działań w zakresie
środowiska do 2020 r. „Dobra
jakość życia z uwzględnieniem
ograniczeń naszej planety”

Charakterystyka dokumentu

Informacje o celach odnoszących się do treści POŚ dla m.st. Warszawy i w
jaki sposób zostały one uwzględnione w nim
Międzynarodowe i unijne
Nowa Agenda na Rzecz
 Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej
Zrównoważonego Rozwoju 2030
energii po przystępnej cenie.
i zawarte w niej Cele
 Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.
Zrównoważonego Rozwoju mają
 Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywanie
ogromne historyczne znaczenie dla
ekosystemów lądowych, zarządzać lasami w sposób zrównoważony,
całego świata - dla naszej planety i
zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby,
wszystkich ludzi. Została ona przyjęta
powstrzymać straty w bioróżnorodności.
podczas Szczytu Zrównoważonego
---------------------------------------------------------------------------------------Rozwoju, który odbył się w dniach 25 –
POŚ nawiązuje w celach i proponowanych działaniach do idei
27 września 2015 roku w Nowym
zrównoważonego rozwoju, proponuje się w nim działania dotyczące
Jorku. Siedemnaście Celów
ochrony klimatu globalnego oraz promuje się w nimi efektywne
Zrównoważonego Rozwoju oraz
zarządzanie energią i rozwój OZE.
powiązane z nimi zadania mają
przyczynić się do budowy świata, w
którym ubóstwo zostanie
wyeliminowane, a ludzie nie będą
cierpieć z jego powodu. Cele i zadania
są ukierunkowane na wzrost
gospodarczy, rozwój społeczny i
ochronę środowiska.
Celem tego unijnego programu w
1. Pierwszy obszar działań dotyczy kapitału naturalnego – od żyznych gleb
zakresie środowiska naturalnego jest
i wydajnych gruntów i po świeżą wodę oraz czyste powietrze – do
wzmocnienie wysiłków na rzecz
ochrony bioróżnorodności. Kapitał naturalny obejmuje ważne kwestie,
ochrony kapitału naturalnego, zdrowia
takie jak zapylanie roślin, naturalna ochrona przed powodziami i
i dobrostanu społecznego oraz
regulacja klimatu. Unia Europejska zobowiązała się do powstrzymania
stymulowanie rozwoju i innowacji
utraty bioróżnorodności oraz osiągnięcia dobrego stanu wód w Europie.
opartych na zasobooszczędnej,
Ponadto wprowadzono prawnie wiążące instrumenty umożliwiające
gospodarce przy uwzględnieniu
zrealizowanie tych celów, takie jak Ramowa Dyrektywa Wodna,
naturalnych ograniczeń naszej planety.
Dyrektywa Powodziowa, dyrektywa w sprawie jakości powietrza oraz
dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk i dzikiego ptactwa, wraz z
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odpowiednim wsparciem finansowym i technicznym.
2. Drugi obszar działań dotyczy warunków, które ułatwią przekształcenia
UE w zasobooszczędną gospodarkę niskoemisyjną. Obszar ten wymaga
podjęcia następujących działań:
 pełna realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego w celu
osiągnięcia celów 20-20-20 oraz uzgodnienie dalszych etapów
rozwoju polityki klimatycznej po roku 2020,
 znaczna poprawa efektywności ekologicznej produktów w całym
okresie ich eksploatacji,
 ograniczenie wpływu konsumpcji na środowisko, między innymi
przez zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych i zrównoważone
wykorzystanie biomasy.
Program kładzie szczególny nacisk na zamianę odpadów w zasoby za
pomocą takich działań, jak prewencja, ponowne wykorzystywanie i
recykling oraz rezygnacja z nieoszczędnych i szkodliwych praktyk (na
przykład składowania odpadów na wysypiskach).
Unijny program działań na rzecz środowiska naturalnego wzywa do
określenia wskaźników i celów dotyczących wydajnego gospodarowania
zasobami, które będą wskazówkami dla osób podejmujących decyzje w
sektorach publicznym i prywatnym.
3. Trzeci kluczowy obszar działań obejmuje wyzwania dotyczące zdrowia i
dobrostanu ludzi, takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody,
nadmierny hałas i toksyczne chemikalia. Już obecnie w Europie
obowiązują wysokie standardy dotyczące jakości powietrza, ale w wielu
miastach zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne poziomy. Unijny
program działań na rzecz środowiska określa zobowiązania w zakresie
wdrażania istniejącego prawodawstwa oraz dalszego ograniczenia
zanieczyszczeń powietrza i hałasu.
Program definiuje również długofalową wizję środowiska nietoksycznego i
proponuje sposoby wyeliminowania zagrożeń związanych ze
stosowaniem chemikaliów w produktach i preparatach chemicznych,
zwłaszcza tych zakłócających działanie układu endokrynologicznego.
4. Badania naukowe oraz monitorowanie i zgłaszanie postępów w zakresie
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ochrony środowiska przyczyniają się do lepszego zrozumienia zagadnień
ekologicznych. Uzyskana w ten sposób baza wiedzy powinna być łatwiej
dostępna dla obywateli i decydentów, aby umożliwić dalsze
wykorzystywanie informacji o stanie środowiska naturalnego.
Jednocześnie podejście UE do kształtowania polityki w tym zakresie
będzie opierać się na zasadzie ostrożności. Unijny program działań w
zakresie środowiska ma na celu poprawę sposobów zbierania danych i
innych informacji, zarządzania nimi i korzystania z nich w całej Unii
Europejskiej, inwestowanie w badania pozwalające na uzupełnienie luk
w wiedzy oraz opracowanie bardziej systemowego podejścia do nowych
i powstających zagrożeń.
5. Kolejnym sprzyjającym czynnikiem jest uwzględnienie kwestii ochrony
środowiska w innych obszarach, takich jak polityka regionalna,
rolnictwo, energetyka i transport. Systematyczne ocenianie wpływu
tych inicjatyw politycznych na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę
oraz pełne wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego oceny
oddziaływania na środowisko ułatwią podejmowanie właściwych decyzji
oraz spójne realizowanie polityki, co zapewni wiele dalszych korzyści.
6. Pierwszym z wyzwań lokalnych, regionalnych i ogólnoświatowych jest
ułatwienie miastom bardziej zrównoważonego rozwoju. Europa jest
gęsto zaludniona, a do 2020 roku 80 % obywateli będzie mieszkać w
miastach lub w pobliżu. Miasta często zmagają się z podobnymi
trudnościami, takimi jak zanieczyszczone powietrze, duże natężenie
hałasu, wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych, niedobór wody i
znaczna ilość odpadów. Rozwiązanie tych problemów wymaga
współpracy. Z tego powodu unijny program działań w zakresie
środowiska będzie promował i wspierał inicjatywy związane z
innowacyjnością i wymianą najlepszych praktyk w miastach. Zgodnie z
tymi założeniami do 2020 r. większość miast w UE wdroży zasady
zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich,
korzystając w tym celu z funduszy Unii Europejskiej.
--------------------------------------------------------------------------------POŚ wpisuje się w pełni w cele i obszary działań zawarte w unijnym
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3.

Wybrane dyrektywy
zawierające cele dla ochrony
środowiska

Ramowa Dyrektywa Wodna
2000/60/WE (RDW) z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej jest
wynikiem wieloletnich prac Wspólnot
Europejskich zmierzających do lepszej
ochrony wód poprzez wprowadzenie
wspólnej europejskiej polityki wodnej,
opartej na przejrzystych, efektywnych
i spójnych ramach legislacyjnych.
Zobowiązuje państwa członkowskie do
racjonalnego wykorzystywania i
ochrony zasobów wodnych w myśl
zasady zrównoważonego rozwoju.
Dyrektywa w sprawie jakości
powietrza ma służyć ograniczeniu
zanieczyszczenia powietrza do

7.Programie działań w zakresie środowiska do 2020 r. W szczególności
dotyczy to podejścia do rozwoju miasta, w którym wdraża się i przewiduje
się dalsze wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i
projektowania obszarów miejskich. W ramach POŚ przewiduje się
wzmacnianie kapitału naturalnego, a w szczególności odnoszącego się do
jakości powietrza, wód oraz zachowania zasobów przyrodniczych.
Zagadnienia ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian znalazły swoje
miejsce w POŚ, a w szczególności kierunki interwencji w zakresie
energetyki i transportu prowadzące do niskoemisyjnego funkcjonowania
miasta. Gospodarka odpadami została w POŚ ujęta zgodnie z przyjętymi w
Programie UE zasadami postępowania z nimi. Zapisy zawarte w POŚ
odnoszą się do jakości środowiska w zakresie powietrza, wody, gleby,
niebezpiecznych odpadów w takim samym kontekście jak w 7.Programie,
czyli zapewnienia zdrowia i dobrostanu ludzi.
Cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku
Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i
dotyczy:
 zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i
przemysłu,
 promowania zrównoważonego korzystania z wód,
 ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie
ekologicznym,
 poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych
działalnością człowieka,
 zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,
 zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Określono w niej środki umożliwiające zdefiniowanie i ustanowienie celów
dotyczących jakości otaczającego powietrza (tj. wartości graniczne, których
nie można przekroczyć nigdzie w UE) w odniesieniu do głównych
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4.

Pakiety klimatycznoenergetyczne do 2020 i 2030
roku

poziomów, które minimalizują skutki
ich szkodliwego działania na zdrowie
ludzkie lub środowisko.

zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków
azotu, cząstek stałych, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu). Państwa
członkowskie są zobowiązane wskazać strefy i aglomeracje w celu oceny
jakości otaczającego powietrza i zarządzania nią, monitorowania
długoterminowych tendencji i udostępniania tych informacji opinii
publicznej. Tam, gdzie jakość powietrza jest dobra, ma zostać utrzymana; w
miejscach, gdzie wartości graniczne zostały przekroczone, należy podjąć
odpowiednie działania. W dyrektywie tej po raz pierwszy wprowadzono cel
w zakresie jakości powietrza dotyczący drobnych cząstek stałych (PM2,5).

Dyrektywa siedliskowa mówiąca o
ustanowieniu obszarów Natura 2000
dla ochrony siedlisk naturalnych

Jej celem jest zapewnienie różnorodności przyrodniczej na europejskim
terytorium państw członkowskich, poprzez zachowanie siedlisk naturalnych
oraz gatunków dzikiej flory i fauny w stanie sprzyjającym ochronie (z
możliwością działań odtwarzających taki stan), przy uwzględnieniu
wymogów gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz specyfiki
regionalnej i lokalnej.
----------------------------------------------------------------------------------------------Przewidziane w POŚ kierunki interwencji oraz zadania wyraźnie odnoszą się
do zapisów ww. dyrektyw, a w szczególności co do: konieczności uzyskania i
utrzymania dobrego stanu wód, dążenia do zapewnienia dotrzymania
standardów UE co do jakości powietrza, a także choć w mniejszym stopniu
ze względu na specyfikę obszarów zurbanizowanych, zachowania
różnorodności biologicznej.
 zobowiązanie do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych
(obniżenie ich do roku 2030 o 40% w stosunku do poziomu z roku
1990)
 cel zakładający, że co najmniej 27% zużywanej energii ma
pochodzić ze źródeł odnawialnych ;Państwa członkowskie będą
mogły wyznaczać własne cele krajowe
 poprawa efektywności energetycznej dzięki ewentualnym
zmianom w dyrektywie o efektywności energetycznej
 kluczowe wskaźniki (dotyczące cen energii, dywersyfikacji źródeł
energii, połączeń międzysystemowych między państwami

W dokumentach proponuje się nowe
cele i środki, które mają podnieść
konkurencyjność i bezpieczeństwo
oraz zwiększyć równowagę unijnej
gospodarki i unijnego systemu
energetycznego. Cele te obejmują
redukcję emisji gazów cieplarnianych i
zwiększone wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych. Proponuje się
też nowy system zarządzania i nowe
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wskaźniki skuteczności.

5.

Plan działania prowadzący do
przejścia na konkurencyjną
gospodarkę niskoemisyjną do
2050 r. – tzw. Mapa Drogowa
2050

Głównym jego zamierzeniem było
przedstawienie nowych celów redukcji
emisji CO2 do roku 2050 oraz ich
uzasadnienie na podstawie wyników
wykonanych analiz modelowych.
Podstawowym sformułowanym w tym
dokumencie celem jest osiągnięcie
80% redukcji emisji gazów
cieplarnianych do roku 2050.
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członkowskimi oraz rozwoju techniki), które umożliwią mierzenie
postępów w tworzeniu bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i
zrównoważonego systemu energetycznego
----------------------------------------------------------------------------------Podejście niskoemisyjne jest charakterystyczne dla POŚ i w ten sposób
wpisuje się w realizację celów obu pakietów klimatyczno-energetycznych. W
szczególności poprzez przewidziane wspieranie poprawy efektywności
energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz promocję
zrównoważonych rozwiązań w transporcie.
Wdrożenie tego planu wiązałoby się z niemal całkowitą eliminacją
wykorzystania węgla jako źródła energii i głęboką przebudową europejskiej
gospodarki (zmniejszenie znaczenia przemysłów przetwórczych, zwłaszcza
energochłonnych, wzrost roli usług i sektora nowoczesnych technologii).
Komisja proponuje ustanowienie celów pośrednich w redukowaniu emisji,
argumentując, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż możliwe byłoby
ograniczenie wewnętrznych emisji UE o 25% do 2020 r., 40% do 2030 r. i
60% do 2040 r. (wszystkie redukcje liczone są względem poziomów z 1990
r.). Taka ścieżka oznaczałaby roczne redukcje rzędu około 1% w pierwszych
dziesięciu latach do 2020 r., 1,5% w dziesięcioleciu od 2020 do 2030 r. i 2%
w ostatnich dwóch dekadach do 2050 r. Z czasem wysiłek redukcyjny
stawałby się coraz większy, w miarę dostępności coraz większej gamy
wydajnych pod względem kosztów technologii.
Kluczowe technologie konieczne do realizacji postawionych celów (np.
samochód elektryczny, budownictwo zeroenergetyczne, OZE,
wychwytywanie i podziemne składowanie dwutlenku węgla – tzw. CCS).
Znaczna redukcja emisji w UE może – oprócz ograniczenia zagrożeń
związanych ze zmianą klimatu w skali globalnej – przynieść korzyści w
postaci poprawy jakości powietrza i zdrowia publicznego.
---------------------------------------------------------------------------------------------Podejście niskoemisyjne jest charakterystyczne dla POŚ i w ten sposób
wpisuje się w realizację celów Energetycznej Mapy Drogowej 2050. W
szczególności poprzez przewidziane wspieranie poprawy efektywności
energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz promocję

zrównoważonych rozwiązań w transporcie.
6.

Biała Księga. Plan utworzenia
jednolitego europejskiego
obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia
konkurencyjnego i
zasobooszczędnego systemu
transportu

Za główne cele do osiągnięcia
dokument stawia integrację i
ujednolicenie transportu w Europie,
znaczne zmniejszenie emisji CO2
poprzez rozwój nowoczesnych
technologii produkcji silników oraz
zwiększenie aktywizacji przyjaznego
dla środowiska transportu, czyli
kolejowego oraz wodnego.

Wyzwanie stanowi zniwelowanie zależności systemu transportu od ropy bez
poświęcania jego wydajności i bez ryzyka dla mobilności. Zgodnie z
inicjatywą przewodnią „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
ustanowioną w strategii „Europa 2020” oraz nowym planem na rzecz
efektywności energetycznej z 2011 r. Głównym celem europejskiej polityki
transportowej jest pomoc w ustanowieniu systemu stanowiącego podstawę
postępu gospodarczego w Europie, wzmacniającego konkurencyjność i
oferującego usługi w zakresie mobilności o wysokiej jakości przy
oszczędnym gospodarowaniu zasobami. W praktyce oznacza to, że sektor
transportu musi zużywać mniej energii w bardziej ekologiczny sposób, lepiej
korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na
środowisko oraz najważniejsze zasoby naturalne, takie jak wodę, ziemię i
ekosystemy.
1. Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie
konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich
z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2
logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030 r.
2. Osiągnięcie poziomu 40% wykorzystania paliwa niskoemisyjnego w
lotnictwie do 2050 r., zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
ograniczenie emisji z morskich paliw płynnych o 40% (a w miarę
możliwości o 50 %) również do 2050 r.
3. Przejście na pełne zastosowanie zasad „użytkownik płaci” i
„zanieczyszczający płaci” oraz zaangażowanie sektora prywatnego
w celu eliminacji zakłóceń, w tym szkodliwych dotacji, wytworzenia
przychodów i zapewnienia finansowania przyszłych inwestycji w
dziedzinie transportu.
-------------------------------------------------------------------------------------POŚ wiele uwagi i miejsca poświęca przyjaznemu dla środowiska
transportowi. Podkreśla się w nim znaczenie i przewiduje się odpowiednie
kierunki interwencji i zadania służące ograniczeniu negatywnego wpływu
transportu na środowisko i zdrowie ludzi. Wyraża się to w promowaniu
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transportu zbiorowego, szynowego oraz niezmotoryzowanego jak również
w zakupie niskoemisyjnego taboru w transporcie zbiorowym.
7.

Plan na rzecz efektywności
energetycznej z 2011 r.

8.

Plan działania na rzecz
racjonalizacji zużycia energii:
sposoby wykorzystania
potencjału

Plan ten będzie realizowany w zgodzie
z innymi działaniami w ramach
inicjatywy przewodniej strategii
„Europa 2020” na rzecz efektywnego
korzystania z zasobów, w tym z
planem przejścia do gospodarki
niskoemisyjnej w 2050 r., celem
zapewnienia spójności polityki, oceny
kompromisów pomiędzy różnymi jej
obszarami i wykorzystania możliwych
synergii. Działania na rzecz
efektywności energetycznej wdrażane
będą w ramach szerszego celu, jakim
jest dla UE efektywne korzystanie z
zasobów, obejmujące efektywne
korzystanie z wszystkich zasobów
naturalnych oraz zapewnienie
wysokich standardów w zakresie
ochrony środowiska.
Jego celem jest zmobilizowanie opinii
publicznej, decydentów i podmiotów
rynkowych oraz przekształcenie
wewnętrznego rynku energii w
sposób, który zapewniłby obywatelom
UE infrastrukturę (w tym budynki),
produkty (w tym sprzęt i samochody)
oraz systemy energetyczne
charakteryzujące się największą
efektywnością energetyczną na
świecie. Celem planu działania jest
kontrola i ograniczenie
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Unia wyznaczyła sobie za cel zmniejszenie do 2020 roku swojego
pierwotnego zużycia energii o 20 % w porównaniu z prognozami, a cel ten
został wskazany w komunikacie Komisji „Energy 2020” jako istotny krok na
drodze do realizacji długoterminowych celów w zakresie energii i klimatu.
Plan ten będzie realizowany w zgodzie z innymi działaniami w ramach
inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020” na rzecz efektywnego
korzystania z zasobów, w tym z planem przejścia do gospodarki
niskoemisyjnej w 2050 r., celem zapewnienia spójności polityki, oceny
kompromisów pomiędzy różnymi jej obszarami i wykorzystania możliwych
synergii. Działania na rzecz efektywności energetycznej wdrażane będą w
ramach szerszego celu, jakim jest dla UE efektywne korzystanie z zasobów,
obejmujące efektywne korzystanie z wszystkich zasobów naturalnych oraz
zapewnienie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska.
----------------------------------------------------------------------------------------------Poprawa efektywności energetycznej stanowi istotny obszar oddziaływania
POŚ czy to w odniesieniu do własnych obiektów i urządzeń miasta jak i także
zachęcanie mieszkańców i przedsiębiorców do podejmowania działań
służących efektywności energetycznej. Przede wszystkim ma to dotyczyć
budownictwa, budynków i transportu.
Plan zakłada, że cel, jakim jest poprawa wydajności energetycznej o ponad
20% do 2020 r., oprócz wszelkich udoskonaleń spowodowanych
niezależnymi skutkami strukturalnymi lub cenowymi, jest technicznie i
ekonomicznie osiągalny, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do
zagwarantowania, że cel ten, a także cele związane ze zmianami
klimatycznymi zostaną osiągnięte;
-----------------------------------------------------------------------------------------------Poprawa efektywności energetycznej stanowi istotny obszar oddziaływania
POŚ czy to w odniesieniu do własnych obiektów i urządzeń miasta jak i także
zachęcanie mieszkańców i przedsiębiorców do podejmowania działań
służących efektywności energetycznej. Przede wszystkim ma to dotyczyć
budownictwa, budynków i transportu.

9.

Unijna strategia ochrony
różnorodności biologicznej na
okres do 2020 r.

zapotrzebowania na energię oraz
podjęcie działań ukierunkowanych na
zużycie i dostawy w celu
zaoszczędzenia 20% rocznego zużycia
energii pierwotnej do 2020 r. (w
porównaniu z prognozami zużycia
energii na rok 2020).
Strategia obejmuje sześć wzajemnie
się wspierających celów, które dotyczą
głównych czynników wpływających na
utratę różnorodności biologicznej i
mają zmniejszyć kluczowe zagrożenia
dla przyrody i usług ekosystemowych
w UE. Każdy cel ujęto następnie w
zbiór działań zaplanowanych na
określony czas oraz inne środki
wspomagające.
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1. Pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej
Powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk
objętych unijnym prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz
osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu, tak aby w porównaniu
z obecnymi ocenami do 2020 r. osiągnąć następujące wyniki:
 zwiększenie o 100% liczby ocen siedlisk oraz o 50% liczby ocen
gatunków przeprowadzonych na podstawie dyrektywy siedliskowej
wykazujących odpowiedni stan ochrony lub jego poprawę;
 zwiększenie o 50% liczby ocen gatunków przeprowadzonych na mocy
dyrektywy ptasiej wykazujących bezpieczny lub lepszy stan ochrony.
2. Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług
Do 2020 r. ekosystemy i ich usługi zostaną utrzymane i wzmocnione
poprzez ustanowienie zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15%
zdegradowanych ekosystemów.
3. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych
Do 2020 r. zidentyfikowanie i priorytetowe traktowanie inwazyjnych
gatunków obcych (IAS) i dróg ich przedostawania się, kontrola lub
eliminacja gatunków o znaczeniu priorytetowym, zarządzanie ich drogami
przedostawania się w celu zapobiegania wprowadzaniu i osiedlaniu się
nowych inwazyjnych gatunków obcych.
4. Pomoc na rzecz zapobiegania utracie światowej różnorodności
biologicznej
Do 2020 r. zwiększenie przez UE jej wkładu w zapobieganie utracie
światowej różnorodności biologicznej.
---------------------------------------------------------------------------------------------POŚ ze względu na to, że dotyczy obszarów zurbanizowanych, na których

10.

11.

Biała Księga p.t. „Adaptacja
W białej księdze określa się ramy na
do zmian klimatu: europejskie rzecz zmniejszenia wrażliwości UE na
ramy działania”.
oddziaływanie zmian klimatu.
Podstawą księgi są szeroko zakrojone
konsultacje zapoczątkowane w 2007 r.
publikacją zielonej księgi pt.
„Adaptacja do zmian klimatycznych w
Europie – warianty działań na szczeblu
UE” oraz dalsze prace badawcze, w
ramach których określono działania,
jakie należy podjąć w krótkiej
perspektywie.
Strategia UE w zakresie
Dokument zawiera główne cele i
przystosowania się do zmian
kierunki dla działań dostosowawczych,
klimatu
które powinny być podejmowane
przez poszczególne państwa UE.
Ustanawia także system wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy
krajami Unii w zakresie adaptacji.
Zwraca uwagę m.in. na konieczność
podjęcia działań adaptacyjnych,
przede wszystkim w miastach, jako
obszarach o szczególnej wrażliwości
na zmiany klimatu. Dokument zawiera
także postulaty dotyczące
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występują cenne przyrodniczo obszary przykłada istotną uwagę do
zachowania zasobów przyrodniczych mimo znacznej presji miast. W
szczególności poprzez:
a) wzmocnienie i integracja systemu zarządzania terenami zieleni w
mieście,
b) zachowanie istniejących zasobów przyrodniczych miasta i ich
integralności,
c) wzmacnianie i poprawa struktury przyrodniczej miasta.
Celem unijnych ram na rzecz adaptacji jest osiągnięcie w UE takiej
zdolności adaptacji, by mogła ona stawić czoła skutkom zmian
klimatu. Ramy te będą zgodne z zasadą pomocniczości i będą
uwzględniać ogólne cele UE dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Unijne ramy będą wdrażane etapowo. Przewiduje się, że w pierwszej
fazie (lata 2009-2012) ustanowi się podstawy dla przygotowania
kompleksowej unijnej strategii adaptacyjnej, która zostanie wdrożona
w fazie drugiej, rozpoczynającej się w 2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------W ramach POŚ po raz pierwszy wprowadzono zagadnienia dotyczące
adaptacji do zmian klimatu i przewiduje się przygotowanie oddzielnej
strategii adaptacji dla miasta Warszawy.
 przyczynienie się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną odporną na
zmianę klimatu;
 dążenie do poprawy zarządzania ochroną środowiska zmianą klimatu na
wszystkich szczeblach;
--------------------------------------------------------------------------------Podejście niskoemisyjne jest charakterystyczne dla POŚ i w ten sposób
wpisuje się w realizację celów strategii. W szczególności poprzez
przewidziane wspieranie poprawy efektywności energetycznej, rozwój
odnawialnych źródeł energii oraz promocję zrównoważonych rozwiązań w
transporcie. W ramach POŚ po raz pierwszy wprowadzono zagadnienia
dotyczące adaptacji do zmian klimatu i przewiduje się przygotowanie
oddzielnej strategii adaptacji dla miasta Warszawy.

1.

Strategiczny plan adaptacji
dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030

zaangażowania środków UE, w tym
środków strukturalnych, w
finansowanie działań adaptacyjnych.
Krajowe
Dokument został przygotowany z
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu
myślą o zapewnieniu warunków
środowiska
stabilnego rozwoju społeczno Kierunek działań dostosowanie sektora gospodarki wodnej do
gospodarczego w obliczu ryzyka, jakie
zmian klimatu
niesie ze sobą zmiana klimatu, ale
Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu ma na celu
również z myślą o wykorzystaniu
usprawnienie funkcjonowania sektora w warunkach nadmiaru, jak i
pozytywnego wpływu, jaki działania
niedoboru wody. Zaproponowane działania zapewnią usprawnienie
adaptacyjne mogą mieć nie tylko na
systemu gospodarowania wodami w Polsce, ułatwią dostęp do wody dobrej
stan polskiego środowiska, ale również jakości, ograniczą negatywne skutki susz i powodzi, pozwolą na poprawę i
wzrost gospodarczy.
utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych (w tym
prowadzenie działań polegających na ochronie wód śródlądowych przed
eutrofizacją) oraz poprawią bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną
gospodarki wodnej. Wdrażając działania należy zwrócić szczególną uwagę
zarówno na tereny zagrożone powodziami (doliny rzek, obszary górskie i
podgórskie), obszary o wzmożonych potrzebach wodnych (wielkopolskie,
opolskie, łódzkie) oraz te charakteryzujące się niedoborem wód
(mazowieckie i świętokrzyskie).
 Kierunek działań dostosowanie sektora energetycznego do zmian
klimatu
Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny,
uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej
temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do
wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in.
poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne
będzie także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej,
wiatrowej, biomasy i energii wodnej. W sektorze energetycznym
podstawowe działania adaptacyjne dotyczą przede wszystkim problematyki
zjawisk ekstremalnych. Zauważona potrzeba dywersyfikacji źródeł energii
może być wspomagana spalaniem odpadów, które nie mogą być poddane
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2.

Krajowy Plan Działań
dotyczący efektywności
energetycznej dla Polski 2014

Krajowy plan działań zawiera opis
środków poprawy efektywności
energetycznej w podziale na sektory
końcowego wykorzystania energii oraz
obliczenia dotyczące oszczędności
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recyklingowi, z jednoczesnym odzyskiwaniem energii. Powstające w sposób
rozproszony odpady komunalne stają się dostępne lokalnie, a możliwość
spalenia ich pozwala zapewnić odpowiedni stan sanitarny w przypadku
wystąpienia zjawisk ekstremalnych na danym obszarze.
 Kierunek działań ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka
leśna w kontekście zmian klimatu
Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian
klimatu jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty
bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Z punktu
widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z
utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam,
gdzie jest to możliwe. Istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu
zrównoważonej gospodarki leśnej w warunkach zmian klimatu, jak również
przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję wynikającą z
nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal
upałów, gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów.
 Kierunek działań monitoring stanu środowiska i systemy
wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian klimatu
(miasta i obszary wiejskie)
Monitoring wpływu zmian klimatu jest działaniem niezwykle istotnym i
został wskazany w odniesieniu do poszczególnych sektorów i obszarów w
ramach właściwych kierunków działań SPA2020. Konieczne jest jednak
zapewnienie koordynacji na poziomie krajowym, szczególnie w kontekście
zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności.
--------------------------------------------------------------------------------------------W ramach POŚ po raz pierwszy wprowadzono zagadnienia dotyczące
adaptacji do zmian klimatu i przewiduje się przygotowanie oddzielnej
strategii adaptacji dla miasta Warszawy.
Cel ten rozumiany jest, jako osiągnięcie w latach 2010-2020 ograniczenia
zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe, co w warunkach wzrostu
gospodarczego oznacza także poprawę efektywności energetycznej
gospodarki.
------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030

energii finalnej uzyskanych w latach
2008-2012 i planowanych do
uzyskania w 2016 r., zgodnie z
wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE
w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług
energetycznych.
W dokumencie przedstawiono wizję
zagospodarowania przestrzennego
kraju w perspektywie najbliższych
dwudziestu lat, określono cele i
kierunki polityki zagospodarowania
kraju służące jej urzeczywistnieniu
oraz wskazano zasady oraz
mechanizmy koordynacji i wdrażania
publicznych polityk rozwojowych
mających istotny wpływ terytorialny.
Tym samym KPZK 2030 ma wiele cech
strategii ogólnorozwojowej, łącząc
elementy zagospodarowania
przestrzennego z czynnikami rozwoju
społeczno-gospodarczego.
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Poprawa efektywności energetycznej stanowi istotny obszar oddziaływania
POŚ czy to w odniesieniu do własnych obiektów oraz urządzeń miasta jak i
także zachęcanie mieszkańców i przedsiębiorców do podejmowania działań
służących efektywności energetycznej. Przede wszystkim ma to dotyczyć
budownictwa, budynków i transportu.

Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprostać
następującym wyzwaniom:
1. Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci
ekologicznej kraju jako podstawa ochrony najcenniejszych zasobów
przyrodniczych i krajobrazowych,
Działania w tym zakresie obejmą wyznaczenie i ochronę spójnego systemu
obszarów ochrony przyrody i krajobrazu w oparciu o zintegrowanie
obszarów uzupełnionej sieci KSOCh, sieci Natura 2000, umocowanego
prawnie systemu korytarzy ekologicznych, łączących poszczególne obszary
węzłowe. W obrębie systemu będzie postępowała integracja zarządzania
obszarami należącymi do różnych sieci. Określona zostanie także
Paneuropejska Sieć Ekologiczna (Pan- European Ecological Network, PEEN) i
rozszerzona sieć rezerwatów biosfery UNESCO.
2. Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej,
W obszarach silnie zurbanizowanych, zwłaszcza w funkcjonalnych obszarach
miejskich, wewnątrzmiejskie układy ekologiczne zostaną rozbudowane i
połączone z obszarami otwartymi przez system zielonych pierścieni,
zostanie zachowana także drożność miejskich systemów dolinnych.
3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
4. Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych kraju, w tym zapobieganie
występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju

gospodarczego,
5. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu oraz potencjału wód i
związanych z nimi ekosystemów,
Celem działań jest ograniczenie deficytu wody oraz ochrona jej jakości.
Wprowadzona zostanie zasada obligatoryjnego współdziałania gmin i
samorządów wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych w celu
poprawienia opłacalności gospodarki komunalnej i efektywnego ponoszenia
kosztów społecznych gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania
odpadów komunalnych. Zintegrowane planowanie gospodarki komunalnej
na obszarach funkcjonalnych miast będzie obejmowało modernizację i
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych obsługujących rejony nie mniejsze niż
mające 150 tysięcy mieszkańców.
6. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami
zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby,
Podstawowym kierunkiem działań planistycznych będzie kształtowanie
struktur przestrzennych minimalizujących zapotrzebowanie na energię i
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz umożliwiających
zwiększenie komplementarnego wykorzystania OZE w celu dywersyfikacji
zaopatrzenia w energię gmin i zmniejszenie uciążliwości niskiej emisji. W
lokalizacji inwestycji należy również brać pod uwagę kształtowanie polityki
energetycznej gmin wykorzystujących biomasę z odpadów lub stosujących
metody termicznego przekształcania odpadów
7. Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie
wykorzystania surowców wtórnych.
Działania w tym kierunku obejmą wprowadzenie prawnej i planistycznej
ochrony złóż kopalin (przez co rozumie się także zasoby wód leczniczych i
termalnych oraz piasków morskich i torfów) oraz możliwości ich
wykorzystania zgodnie z wartością użytkową na podstawie uprzednio
sporządzonych przez ministra właściwego ds. gospodarki planów
eksploatacji złóż poszczególnych kopalin, uwzględniających potrzeby
bieżącego i przyszłego rozwoju kraju oraz potrzebę zachowania środowiska
dla przyszłych pokoleń, w możliwie jak najmniej przekształconej postaci.
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4.

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego – Regiony,
miasta, obszary wiejskie

8. Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego
i odpowiednie reagowanie na to zagrożenie;
9. Zwiększenie poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi
zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi
Polityka przestrzenna zmierzać będzie do:
 zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami
naturalnymi dzięki działaniom i inwestycjom technicznym oraz
nietechnicznym,
 integrowania działań prowadzonych na obszarach charakteryzujących
się występowaniem ryzyka powodziowego,
 integrowania planowania przestrzennego prowadzonego w granicach
jednostek administracyjnych z nowoczesnymi dokumentami
planistycznymi gospodarki wodnej opracowywanymi w granicach
jednostek hydrograficznych i regionów wodnych, tj. map zagrożenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania
ryzykiem powodziowym,
 zwiększenia zdolności retencyjnych struktur krajobrazowych,
 zwiększenia zdolności adaptowania przestrzeni do skutków zmian
klimatycznych.
----------------------------------------------------------------------------------Proponowane w ramach POŚ kierunki interwencji i zadania wpisują się w
ogólną filozofię KPZK 2030 a więc kształtowania struktur przestrzennych
służących osiągnięciu i utrzymaniu wysokiej jakości środowiska
przyrodniczego i krajobrazu. W Programie dąży się do: zachowania
integralności Systemu Przyrodniczego Warszawy, prawidłowego
gospodarowania zasobami wodnymi, ograniczenia emisji szkodliwych
substancji, przyczynienia się do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego miast, zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami
przyrodniczymi oraz poważnymi awariami, a także kształtowani struktur
przestrzennych zdolnych do adaptacji do zmian klimatu..
Cel: Spójność
Podstawowe obszary zainteresowania polityki regionalnej na obszarach
problemowych po roku 2013 to usługi w zakresie:

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010 – 2020: Regiony,
Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) jest
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dokumentem określającym cele i
sposób działania podmiotów
publicznych, a w szczególności rządu i
samorządów województw, w
odniesieniu do polskiej przestrzeni dla
osiągnięcia strategicznych celów
rozwoju kraju. Dokument wyznacza
cele polityki rozwoju regionalnego, w
tym wobec obszarów wiejskich i
miejskich, oraz definiuje ich relacje w
odniesieniu do innych polityk
publicznych o wyraźnym terytorialnym
ukierunkowaniu.

5.

Projekt Narodowego
Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
(NPRGN) jest próbą zdefiniowania
polskiej drogi do niskoemisyjnej
gospodarki. Ze względu na złożony
charakter tego procesu, w
opracowanie dokumentu
zaangażowane było szerokie grono
interesariuszy – w tym przedstawiciele
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 Zaopatrzenia w wodę – działania te są niezbędne na niektórych
obszarach, gdzie występują braki w infrastrukturze lub jest ona
zdekapitalizowana. Dostęp do wody pitnej traktowany jest jako jedno z
podstawowych dóbr publicznych.
 Oczyszczania ścieków - dla wykorzystania środowiskowych potencjałów
rozwojowych obszarów problemowych, konieczne są działania
dotyczące zapobiegania degradacji środowiska. Służyć temu będzie
wspieranie projektów dotyczących zbierania i oczyszczania ścieków
(kanalizacja, oczyszczalnie ścieków). Natomiast na obszarach o niskiej
gęstości zaludnienia, gdzie zakładanie sieci kanalizacyjnych nie ma
ekonomicznego bądź technicznego uzasadnienia, wspierane będą
zintegrowane projekty dotyczące punktowych przydomowych
(przyzakładowych) oczyszczalni ścieków.
 Gospodarki odpadami – na obszarach wiejskich oraz najbardziej
zapóźnionych pod względem gospodarczym konieczne są projekty
dotyczące efektywnej gospodarki odpadami. Działania w tym zakresie
będą zgodne z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 i dotyczyć
będą przede wszystkim systemów selektywnego zbierania odpadów
oraz innowacyjnych projektów dotyczących ich recyklingu.
-------------------------------------------------------------------------------Ze względu na skalę miasta Warszawa stanowi podmiot polityki regionalnej
kraju i zapisy dotyczące jej strategii znajdują swoje odbicie w POŚ. W
szczególności dotyczy to gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki
odpadami.
Celem głównym projektu NPRGN jest Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Realizacja celu głównego zakłada jednoczesną konieczność podjęcia działań
stymulujących rozwój gospodarczy, potrzebę uwzględnienia ochrony
środowiska oraz aspektów społecznych w planowanych przedsięwzięciach w
perspektywie do 2050 roku.
Zgodnie z koncepcją gospodarki o zamkniętym obiegu, realizacja celu
głównego wspierana będzie przez następujące cele szczegółowe:
1. Niskoemisyjne wytwarzanie energii. Energia jest niezbędna na każdym

środowisk akademickich, instytutów
badawczych, biznesu oraz organizacji
pozarządowych. Daje to nadzieję, że
zaproponowane działania przyniosą
korzyści zarówno w obszarze
gospodarczym, jak i środowiskowym
oraz społecznym.

6.

Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko
perspektywa do 2020 r.

etapie gospodarki o zamkniętym obiegu, stąd tak ważne jest by
pozyskiwać ją w sposób przyjazny środowisku i po możliwie najniższej
cenie.
2. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w
tym odpadami, skutkująca redukcją odpadów na składowiskach i
zwiększeniem stopnia ich powtórnego wykorzystania.
3. Rozwój zrównoważonej produkcji, obejmujący przemysł, budownictwo i
rolnictwo. W ramach celu kluczowe jest zidentyfikowanie działań
przyczyniających się do wytwarzania produktów, które nie tylko będą
bardziej przyjazne środowisku, ale po zakończonym cyklu życia staną się
ponownym zasobem.
4. Rozwój wykorzystania OZE.
-----------------------------------------------------------------------------Podejście niskoemisyjne jest charakterystyczne dla POŚ i w ten sposób
wpisuje się w realizację celów projektu Narodowego Program Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej. W szczególności poprzez przewidziane
wspieranie poprawy efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych
źródeł energii, promocję zrównoważonych rozwiązań w transporcie,
właściwą gospodarkę zasobami wodnymi i odpadami.
Cel Zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska
 Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.
 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i
deficytem wody.
 Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w tym wielofunkcyjna
gospodarka leśna.
Cel Poprawa stanu środowiska
 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki.
 Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na
cele energetyczne.
 Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.
 Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i
środowiskowych.

Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko (BEiŚ)
obejmuje dwa niezwykle istotne
obszary: energetykę i środowisko,
wskazując m.in. kluczowe reformy i
niezbędne działania, które powinny
zostać podjęte w perspektywie do
2020 roku.
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7.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do
powstawania zielonych miejsc pracy.
----------------------------------------------------------------------------------POŚ bezpośrednio nawiązuje do BEiŚ, przekładając dwa ww. celu na
bezpośrednie działania zawarte w kierunkach interwencji i zadaniach
obejmujących wszystkie bezpośrednie i pośrednie aspekty ochrony
środowiska.
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
 Racjonalne gospodarowanie zasobami
Wysoka zasobochłonność gospodarki Polski może być przeszkodą w rozwoju
nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Prowadzone
działania będą realizowane w ramach kompleksowego, zintegrowanego
podejścia do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów. Z tego względu
dotyczyć one będą wszystkich kluczowych obszarów, m.in. zmian klimatu,
efektywności energetycznej, polityki surowcowej, rolnictwa, transportu,
budownictwa, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony
różnorodności biologicznej.
 Poprawa efektywności energetycznej
Modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury transmisji i dystrybucji
energii elektrycznej (w tym umożliwiająca wykorzystanie energii z OZE) oraz
rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z
wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł
 Poprawa stanu środowiska
 przygotowanie i wdrożenie instrumentów legislacyjnych,
organizacyjnych i finansowych na rzecz poprawy jakości powietrza,
 wprowadzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów
cieplarnianych,
 zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków we
wszystkich aglomeracjach liczących więcej niż 2000 RLM,
 upowszechnienie stosowania dobrych praktyk rolniczych,
 wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz budowa instalacji do odzysku, w tym recyklingu i
unieszkodliwiania odpadów,

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK)
jest elementem nowego systemu
zarządzania rozwojem kraju, którego
fundamenty zostały określone w
znowelizowanej ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)
oraz w przyjętym przez Radę
Ministrów 27 kwietnia 2009 r.
dokumencie Założenia systemu
zarządzania rozwojem Polski.
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8.

Krajowa Polityka Miejska do
2023

Wątki tematyczne Krajowej Polityki
Miejskiej to: kształtowanie
przestrzeni; partycypacja publiczna;
transport i mobilność miejska;
niskoemisyjność i efektywność
energetyczna; rewitalizacja; polityka
inwestycyjna; rozwój gospodarczy;
ochrona środowiska i adaptacja do
zmian klimatu; demografia;
zarządzanie obszarami miejskimi.

9.

Krajowy program ochrony
powietrza do roku 2020 (z

Celem Krajowego Programu Ochrony
Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości
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 zmniejszenie emisji i zapewnienie lepszej kontroli nad substancjami
wprowadzanymi do środowiska (E-PRTR, REACH),
 określenie sposobów eliminowania konfliktów przyrodniczo
przestrzennych i barier dla zrównoważonego rozwoju oraz
minimalizowanie skutków ewentualnych kolizji powstających na linii
programy rozwojowe i plany zagospodarowania przestrzennego a
obszary chronione, w tym Natura 2000.
-----------------------------------------------------------------------------POŚ odnosi się bezpośrednio do zapisów zawartych w Strategii Rozwoju
Kraju do 2020 a dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i środowiska.
Dotyczy to zarówno niskoemisyjnego podejścia do rozwoju w energetyce,
transporcie i budownictwie jak i racjonalnego gospodarowania odpadami
oraz poprawy stanu środowiska (jakość wód i powietrza), a także dążenia
do eliminacji konfliktów przyrodniczo-przestrzennych zwłaszcza dotyczących
obszarów chronionych.
Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i
obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc
pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej
suburbanizacji (miasto zwarte i zrównoważone).
Celem działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój miast i
otaczających je obszarów jest umożliwianie miastom jednoczesnego i
skoordynowanego dążenia do ładu przestrzennego, przejścia do gospodarki
niskoemisyjnej i budowanie miasta „zielonego”, zwiększenia efektywności
energetycznej, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.
------------------------------------------------------------------------------------POŚ jest w szczególności silnie zintegrowany z Krajową Polityką Miejską do
2023 ze względu na przyjęcie zrównoważonego podejścia do rozwoju miasta
(gospodarka niskoemisyjna, zielone miasto itp.) i dążenie do zapewnienia
wysokiej jakości życia mieszkańcom.
Dla osiągnięcia zamierzonych celów i efektywnej realizacji działań
proponowanych do podjęcia na poziomie wojewódzkim i lokalnym

perspektywą 2030)

10.

Polska 2030 Trzecia fala
nowoczesności
Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju

powietrza na terenie całej Polski.
niezbędne jest:
Dotyczy to w szczególności obszarów o • podniesienie rangi zagadnienia jakości powietrza poprzez
najwyższych stężeniach zanieczyszczeń
skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz powołanie
powietrza oraz obszarów, na których
szerokiego Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza,
występują duże skupiska ludności.
• stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań
Poprawa jakości powietrza powinna
mających na celu poprawę jakości powietrza,
nastąpić, co najmniej do stanu
• włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości
niezagrażającego zdrowiu ludzi,
powietrza poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie
zgodnie z wymogami prawodawstwa
trwałych platform dialogu z organizacjami społecznymi,
Unii Europejskiej, transponowanego
• rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości
do polskiego porządku prawnego, a w
powietrza,
perspektywie do roku 2030 do celów
• rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających
wyznaczonych przez Światową
poprawie jakości powietrza,
Organizację Zdrowia.
• upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie
jakości powietrza.
Kluczowe jest zatem podjęcie spójnych działań o charakterze strategicznym,
legislacyjnym, informacyjnym.
---------------------------------------------------------------------------------------------Zagadnienia jakości powietrza stanowią istotny element POŚ i w ten sposób
wpisują się w cele i zalecenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
Długookresowa Strategia Rozwoju
Zwiększenie poziomu ochrony środowiska
Kraju - Polska 2030. Trzecia fala
 Ochrona czystości wód poprzez zakończenie do 2015 r. realizacji
nowoczesności1 jest, zgodnie z
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (redukcja
przepisami ustawy o zasadach
zanieczyszczeń i związków biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych
prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6
do wód oraz kontynuacja procesu sanitacji wsi.
grudnia 2006 r. (art. 9 ust 1) –
 Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i
dokumentem określającym główne
przeciwdziałania fragmentacji ekosystemów.
trendy, wyzwania i scenariusze
 Ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym
rozwoju społeczno– gospodarczego
podnoszenia świadomości ekologicznej obywateli).
kraju oraz kierunki przestrzennego
 Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian
zagospodarowania kraju, z
klimatu obejmującego m.in. szczegółowe kryteria użyte do określenia
uwzględnieniem zasady
priorytetowych inwestycji w obszarze adaptacji do zmian klimatu ocenę
zrównoważonego rozwoju,
aktualnego wpływu oraz wpływu przyszłych zmian klimatu na
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obejmującym okres co najmniej 15 lat.

11.

Krajowy plan działania w
zakresie energii ze źródeł
odnawialnych

12.

Program ochrony i
zrównoważonego
użytkowania różnorodności

szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową ocenę ryzyka
klęsk żywiołowych) oraz odpowiednie działania adaptacyjne wraz z ich
szacowanymi kosztami.
 Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania
w poszczególnych sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa,
transportu, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej,
gospodarki morskiej, turystyki, energetyki) dla zwiększenia ochrony
klimatu.
 Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie
ryzyka powodziowego, wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania
zlewniami oraz odbudowę naturalnej retencji wodnej.
 Wdrożenie programów małej retencji wodnej na obszarach szczególnie
narażonych na powódź i suszę.
----------------------------------------------------------------------------------POŚ służy zwiększeniu poziomu ochrony środowiska co zostało zapisane w
Polska 2030, a w szczególności obejmuje on: zapewnienie odpowiedniej
jakości wód, ochronę różnorodności biologicznej, ochronę klimatu i
adaptację do jego zmian oraz ograniczenie ryzyka powodziowego.
Określa on krajowe cele w zakresie
Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej,
udziału energii ze źródeł odnawialnych regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych,
zużyte w sektorze transportowym,
która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię
sektorze energii elektrycznej, sektorze ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie
ogrzewania i chłodzenia w 2020 r.,
nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które
uwzględniając wpływ innych środków
należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z
polityki efektywności energetycznej na dyrektywy 2009/28/WE.
końcowe zużycie energii oraz
----------------------------------------------------------------------------------------------------odpowiednie środki, które należy
POŚ przewiduje zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu
podjąć dla osiągnięcia krajowych
energii końcowej w mieście, wpisując się w krajowy plan działania w
celów ogólnych w zakresie udziału OZE zakresie OZE.
w wykorzystaniu energii finalnej.
Celem nadrzędnym Programu jest
Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz
poprawa stanu różnorodności
różnorodności biologicznej
biologicznej i pełniejsze powiązanie jej
 Wzmocnienie narzędzi planistycznych w działaniach na rzecz ochrony
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biologicznej oraz Plan działań
na lata 2014-2020

ochrony z rozwojem społecznogospodarczym kraju. Ten cel, jak
również cele strategiczne oraz zadania
zawarte w Planie działań, są
rezultatem dyskusji i konsultacji
przeprowadzonych z
przedstawicielami środowisk
zainteresowanych instytucjonalnie
zobowiązaniami wynikającymi z
Programu.
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różnorodności biologicznej.
Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk
 Poprawa efektywności planowania zarządzania i ochrony różnorodności
biologicznej na obszarach chronionych.
 Ochrona i odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych.
 Poprawa skuteczności działań na rzecz ochrony gatunkowej.
 Zrównoważone pozyskiwanie gatunków ze stanu dzikiego.
Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi
 Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionym.
 Objęcie ochroną obszarową terenów o wysokich walorach
przyrodniczych.
 Poznanie stanu i tendencji zmian różnorodności biologicznej, w celu
skutecznego zarządzania zasobami.
Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usługi
 Nadanie ekosystemom wartości społeczno-ekonomicznej.
 Wdrożenie zielonej infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na
utrzymanie i wzmocnienie istniejących ekosystemów oraz ich usług.
 Odbudowa zdegradowanych ekosystemów i ich usług.
Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych
 Określenie wpływu zmian klimatu na ekosystemy.
 Zmniejszenie wrażliwości ekosystemów na spodziewane czynniki
związane ze zmianami klimatu.
---------------------------------------------------------------------------------Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej znajduje swoje odbicie w POŚ w szczególności w zakresie:
a) wzmocnienia i integracji systemu zarządzania terenami zieleni w
mieście.
b) zachowania istniejących zasobów przyrodniczych miasta i ich
integralności.
c) wzmacniania i poprawy struktury przyrodniczej miasta.

Wojewódzkie
1.

Program możliwości
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii dla województwa
mazowieckiego

Opracowanie „Program możliwości
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego”
miało na celu:
 Identyfikację zasobów energii
odnawialnej na terenie województwa;
 Identyfikację zakresu wykorzystania
zasobów energii odnawialnej w chwili
obecnej;
 Wskazanie obszarów szczególnie
predestynowanych dla wykorzystania
zasobów energii odnawialnej oraz
obszarów wykluczenia dla inwestycji;
 Opracowanie zagadnień formalnoprawnych związanych z budową
źródeł energii wykorzystujących
energię odnawialną;
 Omówienie dostępnych źródeł
finansowania projektów;
 Ocenę kosztów pozyskania energii z
poszczególnych źródeł.

2.

Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2020

Dokument wyznacza perspektywę rozwoju
regionu do 2020 r. Obejmuje także
działania, które będą współfinansowane
ze Śródków krajowych i funduszy
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Celem Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla
województwa mazowieckiego jest oszacowanie zasobów i wskazanie obszarów
preferowanych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie.
W ramach tego opracowania określono następująca priorytety działań :
 Rozwój infrastruktury rynków i bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
elektrycznej –wsparcie dla inwestycji w zakresie budowy systemów
przesyłowych paliw i energii, pojemności magazynowych oraz infrastruktury
niezbędnej dla funkcjonowania rynków energetycznych;
 Rozbudowa i modernizacja systemów dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i
gazu ziemnego – zapewnienie właściwego dostępu do zaopatrzenia ludności i
podmiotów gospodarczych w energię elektryczną, ciepło sieciowe oraz gaz
ziemny oraz poprawa jakości i pewności tego zaopatrzenia na szczeblu
regionalnym i lokalnym;
 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej i obniżenie
energochłonności gospodarki – wsparcie dla inwestycji zwiększających
efektywność wytwarzania, dostarczania i użytkowania paliw i energii, w tym
promowanie energetyki skojarzonej i rozproszonej oraz promocja pożądanych
postaw odbiorców;
 Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych i innych paliw ekologicznych wspieranie rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energiitakich jak:
wiatr, woda, biomasa, energia słoneczna i geotermalna oraz paliw
alternatywnych do napędu pojazdów, m.in. sprężonego gazu i biopaliw;
 Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia emisji gazów, pyłów oraz
innych zanieczyszczeń do środowiska.
---------------------------------------------------------------------------------Poprzez wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu
energii końcowej w mieście, POŚ wpisuje się w Pogram możliwości wykorzystania
OZE w woj. mazowieckim. Jednocześnie w POŚ zawarte inne działania służące
poprawie zarządzania energią oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania
energetyki na środowisko.
Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy
1. Przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego OMW
Zakłada się, że kontynuowane prace w zakresie przeciwdziałania degradacji
środowiska dotyczyć będą:

 porządkowania gospodarki ściekowej poprzez likwidację zrzutu ścieków
nieoczyszczonych, a w tym wymienia się:
- rozbudowę oczyszczalni „Czajka”;
- budowę układu przerzutowego przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej części
Warszawy;
- budowę systemu kanalizacyjnego wokół Zalewu Zegrzyńskiego;
- modernizację i/lub rozbudowę oczyszczalni oraz systemu kanalizacji
zbiorczej na podstawie
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- sukcesywną sanitację terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach
wiejskich i miejskich;
- budowę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych z
terenów zurbanizowanych, głównych tras komunikacyjnych i obszarów
przemysłowych;
 zwiększania pewności dostaw wody oraz poprawy jej jakości, a w tym
wymienia się:
- zakończenie realizacji stacji uzdatniania wody w Wieliszewie (II etap budowy
Wodociągu Północnego);
- budowę magistral przesyłowych z Wodociągu Północnego, magistral
ogólnomiejskich Wodociągów Układu Centralnego dostarczających wodę do
miejscowości podwarszawskich;
- budowę i rozbudowę systemów zaopatrzenia w wodę w małych miastach i
na obszarach wiejskich (jednocześnie z budową systemów odprowadzania i
oczyszczania ścieków);
 porządkowania i tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami, a w
tym:
- budowy i/lub rozbudowy składowisk odpadów komunalnych i zakładów
utylizacji o charakterze subregionalnym, regionalnym a także wprowadzanie
nowoczesnych metod recyklingu oraz utylizacji odpadów;
 rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
 utworzenia zielonego pierścienia wokół stolicy w celu zachowania
charakteru ochronno-prewencyjnego na obszarach cennych przyrodniczo
realizacji sieci NATURA 2000 w celu ochrony najcenniejszych wartości
środowiska przyrodniczego (zasobów i krajobrazu) oraz zachowania
powiązań przyrodniczych między obszarami ekologicznie czynnymi w
mieście i regionie (w tym pomiędzy dolinami głównych rzek Mazowsza).

strukturalnych UE w okresie
programowania 2007–2013 oraz w
kolejnej perspektywie
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Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych
2. Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia
trwałego i zrównoważonego rozwoju
Działania ochrony i rewaloryzacji środowiska obejmować będą m.in.:
 kontynuację prac zmierzających do doskonalenia systemu monitoringu
zanieczyszczeń środowiska, dostosowanego do standardów UE;
 ochronę najcenniejszych wartości środowiska przyrodniczego (zasobów i
krajobrazu), poprzez utworzenie spójnego przestrzennie, chroniącego
powiązania przyrodnicze systemu obszarów prawnie chronionych
niezbędnych dla zachowania równowagi ekologicznej (w tym obszarów
„NATURA 2000”), ze szczególnym uwzględnieniem dolin Wisły, Bugu i
Narwi;
 współpracę regionu w ramach porozumienia „Zielone Płuca Polski”;
 zwiększenie lesistości regionu i ochronę lasów przez planowane zalesienie
75 tys. ha gruntów porolnych, szczególnie w południowej i zachodniej
części województwa, uzupełniając system powiązań przyrodniczych;
 poprawę jakości wód powierzchniowych, a także ochronę wód
podziemnych (szczególnie w centralnej części Niecki Warszawskiej) oraz
zasobów kopalin;
 budowę zbiorników retencyjnych w ramach przeciwdziałania deficytowi
wodnemu;
 uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez realizację działań ujętych
w wojewódzkim, powiatowych i gminnych planach gospodarki odpadami;
 utworzenie (w tym budowę i rozbudowę obiektów) zintegrowanego
systemu gospodarki odpadami opartego na segregacji, recyklingu i innych
formach odzysku odpadów zgodnie z ustaleniami „Wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami”;
 poprawę stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof
ekologicznych, poprzez rozbudowę i modernizację wałów
przeciwpowodziowych, tworzenie polderów, renaturalizację
przekształconych odcinków rzek, ograniczenie zabudowy na terenach
zalewowych, w tym w tzw. międzywalu i polderach rzecznych oraz
wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania;
 rewitalizację zdegradowanych obszarów powojskowych, ze szczególnym
uwzględnieniem byłych baz wojskowych i obszarów poprzemysłowych;

ochronę bioróżnorodności środowiska naturalnego i zachowanie w formie
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3.

Strategia rozwoju województwa
mazowieckiego do 2030 roku
Innowacyjne Mazowsze

Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku stanowi
spójną i kompletną koncepcję rozwoju
Mazowsza, która jednocześnie uwzględnia
cele dokumentów strategicznych
europejskich i krajowych: Strategii Europa
2020 na rzecz inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu, Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie i
Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do 2030.
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niezmienionej siedlisk, poprzez utworzenie na obszarze województwa
mazowieckiego strefy wolnej od GMO;
 szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, jako czynnika
zwiększającego skuteczność podejmowanych działań w zakresie ochrony
przyrody;
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód
geotermalnych;
 ochronę powietrza i ochronę przed hałasem.
-----------------------------------------------------------------------------------POŚ w wielu obszarach nawiązuje do Strategii rozwoju woj. mazowieckiego do
roku 2020. W szczególności obejmuje to przeciwdziałanie degradacji środowiska
w szczególności poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarki odpadami jak i powiązania Systemu Przyrodniczego Warszawy z
zielonym pierścieniem wokół stolicy.
Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię
przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska
 Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i ekoinnowacji.
 Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich
walorów środowiska.
 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej.
 Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń środowiska.
 Wdrożenie polityki gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z
nimi ekosystemów.
 Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu.
 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
 Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
 Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb
ochrony środowiska.
 Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie
osuwiskom.
 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami
zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
mazowieckiego

Dokument jest aktem planowania,
określającym zasady organizacji
przestrzennej województwa. Określa on
podstawowe elementy układu
przestrzennego, ich zróżnicowanie i
wzajemne relacje. Formułuje on kierunki
polityki przestrzennej, które wraz z
uwarunkowaniami przestrzennymi
uwzględnia się w programach rozwoju i
programach operacyjnych województwa.
Plan jest elementem regionalnego
planowania strategicznego; jego ustalenia
stanowią transpozycję na układ
przestrzenny ustaleń Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego. W
systemie planowania przestrzennego pełni
on funkcję koordynacyjną między
planowaniem krajowym, a planowaniem
miejscowym.
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POŚ w wielu obszarach nawiązuje do Strategii rozwoju woj. mazowieckiego do roku
2030. Warte podkreślenia jest zrównoważone podejście do rozwoju miasta, dążenie
do integracji obszarów biologicznie czynnych, zapewnienie wysokiej jakości
środowiska oraz przeciwdziałanie naturalnym zjawiskom przyrodniczym, a także
zwrócenie uwagi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej
mieszkańców.
1. Polityka ekologiczna województwa prowadzona jest poprzez realizację
ustaleń Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na
lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku. Rezultatem
tej polityki będzie tworzenie spójnego systemu ochrony przyrody, a także
wyznaczenie istniejących i projektowanych wielkoobszarowych systemów
ochrony przyrody.
2. Drugim kierunkiem realizacji omawianej polityki, poza ochroną zasobów i
walorów przyrodniczych, jest poprawa standardów środowiska
przyrodniczego, realizowana poprzez zwiększanie zasobów i retencji
wodnej, renaturalizacja przekształconych odcinków rzek i terenów
zalewowych, tworzenie systemu gospodarki odpadami, systemu
oczyszczania ścieków, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i hałasu,
wprowadzanie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, przywracanie wartości użytkowej gruntom
zdegradowanym, przeciwdziałanie erozji i ochrona gleb. W tym:
 powiększenie Kampinoskiego Parku Narodowego i Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego
 tworzenie zielonego pierścienia przede wszystkim wokół Warszawy,
Radomia oraz Płocka poprzez ochronę i kształtowanie układu terenów
otwartych położonych poza zwartą zabudową i powiązanych
funkcjonalnie z miastem;
 wykorzystanie potencjału transportowego i hydroenergetycznego
Wisły z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz
ograniczeń wynikających z występowania obszarów NATURA 2000.
---------------------------------------------------------------------------------------------Praktycznie wszystkie zapisy w POŚ wpisują się w plan zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego. Poczynając od jakości powietrza
poprzez gospodarowanie wodami, ochroną przed hałasem, nowoczesną
gospodarkę odpadami, właściwe gospodarowanie powierzchnią ziemi aż do
ochrony zasobów przyrodniczych miasta.

5.

Program Ochrony Środowiska
Województwa Mazowieckiego
na lata 2011-2014 z
uwzględnieniem perspektywy do
2018 r.

Niniejszy dokument uwzględnia
najważniejsze uwarunkowania
środowiskowe wynikające z opracowań
strategicznych, określa konieczne
inwestycje oraz szacunkowe koszty
niezbędne do ich wykonania, wskazuje
realizatorów poszczególnych działań, a
tym samym stanowi politykę ekologiczną
województwa mazowieckiego.

5 obszarów priorytetowych dla Mazowsza:
I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Cele średniookresowe do 2018 r.
 Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego dla ozonu do 2020 r.
 Poprawa jakości wód.
 Racjonalna gospodarka odpadami.
 Ochrona powierzchni ziemi.
 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.
II RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH
Cele średniookresowe do 2018 r.
 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
 Efektywne wykorzystanie energii.
 Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.
III OCHRONA PRZYRODY
Cele średniookresowe do 2018 r.
 Ochrona walorów przyrodniczych.
 Zwiększenie lesistości.
 Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.
IV POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Cele średniookresowe do 2018 r.
 Przeciwdziałanie poważnym awariom.
 Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.
 Ochrona przed powodzią i suszą.
 Ochrona przed osuwiskami.
 Ochrona przeciwpożarowa.
---------------------------------------------------------------------------------------------POŚ stanowi rozwinięcie na terenie Warszawy Program Ochrony Środowiska
Województwa Mazowieckiego we wszystkich zagadnienia, które on obejmuje.
Dotyczy nie tylko celów wpisujących się w politykę ekologiczną Mazowsza ale
także kierunków interwencji i zadań czy także sposobów ich wdrażania.
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4.2 Dokumenty strategiczne bezpośrednio powiązane z POŚ jak i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone
do innych dokumentów strategicznych
Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

1.

Plan zarządzanie kryzysowego
m.st. Warszawy. Plan Główny.
Charakterystyka zagrożeń.

2.

„Plan działań na rzecz
zrównoważonego zużycia
energii dla Warszawy w
perspektywie do 2020 r.”Uchwała nr XXII/443/2011
Rady m.st. Warszawy z dn.
08.09.2011 r.

3.

„Polityka energetyczna m.st.
Warszawy do 2020 r.”
Uchwała nr LXIX/2063/2006
Rady m.st. Warszawy z dn.
27.02.2006

Dokument zawiera charakterystyką różnego
rodzaju zagrożeń, które mogą wystąpić na
terenie miasta. Zaliczono do nich zagrożenia:
spowodowane siłami natury, technologiczne,
biologiczne, wynikające z awarii infrastruktury
miejskiej, pożarami, katastrofami,
terroryzmem itd.
Jest to kluczowy dokument powstający w
ramach inicjatywy „Porozumienie między
burmistrzami „ któremu patronuje Komisja
Europejska. Celem niniejszego dokumentu
jest wskazanie kierunków i sposobów
działania w zakresie zrównoważonego zużycia
energii w Warszawie w perspektywie do 2020
r. w związku z celem polityki energetycznej
Unii Europejskiej jakim jest redukcja emisji
CO2.
Perspektywicznym celem polityki
energetycznej m.st. Warszawy jest
zapewnienie odpowiedniego poziomu życia i
standardu zasilania mieszkańców w energię i
paliwa, w warunkach zrównoważonego
rozwoju, zapewnienia ochrony środowiska,
racjonalnego zużycia paliw i energii, rozwoju
konkurencji, przeciwdziałania negatywnym
skutkom wykorzystywania pozycji
monopolistycznej lub dominującej, spełniania
zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych i równoważenia

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
Nie dotyczy

Brak OOŚ

Brak OOŚ
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

interesów przedsiębiorstw energetycznych i
ich klientów. Polityka ma przyczyniać się także
do realizacji głównych celów strategicznych
rozwoju m.st. Warszawy, w szczególności:
poprawy jakości życia i bezpieczeństwa
mieszkańców, rozwijania funkcji
metropolitalnych wzmacniających pozycję
miasta w wymiarze regionalnym, krajowym i
europejskim, rozwoju nowoczesnej
gospodarki i osiągnięcia trwałego ładu
przestrzennego.
4.

5.

6.

„Strategia Rozwoju m.st.
Warszawy do 2020 roku”
Uchwała nr LXII/1789/2005
Rady m.st. Warszawy z dn.
24.11.2005 r. z późniejszymi
zmianami
„Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla m. st.
Warszawy”
Uchwała Rady m.st. Warszawy
nr XXI/522/2015 z
10.12.2015 r.

„Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st.
Warszawy” – Uchwała
nr LXXXII/2746/2006 Rady

Dokument przedstawia cele strategiczne i
operacyjne służące realizacji misji osiągnięcia
jak najwyższego poziomu zaspokojenia
potrzeb mieszkańców oraz zajęcia przez
Warszawę znaczącego miejsca wśród
najważniejszych metropolii europejskich.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st.
Warszawy” stanowi uzupełnienie przyjętego
w 2011 roku przez Radę m.st. Warszawy, w
wyniku podpisania „Porozumienia między
Burmistrzami”, „Planu działań na rzecz
zrównoważonego zużycia energii dla
Warszawy w perspektywie do 2020 roku”
oraz odpowiada na potrzeby miasta i
wskazuje rozwiązania, które będą miały
pozytywny wpływ na gospodarkę i
środowisko na obszarze stolicy.
Studium jest dokumentem planistycznym
określającym politykę zagospodarowania
przestrzennego gminy sporządzanym dla jej
całego obszaru i zawiera wytyczne do
planowania miejscowego. Studium pełni

Brak OOŚ

Brak OOŚ

W ramach prognozy dokonano oceny
projektowanych zmian Studium. W ramach
przeprowadzonych prac przeanalizowano 33
zmiany o różnym zakresie terytorialnym, do
których formułowano poniższe wnioski:

53

 W ramach dalszej ochrony obszarów
Natura 2000 ze względu na położenie
przedmiotowych obszarów, wskazane
jest poza strategiczną oceną na etapie
sporządzenia planów miejscowych

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego
m.st. Warszawy z dn.
10.10.2006 r.

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego
także rolę koordynacyjną w programowaniu
rozwoju miasta ustalonym w Strategii
Rozwoju Miasta, a także przy sporządzaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej, przede
wszystkim w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego. Jest również dokumentem
formalnym przy przygotowywaniu aplikacji o
przyznanie środków z funduszy europejskich.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
- Projektowane zmiany ustaleń Studium nie
spowodują istotnych zmian w ukształtowaniu
terenu oraz w strukturze gruntów
przypowierzchniowych Warszawy. Zmiany te będą
miały charakter punktowy związany z
posadowieniem budowli i realizacją urządzeń
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. W
miejscach tych nastąpi punktowe, całkowite
przekształcenie gleb i roślinności.
− Realizacja projektowanej zabudowy na
obszarach zmian nr 8 (teren przy ulicy Puławskiej
pomiędzy ulicami: Puławską i Żywnego do terenów
zespołu szkolnego i Parku Arkadia (dzielnica
Mokotów) i nr 22 (teren w rejonie ulicy Księcia
Ziemowita pomiędzy terenami kolejowymi i
terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej
związanej z ulicami: Grobelską, Księcia Mieszka I i
Księcia Ziemowita (dzielnica Targówek) ,
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Skarpy
Warszawskiej, nie powinna stanowić zagrożenia
uruchomienia mas ziemnych, pod warunkiem
realizacji zgodnie z zasadami ochrony skarpy,
określonymi w Studium.
− Realizacja projektowanych zmian ustaleń
Studium w obszarach położonych na wysoczyźnie
morenowej nie wpłynie istotnie na zmianę już
przekształconych antropogenicznie stosunków
wodnych w strefie przypowierzchniowej.
− Realizacja projektowanych zmian ustaleń
Studium w obszarach położonych w dolinie Wisły,
na tarasach zalewowych i nadzalewowych,
zbudowanych w przewadze z utworów łatwo
przepuszczalnych, z płytkim ciągłym poziomem
wód gruntowych, nie posiadającym naturalnej
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko
przeprowadzanie również postępowania
w sprawie oddziaływania na środowisko
obejmującego wykonanie raportów
oddziaływania na środowisko dla
projektowanych przedsięwzięć
położonych w obszarach nr 10 (to teren
ogródków działkowych w rejonie ulicy
Bartyckiej, sąsiadujący od południa z
terenami wystawy budownictwa
„Bartycka”, a od zachodu z terenami
zabudowy mieszkaniowej związanej z
ulicami: Hempla i Ponikowskiego
(dzielnica Mokotów) ,16 (teren rejonie
ulicy Fieldorfa pomiędzy ulicą
Jugosłowiańską i Wałem Miedzeszyńskim
(dzielnica Praga Południe), 19 (o teren w
rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego od
Mostu Świętokrzyskiego do wiaduktu linii
kolejowej (dzielnica Śródmieście)
,(bezpośrednie sąsiedztwo z Doliną
Środkowej Wisły) oraz nr 3 teren w
rejonie Kanału Żerańskiego pomiędzy
ulicą Płochocińską, Modlińską, a Kanałem
Żerańskim (dzielnica Białołęka) (obszar
mający znaczenie dla właściwego
funkcjonowania Doliny Środkowej Wisły).
 Należy jednak przyjąć, że przedmiotowe
obszary zmian Studium wymagają
zagospodarowania ekstensywnego
uwzględniającego ochronę szaty
roślinnej, co należy doprecyzować na
etapie sporządzenia m.p.z.p
 Należy ograniczyć planowanie zabudowy

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
warstwy izolacyjnej będzie miała większy wpływ na
stosunki wodne. Na tych terenach zajmowanie
otwartych dotychczas terenów spowoduje wzrost
zagrożenia zanieczyszczeniem płytkich wód
podziemnych, a stopniowe ograniczanie
powierzchni biologicznie czynnej, a więc i
obszarów zasilania poziomu, prowadzić będzie do
utrzymania tendencji do obniżania jego poziomu.
Skala tego zjawiska będzie miała charakter
ponadlokalny.
− Dla większości obszarów zmian nie stwierdza się
istotnego oddziaływania na ciągłość funkcjonalną i
przestrzenną powiązań przyrodniczych, ani
oddziaływań mogących obniżyć walory
przyrodniczo-krajobrazowe obszarów chronionych.
Takie zagrożenia mogą jednak wystąpić w
przypadku realizacji zmiany ustaleń Studium dla
obszarów nr 3, 13, 19, 23, 25, 26, głównie poprzez
obniżenie powierzchni biologicznie czynnej.
Problem ten powinien być w sposób szczególny
przeanalizowany na etapie sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla tych obszarów.
− Poza terenami zieleni urządzonej ZP1 i
nadwiślańskiej zieleni urządzonej ZW1 (zmiana
wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej PBC), pozostałe obszary zmian położone są
poza granicami istniejących i projektowanych
obszarów Natura 2000. Obszary zmian nr 10, 16,
26, 27 (taras zalewowy Wisły – zawale) położone są
jednak w bliskim sąsiedztwie obszaru specjalnej
ochrony ptaków – Dolina Środkowej Wisły. Tereny
te nie wykazują wyraźnych powiązań
funkcjonalnych z tym obszarem i nie przewiduje się
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko
mieszkaniowej na obszarach zieleni
urządzonej lub terenach otwartych

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
negatywnego oddziaływania proponowanego
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
wymienionych obszarów zmian na obszary Natura
2000.
− Analiza przewidywanych zmian ustaleń wykazała
niepokojącą w skutkach dla środowiska całego
miasta i jakości życia mieszkańców tendencję
przeznaczania pod zabudowę (głównie
mieszkaniową, zwartą i wysoką) terenów zieleni
urządzonej, bądź terenów otwartych
predysponowanych do takiego przeznaczenia, w
tym terenów pełniących funkcje zieleni izolacyjnej
przy trasach o dużym natężeniu ruchu. Przykładem
może być obszar zmian nr 12. W przypadku, gdy
dotyczy to tras o kierunku
E-W, a więc kierunków przeważających wiatrów,
powoduje to dodatkowo ograniczanie możliwości
przewietrzania miasta, zwłaszcza jego
śródmiejskiego rejonu.
− Realizacja projektowanych zmian ustaleń
Studium dla obszarów nr 17, 18, 28, 24, 30,
położonych w strefie śródmiejskiej i miejskiej na
wysoczyźnie (zmiany polegające głównie na
zmianie wskaźników wysokości zabudowy) nie
spowoduje przekształceń w środowisku.
− Wielkopowierzchniowe i wielofunkcyjne obszary
zmian, o skomplikowanych problemach
dotyczących jakości środowiska lub zagrożenia jego
wartości (np. obszar zmian nr 2) wymagają
poszerzonych badań na etapie poprzedzającym
sporządzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
− Odcinki przedsięwzięć liniowych (obszary zmian
nr 31, 32, 33) charakteryzować się będą
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
oddziaływaniami bezpośrednimi w okresie
realizacji i eksploatacji, które wynikać będą z
rozwiązań przyjętych na etapie projektu planu
miejscowego i projektu wykonawczego. Wpływ
określony zostanie w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz
oceny oddziaływania na środowisko na etapie
przygotowania przedsięwzięcia. Przewiduje się
trwałe przekształcenia struktur geologicznych oraz
przekształcenia stosunków wodnych bez skutków
dla siedlisk przyrodniczych. Przewiduje się, że te
przedsięwzięcia nie będą miały znaczącego
negatywnego wpływu na obszary Natura 2000.
− W zakresie zmiany dotyczącej zmiany i
weryfikacji tekstu Studium odnoszącej się do zasad
zagospodarowania i wskaźników powierzchni
biologicznie czynnej (PBC) dla terenów zieleni
należy stwierdzić, że w wyniku zmniejszania
minimalnego wskaźnika PBC poniżej 90% będą
mogły wystąpić trwałe zmiany środowiska
przyrodniczego oraz krajobrazu kulturowego na
terenach nie objętych formami ochrony przyrody.
Na tym etapie nie przewiduje się, by proponowane
zmiany wskaźnika PBC powodowały znaczące
negatywne oddziaływanie, w tym na system
przyrodniczy miasta, a w szczególności na
istniejące i projektowane obszary Natury 2000
(m.in. obszar szczególnej ochrony ptaków Dolina
Środkowej Wisły PLB140004 i obszar Puszcza
Kampinoska PLC140001) oraz inne obszary objęte
formami ochrony przyrody. Odnośnie aktualizacji
wykazu terenów zieleni stwierdzono, iż przyjęte
istotne zmiany zostały przeanalizowane w
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

7.

„Strategia zrównoważonego
rozwoju systemu
transportowego Warszawy do
2015 roku i na lata kolejne” Uchwała nr LVIII/1749/2009
Rady m.st. Warszawy z dnia
9 lipca 2009 r.

8.

„Polityka rozwoju systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego
w Warszawie do 2025 roku” Uchwała Nr
LXXXIV/2839/2006Rady m.st.
Warszawy
z dnia 26 października 2006
roku.

„Strategia zrównoważonego rozwoju systemu
transportowego Warszawy do 2015 roku i na
lata Kolejne, w tym zrównoważony plan
rozwoju transportu publicznego Warszawy”
jest dokumentem ramowym wyznaczającym
cele, kierunki działań i sposoby ich realizacji.
Jest zatem dokumentem ogólnym i tym
samym nie rodzi skutków finansowych. Daje
jednak podstawę do przygotowywania
wieloletnich programów inwestycyjnych m.st.
Warszawy, stanowiących załączniki do
corocznych uchwał budżetowych m.st.
Warszawy.
Perspektywicznym celem polityki rozwoju
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego jest
zapewnienie odpowiedniego komfortu życia
mieszkańcom, w warunkach
zrównoważonego rozwoju i zapewnienia
ochrony środowiska naturalnego. Polityka
ma przyczyniać się także do realizacji
głównych celów strategicznych rozwoju
Warszawy, w szczególności poprawy jakości
życia i bezpieczeństwa mieszkańców,
rozwijania funkcji metropolitalnych
wzmacniających pozycję Warszawy w
wymiarze regionalnym, krajowym
i europejskim, rozwoju nowoczesnej
gospodarki i osiągnięcia trwałego ładu
przestrzennego. W tym celu należy dążyć do
zapewnienia:

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
powyższej prognozie na etapie zmian obszarowych.
Pozostałe zmiany mają charakter redaktorski bądź
aktualizacyjny i nie wymagają objęcia prognozą.
Brak OOŚ

Brak OOŚ
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

9.

Nazwa dokumentu
strategicznego

„Program ochrony środowiska
przed hałasem dla m.st.
Warszawy”
Uchwała nr LXXII/1869/2013
Rady m.st. Warszawy z dn. 0512-2013

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego
1) ciągłości dostaw wody i odprowadzania
ścieków w warunkach normalnej pracy
systemu wodociągowego i
kanalizacyjnego oraz w przypadku
wystąpienia różnego rodzaju możliwych
zagrożeń, w tym również ataku
terrorystycznego,
2) poprawy jakości świadczonych
mieszkańcom Warszawy usług
wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym poprawy jakości
dostarczanej wody ze szczególnym
uwzględnieniem poprawy walorów
organoleptycznych (smaku i zapachu),
3) poprawy dostępności mieszkańców do
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez
rozszerzenie obszarów z dostępnością do
usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
4) zracjonalizowania kosztów korzystania z
usługi dostawy wody i odprowadzania
ścieków,
5) oczyszczenia całkowitej ilości ścieków
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
Głównym celem Programu jest wskazanie
działań mających za zadanie ograniczenie
emisji hałasu do środowiska, a tym samym
polepszenie komfortu życia społeczeństwa. W
konsekwencji wykonanie wskazanych działań
powinno prowadzić do redukcji hałasu do
wartości dopuszczalnych na terenach, na
których wystąpiły przekroczenia
obowiązujących norm.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)

Oceniono, że realizacja zadań nie spowoduje utraty
walorów przyrodniczych w mieście i w związku z
tym nie ma potrzeby proponowania rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko. Proponowane w
Programie przedsięwzięcia nie wpłyną na cele i
przedmiot ochrony oraz integralność
jakiegokolwiek obszaru Natura 2000. Nie ma też
potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych
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10.

„Program rozwoju edukacji w
Warszawie w latach 20132020” - Uchwała nr
LXIII/1751/2013 Rady m.st.
Warszawy z dn. 29.18.2013 r.

11.

„Warszawski program
profilaktyki i promocji zdrowia
na lata 2012 – 2016” Uchwała Nr XXXI/717/2012
Rady m.st. Warszawy z dnia 3
lutego 2012 r.

Program rozwoju edukacji w Warszawie w
latach 2013-2020 jest strategicznym
dokumentem opisującym cele i sposoby
rozwoju warszawskiej edukacji w najbliższych
siedmiu latach. Zawiera także elementy
edukacji ekologicznej.
Niniejszy dokument określa najbardziej
istotne elementy polityki zdrowotnej m.st.
Warszawy i wyznacza kierunki w zakresie
poprawy stanu zdrowia mieszkańców i
zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych.
Ponadto istnieje konieczność dostosowania
aktualnie realizowanych programów
zdrowotnych do sytuacji zdrowotnej ludności
Warszawy. Programy promocji zdrowia
powinny uwzględniać aktualne potrzeby
zdrowotne ludności i być dopasowane do ich
potrzeb. Program ten kładzie szczególny
nacisk na promocję zdrowia oraz prowadzenie
akcji prewencyjnych w oparciu o główne
determinanty zdrowia. Im większe będzie
zaangażowanie w promocję zdrowia i
kształtowanie postaw prozdrowotnych, tym

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
w stosunku do zawartych w omawianym
Programie.
Na podstawie przeprowadzonych analiz
stwierdzono, że nie wystąpią znaczące
oddziaływania zaproponowanych w Programie
działań operacyjnych na środowisko przyrodnicze.
W związku z tym nie ma potrzeby proponowania
monitoringu skutków realizacji Programu dla
komponentów środowiska (poza klimatem
akustycznym).
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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„Program ochrony środowiska
dla m.st. Warszawy na lata
2009 – 2012 z
uwzględnieniem perspektywy
do 2016 r.” – Uchwała nr
XCIII/2732/2010 Rady m.st.
Warszawy z dn. 21.11.2010 r.

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego
system ochrony zdrowia, w zakresie
medycyny naprawczej będzie bardziej
sprawny, a mniej kosztochłonny. W
Programie zwraca się uwagę na
środowiskowe aspekty ochrony zdrowia.
Program ochrony środowiska na lata 2009 –
2012 dla miasta stołecznego Warszawy z
uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku
(nazywany dalej Programem ochrony jest
dokumentem planowania strategicznego,
zawierającym cele i kierunki polityki
prowadzonej przez miasto i określającym
wynikające z nich działania. Przedstawia
aktualny stan środowiska, określa hierarchię
niezbędnych działań zmierzających do
poprawy tego stanu oraz umożliwia
podejmowanie decyzji administracyjnych
przez różne podmioty i instytucje działające
na terenie m.st. Warszawy.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

1. Drogi
W odniesieniu do budowy i modernizacji dróg oraz
infrastruktury komunikacyjnej zidentyfikowano
możliwe do wystąpienia potencjalne negatywne
oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z
etapem ich realizacji oraz późniejszej eksploatacji
(czyli ruchem pojazdów):
 zaburzenie stosunków wodnych wskutek
osuszenia gruntu,
 przekształcenia powierzchni ziemi,
zajmowanie powierzchni, niszczenie struktury
gleby,
 przekształcenie krajobrazu,
 pogorszenie jakości powietrza (emisja
substancji gazowych i pyłów w wyniku
spalania paliw, ścierania opon, ścieranie
nawierzchni dróg, okładzin hamulcowych,
pylenie wtórne z nawierzchni drogi)
 pogorszenie klimatu akustycznego (emisja
hałasu związana z pracą maszyn
budowlanych, a w okresie eksploatacji pracą
układów napędowych, toczeniem opon po
nawierzchni)
 generowanie odpadów (remonty dróg,
zmiotki uliczne, odpady z koszy postojowych,
odpady ze zdarzeń losowych i wypadków)
 generowanie ścieków (wody opadowe i
roztopowe z powierzchni dróg),

Wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne
nadbrzeży Wisły oraz dostosowanie terenów
chronionych do funkcji rekreacyjnych
powinno odbywać się z poszanowaniem
zasobów dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego. Zalecane jest wykonanie
szczegółowej analizy potencjału
rekreacyjnego i turystycznego, w aspekcie
pojemności ekologicznej tych miejsc. Efektem
tych działań będzie wyłączenie terenów o
najwyższych walorach przyrodniczych z
działalności inwestycyjnej, a planowane
działania na terenach otaczających muszą być
uzależnione od pojemności ekologicznej tych
terenów.
Na obszarach szczególnie cennych (wraz z
otulinami) zwłaszcza obszarów stanowiących
sieć Natura 2000, rekreacja i turystyka winne
być podporządkowane ochronie przyrody i
różnorodności biologicznej.
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 zanieczyszczenie gleb i gruntów związkami
metali ciężkich i substancjami
ropopochodnymi,
 zakwaszanie gleb i gruntów związkami siarki i
azotu,
 zasalanie gleb i gruntów środkami zimowego
utrzymania dróg,
 zagrożenie dla różnorodności biologicznej w
wyniku realizacji projektów drogowych, które
dotyczy:
- zmian cech siedlisk/biotopów, spowodowanych
np. odwodnieniem, zanieczyszczeniem gleby,
- przekształcenia struktury krajobrazu i likwidacja
siedlisk/ekosystemów na skutek zmiany
sposobu użytkowania ziemi,
- fragmentacji siedlisk,
- tworzenia barier na trasach korytarzy
ekologicznych.
Dość specyficznym zagrożeniem jest zmiana
warunków mikroklimatycznych, a także zmiana
związana z pojawianiem się sztucznych źródeł
światła (czego efektem jest także wzrost
śmiertelności gatunków latających, zwłaszcza
owadów).
Działania związane z modernizacją dróg mogą
spowodować wzrost średniej prędkości ruchu
pojazdów na danym odcinku i z tego tytułu
generować większy hałas.
Poprawa parametrów drogi może również
zwiększyć ruch na niej (nie tylko przepustowość,
ale również wzrost obciążenia wynikający z wyboru
lepszej jakościowo lub/i czasowo trasy), a przez to
zwiększyć presję akustyczną na przyległe tereny.
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Dla ludzi korzystna jest budowa obwodnic terenów
zurbanizowanych, ponieważ poprawia
bezpieczeństwo ruchu i mieszkańców oraz odsuwa
źródło emisji od miejsc przebywania ludzi.
Pozytywnym oddziaływaniem jest odciążenie dróg
istniejących (w przypadku budowy nowych dróg).
2. Oczyszczalnie ścieków
W przypadku oczyszczalni ścieków praktycznie
wszystkie negatywne oddziaływania na przyrodę
wiążą się albo z lokalizacją i sposobem jej budowy
(przekształcenie krajobrazu i powierzchni ziemi)
albo wynikają z zastosowanej technologii samej
instalacji. W drugim przypadku dotyczy to emisji
zanieczyszczeń do atmosfery oraz zrzutów
niewystarczająco oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych. Znaczące nasilenie tej grupy
oddziaływań może pojawić się w przypadku awarii
oczyszczalni lub innych zaburzeń w jej pracy, np.
spowodowanych dopływem ścieków o bardzo
dużym ładunku zanieczyszczeń (oddziaływania
potencjalne).
Negatywne oddziaływanie związane z lokalizacją
oczyszczalni ścieków to przede wszystkim emisje
odoru i hałasu z oczyszczalni lub operacji usuwaniu
osadu. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w
bezpośrednim sąsiedztwie może mieć także
negatywny wpływ na wartość rynkową
nieruchomości.
Program przewiduje modernizację oczyszczalni
ścieków „Czajka” funkcjonującej od 1991roku , nie
zaś budowę nowego obiektu, w nowej lokalizacji.
3.
Kanalizacja, wodociągi, sieci cieplne
Negatywne oddziaływania na środowisko
podziemnych sieci przesyłowych związane są
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praktycznie wyłącznie z etapem ich budowy (z
wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Dotyczy to w
szczególności zaburzenia stosunków wodnych oraz
przekształcenie powierzchni ziemi. Specyficzny
przypadek niekorzystnych zmian środowiskowych
jest związany z funkcjonowaniem linii
ciepłowniczych, które powodują zmiany
mikroklimatu, a w efekcie tworzenie korytarzy
wnikania gatunków obcych.
4.
Instalacje ujmowania i uzdatniania wody
Dla tego rodzaju inwestycji praktycznie jedynym
negatywnym oddziaływaniem może być zaburzenie
stosunków wodnych, będące wynikiem poboru
wód podziemnych (zwłaszcza z wyższych
poziomów wodonośnych), a w konsekwencji
powstawania leja depresyjnego lub ujmowania
źródeł powierzchniowych. Jego zasięg w większości
przypadków będzie miał charakter lokalny. Ogólny
efekt ekologiczny budowy i modernizacji instalacji
ujmowania oraz uzdatniania wody jest pozytywny,
ponieważ inwestycja taka ogranicza pobór wód z
płytszych horyzontów wodonośnych w studniach
indywidualnych, a tym samym poprawia się
uwilgotnienie gleb, a pośrednio warunki
siedliskowe. Nie bez znaczenia jest lepsza jakość
wód pitnych, co wpływa pozytywnie na zdrowie
ludzi.
5. Obiekty gospodarki odpadami
Część instalacji (kluczowych dla przewidzianego
systemu gospodarki) już istnieje – np. ZUSOK,
sortownie odpadów i kompostownie. W Programie
przewiduje się rozbudowę lub modernizację części
z nich.
Budowa poszczególnych instalacji i obiektów
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związanych z gospodarką odpadami związana
będzie z wykonywaniem robót ziemnych i
budowlanych. Realizacja planowanych inwestycji
będzie wykonywana przy maksymalnym
wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury, w
związku z czym prace budowlane będą mogły być
realizowane w mniejszym zakresie.
W okresie realizacji inwestycji wystąpią
uciążliwości typowe dla placów budów,
spowodowane pracą maszyn budowlanych,
zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów i
wykonywaniem robót budowlano - remontowych.
Największą uciążliwość dla środowiska w trakcie
budowy stanowić będą:
 hałas spowodowany pracą sprzętu
mechanicznego,
 wytwarzanie odpadów,
 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
spalinami pojazdów mechanicznych.
Należy podkreślić, że oddziaływania te będą miały
jednak zasięg lokalny i charakter krótkotrwały i
odwracalny ustąpią one w pełni po zakończeniu
prac budowlanych. Roboty budowlane i powstanie
poszczególnych instalacji i obiektów spowoduje
niewielkie zmiany w industrialnym krajobrazie.
Obok oddziaływania na środowisko samych
zakładów, drugim poważnym problemem jest
kwestia transportu odpadów. Negatywne
oddziaływanie zwiększonego ruchu kołowego z
powodu uruchomienia obiektów i instalacji może
dotyczyć o wiele rozleglejszych terenów niż
oddziaływanie samych zakładów.
Lokalnie może zostać zwiększona uciążliwość
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odorowa, szczególnie w otoczeniu obiektów
zajmujących się przetwarzaniem odpadów
ulegających biodegradacji. Do najbardziej
typowych związków rozpoznawalnych lub
wyczuwalnych zapachowo podczas takich
procesów należą: siarkowodór, amoniak, lotne
kwasy tłuszczowe, ketony, fenole, benzotiazole i
inne.
Podczas procesów związanych z przetwarzaniem
odpadów ulegających biodegradacji mogą
powstawać rozmaite aerozole biologiczne
(bioaerozole).
Pewną uciążliwość dla powietrza atmosferycznego
i zanieczyszczenie terenów przyległych do
inwestycji powodować mogą lekkie składniki
odpadów (papier, folia) przenoszone z wiatrem.
Projektowane instalacje nie będą miały
negatywnego wpływu na środowisko w zakresie
zwiększenia emisji hałasu, ze względu na
prowadzenie procesów technologicznych głównie
w zamkniętych obiektach.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami
przy prawidłowej realizacji i eksploatacji nie będą
stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych i
powierzchniowych. Przy rozwiązaniach
technicznych zgodnych z techniką BAT i przy
założeniu szczelności zastosowanych zabezpieczeń
ich wpływ na wody gruntowe może zostać
całkowicie wyeliminowany.
Przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń
środowiska nie przewiduje się oddziaływania
instalacji na gleby okolicznych terenów. Znaczącą
rolę przy ochronie gleb odgrywać będzie pas zieleni
izolacyjnej założony wokół planowanych obiektów.
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Największe obawy i kontrowersje związane z
potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na
środowisko budzą zakłady termicznego
przekształcania odpadów. Oddziaływanie takiej
instalacji na środowisko stanowi sumę cząstkowych
oddziaływań na wszystkie elementy środowiska.
Najważniejszym w powszechnym odczuciu
oddziaływaniem jest oddziaływanie na stan
zanieczyszczenia powietrza. Proces spalania
odpadów jest źródłem emisji do atmosfery bardzo
wielu substancji chemicznych, wśród których są
niejednokrotnie substancje toksyczne, rakotwórcze
(np. dioksyny i furany). Główną cześć odpadów
stanowi zazwyczaj materia organiczna, stąd też
oczywista jest emisja dwutlenku węgla i pary
wodnej oraz tlenku węgla, w przypadku
niecałkowitego spalania. Obecność w odpadach
substancji zawierających w cząsteczce inne, oprócz
węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siarka, azot,
chlor czy fluor skutkować będzie emisją dwutlenku
siarki, tlenków azotu, chlorowodoru czy
fluorowodoru. Z kolei obecność w materiale
spalanym substancji niepalnych (tzw. popiołu)
skutkować będzie emisją pyłu. Wiele związków
chemicznych, często palnych, nie ulega pełnej
destrukcji podczas spalania odpadów. Efektem
tego jest obecność w spalinach ze spalarni
odpadów około 350 rodzajów substancji. Jednakże
stosowanie właściwych technik oczyszczania spalin
pozwala w znacznym stopniu ograniczyć emisję
substancji pyłowych i gazowych do powietrza.
W wyniku funkcjonowania spalarni odpadów
powstają również ścieki i niebezpieczne odpady,
które w przypadku niewłaściwego
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zagospodarowania mogą stanowić zagrożenie dla
środowiska.
Pozytywne oddziaływanie realizacji obiektów
gospodarki odpadami jest następująca:
 wyeliminowanie niekontrolowanego
usuwania odpadów do środowiska, a tym
samym zmniejszenie zanieczyszczenia
powierzchni ziemi, wód podziemnych i
powietrza,
 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych
na składowiskach odpadów,
 ograniczenie ilości odpadów ulegających
biodegradacji deponowanych na
składowiskach, co spowoduje zmniejszenie
emisji biogazu,
 usuwanie z odpadów komunalnych odpadów
niebezpiecznych pociągnie za sobą poprawę
stanu wód podziemnych i powierzchniowych
oraz zapewni ochronę powierzchni ziemi,
6. Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły oraz
związana z tym wzmożona aktywność
rekreacyjna, w tym turystyczna,
penetracja terenów przyrodniczo
cennych
We wstępnej fazie projektu pn. „Warszawa
frontem do rzeki” założono, że nadbrzeża Wisły
będą stanowiły harmonijną całość oraz
uwzględnione zostaną wszelkie uwarunkowania i
wymagania funkcjonalne, gospodarczo społeczne,
środowiskowe, kulturowe, oraz kompozycyjnoestetyczne. Projekt ma na celu podniesienie
estetyki i funkcjonalności nadbrzeży Wisły, co
powinno mieć pozytywny wpływ na środowisko
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Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
przyrodnicze. utworzone tereny zieleni będą
pełniły funkcję ekologiczną, rekreacyjną i
zdrowotną wpłyną na złagodzenie lub eliminację
uciążliwości życia w mieście.
Niemniej, w wyniku wzrostu presji działalności
rekreacyjnej na środowisko będzie się przyczyniać
do niszczenia pokrywy roślinnej (tzw.
zadeptywanie), oraz erozji gleby wywołane
głównie: intensywną eksploatacją szlaków
turystycznych. Nastąpić może także zjawisko
synantropizacji fauny i szaty roślinnej. Wszędzie
zaś, gdzie rekreacja i turystyka ma miejsce, plagą
jest zaśmiecanie terenu. Przy znacznym nasileniu
inwestowanie może okazać się ingerencją poprzez
infrastrukturę techniczną tak
dużą, że będzie to obniżać wartość turystyczną
tych terenów. Jednakże zastosowanie właściwych
środków zaradczych bez wątpienia zminimalizuje
wpływ ww. stresorów na opisywane obszary.
7. Rekreacyjno-turystyczne urządzanie
terenów. Dostosowanie
zagospodarowania terenów chronionych
do funkcji rekreacyjnych
Pewne szkody może wyrządzić tzw. „dzika”
turystyka, związana z omijaniem wyznaczonych
szlaków. W grupie potencjalnych bezpośrednich
zagrożeń związanych z ww. zadaniem można
wymienić:
 brak kultury turystycznej przejawiający się
negatywnym wpływem na roślinność, faunę,
przyrodę nieożywioną oraz gleby,
 zabór powierzchni terenu pod infrastrukturę
związaną z turystyką i rekreacją,

69

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

13.

Uchwała Nr 162/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie programu ochrony
powietrza dla strefy

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Kierunki i zakres działań niezbędnych do
przywrócenia poziomu pyłu zawieszonego
PM2,5 w powietrzu do poziomu
dopuszczalnego)

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
 wzmożony hałas,
 stwarzanie zagrożenia pożarowego,
 zaśmiecanie terenu,
 wzmożony ruch pojazdów samochodowych
na trasach dojazdowych i w otoczeniu
parkingów,
 nieznaczne zmiany, struktury biocenoz.
Do potencjalnych zagrożeń pośrednich zaliczono
przede wszystkim:
 możliwą synatropizację flory i fauny,
 zmiany właściwości fizyczno-chemicznych
gleby oraz wód,
 możliwe zmiany w strukturze i
funkcjonowaniu ekosystemów chronionych,
 obniżenie walorów dydaktycznych,
naukowych i turystycznych.
Ścieżki turystyczne ograniczają przestrzeń życiową
zwierząt i liczbę dogodnych ostoi -turyści płoszą i
niepokoją zwierzynę.
8. Rekultywacja terenów
Projekty związane z rekultywacją terenów
zdegradowanych mają zdecydowanie pozytywny
efekt ekologiczny. Negatywne oddziaływania są
możliwe (tak jak w przypadku innych inwestycji)
głównie na etapie wykonywania. W efekcie
powinny poprawić się warunki funkcjonowania
siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenach
objętych działaniami.
Brak OOŚ
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Lp.

14.

15.

16.

Nazwa dokumentu
strategicznego
aglomeracja warszawska, w
której został przekroczony
poziom dopuszczalny dla pyłu
zawieszonego PM2,5
Uchwała Nr 186/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 2013 r. w
sprawie programu ochrony
powietrza dla strefy
aglomeracja warszawska, w
której zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne pyłu
zawieszonego PM10 i
dwutlenku azotu w powietrzu
Uchwała Nr 184/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 2013 r. w
sprawie programu ochrony
powietrza dla stref
województwa
mazowieckiego, w których
został przekroczony poziom
docelowy benzo(a)pirenu w
powietrzu
Program możliwości
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii dla
województwa mazowieckiego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)

Program ochrony powietrza w celu
osiągnięcia poziomów dopuszczalnych: pyłu
zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu NO2

Brak OOŚ

Program ochrony powietrza w celu
osiągnięcia poziomów docelowych
benzo(a)pirenu.
Plan działań krótkoterminowych:
1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia
przekroczeń poziomów docelowych
benzo(a)pirenu;
2) ograniczenie skutków i czasu trwania
zaistniałych przekroczeń.

Brak OOŚ

Opracowanie „Program możliwości
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
dla Województwa
Mazowieckiego” miało na celu:
• Identyfikację zasobów energii odnawialnej
na terenie województwa;
• Identyfikację zakresu wykorzystania
zasobów energii odnawialnej w chwili
obecnej;

1.

POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE
ENERGETYKI WODNEJ
Realizacja Programu w zakresie energetyki wodnej
wpłynie korzystnie na środowisko. Szczególnie
korzystne oddziaływania będą wynikały ze
zwiększenia retencji wód skutkujące :
- zapewnieniem optymalnych przepływów w
ciekach - sprzyjających bioróżnorodności,
- zwiększeniem zasobów odnawialnych wód
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Rozwiązania mające na celu minimalizowanie
(zapobieganie, ograniczanie i kompensacja
przyrodnicza) negatywnych wpływów
powstałych w wyniku rozwoju energetyki
wiatrowej to między innymi:
 lokalizowanie obiektów w odległości
powyżej 200 m od zabudowy
mieszkaniowej, z wyjątkiem małych
elektrowni budowanych na potrzeby

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego
• Wskazanie obszarów szczególnie
predestynowanych dla wykorzystania
zasobów energii odnawialnej oraz obszarów
wykluczenia dla inwestycji;
• Opracowanie zagadnień formalno-prawnych
związanych z budową źródeł energii
wykorzystujących energię odnawialną;
• Omówienie dostępnych źródeł
finansowania projektów;
• Ocenę kosztów pozyskania energii z
poszczególnych źródeł.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
podziemnych (lokalnie).
Podniesienie poziomu wód gruntowych
(wynikające ze spiętrzenia wód) przyczyni się do
poprawy w zakresie uwilgotnienia gleb, co
pośrednio wpłynie korzystnie równie na
zbiorowiska leśne. Rozwój energetyki wodnej
przyczyni się do odbudowy obiektów
hydrotechnicznych (zabytkowych) oraz
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na
obszary i obiekty prawnie chronione.
Wynika to m.in. z ograniczenia lokalizacji
projektowanych obiektów na tych obszarach.
Potencjalne niekorzystne oddziaływania mogą
wystąpić po spiętrzeniu wód politroficznych,
ponieważ mogą zwiększyć infiltrację
zanieczyszczeń do wód podziemnych.
Jednocześnie pod zbiorniki wodne konieczne
będzie przeznaczenie nowych terenów
(inwestycje), a w bezpośrednim sąsiedztwie mogą
wystąpić lokalne podtopienia.
2. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE
ENERGETYKI WIATROWEJ
Najlepsze warunki na wykorzystanie tej energetyki
występują w zachodniej i środkowej części
województwa, w szczególności w powiatach:
płockim, ciechanowskim, płońskim, grójeckim,
mławskim i garwolińskim.
Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii
elektrycznej będzie miało korzystny wpływ na
środowisko ponieważ przyczyni się do zmniejszenia
ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń.
Potencjalne niekorzystne oddziaływania dotyczące
krajobrazu i klimatu akustycznego. Lokalizacja
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własne gospodarstw,
 wykluczenie realizacji inwestycji w parku
narodowym i rezerwatach przyrody oraz
ograniczenie realizacji inwestycji
(masztów) na terenach leśnych i
obszarach cennych przyrodniczo, w
szczególności objętych ochroną prawną,
 ograniczenie emisji hałasu poprzez
zastosowanie urządzeń spełniających
wymogi BAT.
Rozwiązania mające na celu minimalizowanie
potencjalnych negatywnych wpływów
powstałych w wyniku realizacji obiektów
energetyki na bazie biomasy to m.in.:
 rejonizacja rozwoju w dostosowaniu do
zasobności w surowce energetyczne
obszaru (wykorzystanie zasobów
miejscowych),
 stosowanie urządzeń spełniających
wymogi BAT oraz montowanie urządzeń
zmniejszających emisję pyłów;
 stosowanie upraw różnych roślin
energetycznych na mniejszych obszarach
umożliwiających zachowanie
mozaikowego krajobrazu rolniczego (w
dostosowaniu do warunków
przyrodniczych),
 zwiększenie powierzchni lasów
rekompensujące skutki zwiększonego
zapotrzebowania na surowiec drzewny,
 wykorzystanie do nawożenia gleb części
odpadów powstających w procesie
spalania (popioły wymagające zraszania i

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
profesjonalnych siłowni wiatrowych za względu na
ich duże rozmiary (ponad 30 m wysokości) budzi
szereg kontrowersji. Wysokie maszty stanowią
element obcy nawet w krajobrazie
antropogenicznym. Jednocześnie pod inwestycje
konieczne będzie przeznaczenie nowych terenów,
a w bezpośrednim sąsiedztwie może wystąpić
lokalne pogorszenie klimatu akustycznego
(wskazane lokalizowanie siłowni wiatrowych w
odległości min. 200 m od zabudowy
mieszkaniowej). Przy założeniu, że inwestycje te
będą lokalizowane poza obszarami prawnie
chronionymi (parki krajobrazowe, obszarami
chronionego krajobrazu) nie przewiduje się
znaczących negatywnych oddziaływań poza
obniżeniem walorów krajobrazowych.
3. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE
ENERGETYKI SŁONECZNEJ
Pod względem możliwości pozyskania energii
solarnej na całym obszarze województwa panują
zbliżone warunki.
Wykorzystanie powszechnie dostępnej energii
słonecznej w obiektach użyteczności publicznej i
gospodarstwach domowych będzie miało
korzystny wpływ na wszystkie komponenty
środowiska, w szczególności na jakość powietrza.
Instalacja kolektorów nie wymaga zajmowania
nowych terenów. Nie wystąpi zatem degradacja
walorów krajobrazowych, uciążliwości akustyczne
oraz emisja zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych. Nie przewiduje się
negatywnych oddziaływań na poszczególne
komponenty środowiska (biotyczne i abiotyczne)
oraz na obszary i obiekty prawnie chronione nawet
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pyły).

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
przy realizacji kolektorów (w gospodarstwach
domowych) na obszarach chronionych.
Barierą rozwoju tej sfery energetyki są duże koszty
ogniw i instalacji.
4. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE
ENERGETYKI NA BAZIE WÓD
GEOTERMALNYCH
Korzystne warunki wykorzystania energii
geotermalnej występują w zachodniej części
województwa mazowieckiego, w powiatach:
płockim, żuromińskim, płońskim, sierpeckim,
sochaczewskim i żyrardowskim.
Wykorzystanie energii wód geotermalnych będzie
miało korzystny wpływ na środowisko, ponieważ
przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych
do powietrza zanieczyszczeń. Nie przewiduje się
równie emisji zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych.
Potencjalne niekorzystne oddziaływania mogą
wpłynąć na zmniejszenie zasobów wód
podziemnych (ewentualne leje depresji). Zakłady
eksploatujące wody będą stanowiły element obcy
nawet w krajobrazie antropogenicznym.
Jednocześnie pod inwestycje konieczne będzie
przeznaczenie nowych terenów, a w bezpośrednim
sąsiedztwie może wystąpić lokalne pogorszenie
klimatu akustycznego. Przy założeniu, że
inwestycje te będą lokalizowane poza obszarami
prawnie chronionymi (park narodowy, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) nie
przewiduje się znaczących negatywnych
oddziaływań.
5. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE
ENERGETYKI NA BAZIE BIOMASY
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Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
Program określa możliwości rozwoju energetyki na
bazie biomasy w oparciu o:
- odpady drzewne (z lasów, sadów, dróg) potencjał
występuje w powiatach: ostrołęckim,
garwolińskim, grójeckim (głównie odpady z
sadów), przasnyskim, ostrowskim, wyszkowskim,
radomskim i makowskim,
- zasoby słomy występują w powiatach:
ciechanowskim, płońskim, płockim, radomskim,
lipskim, zwoleńskim i sochaczewskim,
- rośliny dla celów energetycznych (wierzba
wiciowa, ślazowiec pensylwański, słonecznik
bulwiasty, trawy wieloletnie, róża wielokwiatowa)
- biopaliwa pochodzenia rolniczego z
wykorzystaniem roślin oleistych, zbożowych i
okopowych posiadają głównie powiaty:
ciechanowski, przasnyski, gostyniński,
sochaczewski, płoński,
- biogaz wykorzystywany do celów energetycznych
w dużych gospodarstwach rolnych specjalizujących
się w produkcji zwierzęcej, z odpadów
organicznych na wysypiskach śmieci i z osadów
ciekowych w oczyszczalniach ścieków. Największy
potencjał wykorzystania biogazu rolniczego
występuje w powiatach: mławskim, płockim,
siedleckim, żuromińskim, sierpeckim, płońskim,
ostrowskim i ostrołęckim.
Najkorzystniejsze warunki produkcji biogazu w
oczyszczalniach ścieków posiadają obiekty w
miejscowościach: Warka, Otwock, Żyrardów,
Pionki, Lesiów gm. Radom, Konstancin Jeziorna
(oczyszczalnia zakładowa), Wołomin, Mińsk
Mazowiecki, Płońsk, Ostrołęka oraz oczyszczalnia
Czajka w Warszawie.
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Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
Rozwój energetyki na bazie biomasy będzie miał
minimalne oddziaływania korzystne na powietrze
(mniejsza emisja zanieczyszczeń). Szczególnie
przyjazne dla środowiska będzie wykorzystanie
biogazu, ponieważ jest to związane z racjonalną
utylizacją odpadów odzwierzęcych (ciekłych i
stałych). Lokalne korzyści ekologiczne
zastosowania biomasy w kotłowniach lokalnych
związane są z obniżeniem niskiej emisji
zanieczyszczeń gazowych do atmosfery: SO2, NOx,
CO z procesów spalania paliw kopalnych oraz
zagospodarowania odpadowej masy organicznej
deponowanej na składowiskach lub wypalanej ze
względu na brak alternatywnej, taniej metody
zagospodarowania.
Potencjalne niekorzystne oddziaływania dotyczyć
mogą lasów (w przypadku nieracjonalnej
gospodarki leśnej) krajobrazu i klimatu
akustycznego. Ciepłownie wykorzystujące biomasę
będą stanowiły element obcy nawet w krajobrazie
antropogenicznym. Jednocześnie pod inwestycje
konieczne będzie przeznaczenie nowych terenów
(magazyny biomasy drzewnej i słomy, zakłady
przygotowujące surowiec do celów
energetycznych, odpowiedniej wielkości
kotłownie), a w bezpośrednim sąsiedztwie może
wystąpić lokalne pogorszenie klimatu
akustycznego. Ekonomicznie uzasadniona uprawa
roślin dla celów energetycznych (wierzba
energetyczna, ślazowiec pensylwański, słonecznik
bulwiasty) związana jest z zajmowaniem znacznych
obszarów gruntów rolnych. Mogą więc powstawać
wielkoobszarowe monokultury, które zubożają
krajobraz terenów otwartych. Funkcjonowaniu
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Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

17.

Strategia Rozwoju
Województwa Mazowieckiego
do roku 2020

Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego wyznacza perspektywę
rozwoju regionu do 2020 r. Obejmuje także
działania, które będą współfinansowane ze
Śródków krajowych i funduszy strukturalnych
UE w okresie programowania 2007–2013 oraz
w kolejnej perspektywie.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
tych obiektów będzie towarzyszyło wytwarzanie
odpadów (w postaci popiołów wymagających
zraszania), które mogą być wykorzystane
(częściowo) do nawożenia gleb.
Pozytywne skutki:
 przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i
środowiska przyrodniczego OMW, które wiąże
sie ze zmniejszeniem presji na środowisko
(likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych
do Wisły, budowa i rozbudowa składowisk
odpadów komunalnych o charakterze
regionalnym oraz wprowadzanie
nowoczesnych metod recyklingu i utylizacji,
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych).
 Stworzenie zielonego pierścienia wokół stolicy
oraz utworzenie spójnego przestrzennie
systemu obszarów chronionych, w tym
obszarów NATURA 2000 służyć będzie przede
wszystkim ochronie wartości środowiska
przyrodniczego (zasobów i walorów), jak
równie poprawie warunków życia
mieszkańców obszaru metropolitalnego.
 zahamowanie narastania chaosu w
przestrzennym zagospodarowaniu stolicy i jej
otoczeniu co przyczyni się do zmniejszenia
presji urbanizacyjnej na tereny cenne
przyrodniczo pełniące funkcje: klimatyczne
(wymiana i regeneracja powietrza),
biologiczne (siedliskotwórcze), regenerujące i
zasilające wewnątrzmiejskie zespoły,
hydrologiczne (zasilanie i retencja wód na
obszarze miasta) i rekreacyjne,
 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
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ochrona lasów i zwiększenie
lesistości regionu przez planowane
zalesienie 75 tys. ha gruntów
porolnych, szczególnie w
południowej i zachodniej części
województwa, uzupełniając system
powiązań przyrodniczych,
rewitalizacja zdegradowanych
terenów poprzemysłowych i
powojskowych
ochrona najcenniejszych wartości
środowiska przyrodniczego (zasobów
i krajobrazu) poprzez utworzenie
spójnego przestrzennie, chroniącego
powiązania przyrodnicze, systemu
obszarów prawnie chronionych
niezbędnych dla zachowania
równowagi ekologicznej (w tym
obszarów NATURA 2000) ze
szczególnym uwzględnieniem dolin
Wisły, Bugu i Narwi,
utworzenie zielonego pierścienia
wokół stolicy w celu zachowania
charakteru ochronno prewencyjnego
na obszarach cennych przyrodniczo.

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
postrzegany przez pryzmat rozwoju funkcji
rolniczej, jak i funkcji osadniczych,
usługowych, przyrodniczych, służących
poprawie warunków życia mieszkańców wsi.
 ochrona i rewaloryzacja środowiska
przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i
zrównoważonego rozwoju obejmuje zadania
zmierzające do poprawy warunków
funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
w tym: wprowadzanie zalesień, rozbudowa
systemów małej retencji, ochrona torfowisk i
terenów podmokłych, a także realizacja
szeregu inwestycji związanych z
oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków,
utylizacja odpadów. W zakresie gospodarki
odpadami Strategia adaptuje rozwiązania
przyjęte w Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Mazowieckiego (Uchwała z dn.
15.12.2003 r.). Efektem realizacji Planu po
2011 r. będzie system gospodarki odpadami
komunalnymi w oparciu o 9 regionalnych
zakładów, w których zagospodarowanie
odpadów odbywać się będzie w sposób
kompleksowy poprzez instalacje i urządzenia
do przerobu, odzysku i unieszkodliwiania
(kompostownie, sortownie, spalarnie,
składowiska regionalne i inne instalacje
wspomagające system).
Negatywne skutki:
 wzmocnienie powiązań Warszawy z
otoczeniem regionalnym, krajowym i
międzynarodowym.
Realizacji tego celu będą służyły działania
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Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
inwestycyjne o różnym stopniu oddziaływania na
wszystkie komponenty środowiska. Szczególnie
dotyczy to:
- przeznaczania nowych terenów pod ciągi
infrastrukturalne (zmiana przeznaczenia gruntów
na cele nierolnicze)
– budowa autostrady A-2, realizacja dróg
ekspresowych, obwodnic, rozbudowa systemu
powiązań lotniska z układem drogowo kolejowym,
rozwój terminali obsługujących Centralny Port
Lotniczy „Okęcie”, lokalizacja na Mazowszu
nowego, centralnego, międzynarodowego lotniska
spełniającego wymogi dynamicznie wzrastającego
ruchu pasażerskiego oraz centrów logistycznych
powiązanych z Wielką Obwodnicą Mazowsza i
Dużą Obwodnicą Warszawy,
- przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych
(szczególnie przez drogi ekspresowe i mosty) oraz
stworzenia dodatkowych zagrożeń dla zwierząt.
Rozwój systemów komunikacyjnych oznacza
poprawę warunków życia mieszkańców Warszawy
przy równoczesnym wzroście presji na tereny o
wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych,
położonych w otoczeniu stolicy,
- deformacji krajobrazu, głównie w obszarach o
wysokich walorach krajobrazowych,
- emisji zanieczyszczeń (do atmosfery, wód, gleb)
pochodzących od środków transportu, systemów
infrastrukturalnych;
 poprawa dostępności komunikacyjnej i
transportu w regionie, w tym lotnictwa
cywilnego.
Realizacja przewidywanych zadań inwestycyjnych
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Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
służących poprawie sprawności systemu
komunikacyjnego wiąże się z:
- zajmowaniem nowych terenów pod budowę
autostrady A-2 i rozbudowę dróg krajowych do
parametrów dróg ekspresowych (S7, S8, S10, S12,
S17, S19) oraz budowę obwodnic miast
- ingerencja w obszary cenne przyrodniczo, w tym
w: korytarze ekologiczne związane z dolinami
głównych rzek województwa (zwiększenie liczby
przepraw mostowych przez Wisłę, Bug i Narew w:
Warszawie, Płocku, Józefowie, Solcu n. Wisłą,
Maciejowicach, Wyszkowie, Treblince k. Małkini
Górnej i Kózkach k. Siemiatycz), obszary objęte i
przewidywane do objęcia różnymi formami
ochrony prawnej,
 - emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych
do powietrza, wody, gleby;
Najwięcej negatywnych oddziaływań na obszary
Natura 2000 będzie skutkiem realizacji założonych
w Strategii inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, takich jak:
- ciągi komunikacyjne wymagające nowych
terenów, przeprawy mostowe szczególnie przez
Wisłę, Bug i Narew, rozbudowa linii
energetycznych, sieci kanalizacyjne, zabezpieczenia
przeciwpowodziowe związane z budowa wałów i
regulacja koryt rzek. Niekorzystne oddziaływania
dla utrzymania chronionych siedlisk i ostoi ptaków
będą wynikały m.in. z:
- emisji zanieczyszczeń do środowiska (do wód,
powietrza, gleby) i hałasu,
- przerwania ciągłości obszarów siedlisk i
zmniejszenia przestrzeni życiowej chronionych
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Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

18.

Strategia rozwoju
województwa mazowieckiego
do 2030 roku Innowacyjne
Mazowsze

19.

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
mazowieckiego

Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i
kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza,
która jednocześnie uwzględnia cele
dokumentów strategicznych europejskich i
krajowych: Strategii Europa 2020 na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju do 2030.
Plan jest aktem planowania, określającym
zasady organizacji przestrzennej
województwa. Określa on podstawowe
elementy układu przestrzennego, ich
zróżnicowanie i wzajemne relacje. Formułuje
on kierunki polityki przestrzennej, które wraz
z uwarunkowaniami przestrzennymi
uwzględnia się w programach rozwoju i
programach operacyjnych województwa. Plan
jest elementem regionalnego planowania
strategicznego; jego ustalenia stanowią
transpozycję na układ przestrzenny ustaleń
Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego. W systemie planowania
przestrzennego pełni on funkcję
koordynacyjną między planowaniem
krajowym, a planowaniem miejscowym.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
gatunków ptaków,
- zmiany warunków wodnych (np. nadmierne
przesuszenie terenu).
Brak OOŚ

1.

Polityka poprawy struktury przestrzennej
i funkcjonalnej
 Rozwój przestrzenny powinien następować w
pasmach utworzonych wzdłuż korytarzy
komunikacyjnych oraz w rdzeniu układu, który
stanowi obszar zurbanizowany Warszawy oraz
węzły transportowe ośrodków regionalnych i
subregionalnych. Pozytywne efekty realizacji
polityki będą związane z przywracaniem ładu
przestrzennego, poprawą walorów
krajobrazowych, zmniejszeniem presji na
środowisko terenów otwartych (zaplecza
przyrodniczego) oraz poprawą warunków
zamieszkania na terenach zurbanizowanych.
Prośrodowiskowe działania związane będą z
tworzeniem stref zachowania i wyłączenia spod
zabudowy (konserwatorskie, plany ochrony),
gdzie preferowane formy użytkowania terenu
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Do zmniejszenia potencjalnych negatywnych
oddziaływań na środowisko przyczyni się
również wdrożenie zasad zagospodarowania
przestrzeni oraz zasad gospodarowania w
poszczególnych strefach, ujętych w Polityce
poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej.
Ich realizacja wpłynie na poprawę spójności
głównych korytarzy ekologicznych (ciągów)
oraz zmniejszenie presji na obszary cenne
przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000.
Umożliwi kreowanie ładu przestrzennego,
racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz
dostosowanie intensywności zabudowy i
zagospodarowania do ekofizjograficznych
uwarunkowań.
 Powiększenie Kampinoskiego Parku
Narodowego i Bolimowskiego Parku

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
podporządkowane zostały funkcjom związanym
z ochroną środowiska oraz ochroną
przeciwpowodziową (np. poldery).
 Utrzymanie przestrzeni ekstensywnego
użytkowania (w formie zielonych klinów) oraz
rozwój zielonych pierścieni w sąsiedztwie miast
będzie sprzyjać zachowaniu ciągłości powiązań
przyrodniczych (korytarzy ekologicznych) lub
zapobieganiu ich dalszej fragmentacji.
Wdrożenie tych ustaleń przyczyni się do
łagodzenia ewentualnych konfliktów
funkcjonalno - przestrzennych w regionie.
 Korzystne dla środowiska przyrodniczego i
krajobrazu będzie również kształtowanie
przestrzeni województwa poprzez tworzenie
stref użytkowania o różnych funkcjach
wiodących i zróżnicowanej intensywności
zagospodarowania (strefy: uzupełnienia
zabudowy, rozwoju zabudowy, zachowania
zabudowy, wyłączenia spod zabudowy). W tym
kierunku działań dominują działania
koncepcyjne, planistyczne, prawne (m.in. akty
prawa miejscowego) i zarządcze, które
zapobiegają procesom suburbanizacyjnym lub
mogą je spowolnić. Wpłyną one na poprawę
spójności obszarów przyrodniczych (ciągi,
korytarze ekologiczne), hamując ich
fragmentację. Najwięcej działań prośrodowiskowych dotyczy stref zachowania i
wyłączenia spod zabudowy (konserwatorskie,
plany ochrony), gdzie preferowane formy
użytkowania terenu podporządkowane będą
funkcjom związanym z ochroną środowiska.
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Krajobrazowego;
 Zwiększanie powierzchni leśnej w
województwie, mającej na celu
przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni
przyrodniczej poprzez: zalesianie gruntów
z uwzględnieniem warunków
przyrodniczo-krajobrazowych i potrzeb
różnorodności oraz utrzymanie leśnych
kompleksów promocyjnych wdrażających
nowoczesne proekologiczne zasady
gospodarowania w lasach;
 Sporządzanie i prowadzenie programów
zwiększania lesistości na terenie gmin;
 Dostosowanie koncepcji
zagospodarowania i użytkowania lasu do
przyrodniczych, gospodarczych i
społecznych warunków funkcjonowania
gospodarstwa leśnego z priorytetem
naturalnego i półnaturalnego kierunku
hodowli lasu, preferującego rębnie
złożone i wykorzystanie odnowień
naturalnych;
 Przywracanie wartości użytkowej
terenom i gruntom zdegradowanym i
zdewastowanym w wyniku czynników
antropogenicznych (m.in. eksploatacja
surowców, składowanie odpadów,
poważne awarie) oraz naturalnych (m.in.
powódź, erozja, osuwiska);
 Utrzymanie istniejących naturalnych
zbiorników wodnych i (...) renaturalizacja
przekształconych odcinków rzek i terenów
zalewowych;

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego
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(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
Ograniczenia dotyczą także przeznaczania pod
zabudowę lub inną działalność inwestycyjną
terenów rolnych i leśnych (z wyjątkiem
odbudowy po zniszczeniach wskutek zdarzeń
losowych).
2. Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych
 Wspomaganie rozwoju obszarów innowacji w
Warszawie w oparciu o uczelnie i powstające
wokół nich ośrodki szczególnie na osi: Szkoła
Główna Handlowa, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet
Warszawski, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Politechnika Warszawska
Możliwość powstania szkodliwych
oddziaływań na skutek składowania i utylizacji
odpadów przemysłowych, powstałych przy
użyciu zaawansowanych technologii.
 Integracja Warszawy z otoczeniem
funkcjonalnym w tym: zahamowanie
procesów rozpraszania zabudowy oraz
aktywizacja ekstensywnie
zagospodarowanych obszarów na peryferiach
stolicy i w gminach podwarszawskich
 Rozwój powiązań funkcjonalnych w układzie
Warszawa - Łódź i wykształcenie
dwubiegunowego pasma rozwojowego
pomiędzy tymi ośrodkami, w tym w ramach
realizacji porozumienia o współpracy
pomiędzy województwami mazowieckim i
łódzkim dotyczącego utworzenia
Makroregionu Polski Centralnej
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 Zwiększanie lesistości, w celu poprawy
retencji gruntowej i ochrony obszarów
źródliskowych;
 Wprowadzenie zalesień na glebach o
niskiej przydatności dla rolnictwa;
 Utrzymanie istniejących oraz
wprowadzenie nowych zadrzewień i
zakrzewień na gruntach użytkowanych
rolniczo, w celu ograniczenia procesów
erozyjnych;
 Prowadzenie działań zmniejszających
intensywność procesów erozyjnych
poprzez zalesienia i zabiegi
agrotechniczne.
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Krótka charakterystyka dokumentu
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 Najwięcej negatywnych oddziaływań na
środowisko przyrodnicze związanych będzie z
realizacją inwestycji komunikacyjnych
mających na celu tworzenie efektywnych
międzynarodowych, krajowych i regionalnych
połączeń transportowych Warszawy, Płocka i
Radomia oraz związanych z rozwojem
przemysłu w ośrodkach regionalnych.
 Rozwój przemysłu wiąże się ze zwiększeniem
presji wywieranej na środowisko związanej z
możliwą emisją hałasu, zanieczyszczeń do
wód, powietrza oraz powstawaniem odpadów
(głównie przemysłowych). Konieczne będzie
prowadzenie odpowiednich działań
ograniczających negatywne oddziaływania na
poszczególne komponenty środowiska i
zdrowie ludzi, takich jak: wdrażanie
najlepszych dostępnych technik, „czystych
technologii” i respektowanie wysokich
standardów środowiskowych określonych w
Polityce kształtowania i ochrony zasobów i
walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska.
 Z przewagą niekorzystnych oddziaływań o
charakterze lokalnym związana będzie
rozbudowa bazy turystycznej i
zagospodarowanie terenów nad Wisłą, które
mogą spowodować zwiększenie presji na
obszar Natura 2000 (Dolina Środkowej Wisły).
3. Polityka poprawy dostępności i efektywności
transportowej województwa
 Utrzymanie i rozwój komplementarnego
układu lotnisk w Obszarze Metropolitalnym
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Warszawy: Lotnisko Chopina w Warszawie,
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin.
Negatywny wpływ na klimat akustyczny
otoczenia portów lotniczych.
 Funkcjonowanie tramwaju wodnego w
Warszawie. Zwiększenie presji
komunikacyjnej i turystycznej na ekosystemy
dolin rzecznych (m.in. hałas), możliwe
niekorzystne zmiany w krajobrazie dolin
rzecznych (w wyniku realizacji inwestycji),
niewykluczone niekorzystne oddziaływania na
obszary cenne przyrodniczo, w tym Natura
2000.
 Ujednolicenie taryfy biletowej i
wprowadzenie wspólnego biletu na
komunikacje miejską w Warszawie i
aglomeracji dla wszystkich przewoźników i
rozszerzanie jej na dalsze strefy Kolei
Mazowieckich
 Integrowanie transportu zbiorowego
Warszawy, miast regionalnych i
subregionalnych z lokalnymi przewoźnikami
obsługującymi miasta powiatowe
 Rozbudowa Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Ruchem . Korzystny wpływ na
jakość powietrza i warunków klimatu
akustycznego poprzez upłynnienie ruchu oraz
skrócenie czasu podróży
 Do inwestycji liniowych, projektowanych po
nowym śladzie, o znaczącym negatywnym
oddziaływaniu na środowisko zaliczyć należy
również budowę Kolei Dużych Prędkości
(Warszawa – Łódź - Poznań/Wrocław,
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Warszawa – Płock – Włocławek – Bydgoszcz –
Gdańsk) oraz budowę linii kolejowej Modlin –
Płock .
 Działaniem istotnie ingerującym w
funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz
walory obszarów Natura 2000 będzie
przywrócenie żeglowności rzeki Wisły i Bugu,
z realizacją projektowanej Międzynarodowej
Drogi Wodnej E-40. Środowiskowe koszty
realizacji tych przedsięwzięć i transportu
towaru na rzekach mogą okazać się wysokie.
Żegluga śródlądowa stanowi źródło
zanieczyszczeń zarówno eksploatacyjnych
(zrzuty i emisje), jak i awaryjnych,
wynikających z zajścia nieprzewidzianych
sytuacji (pożar, zderzenie). Pomimo to
transport wodny ze względu na niskie zużycie
energii uznawany jest za ekologiczną gałąź
transportu (przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa przewozu towarów i
ludzi). Realizacja działań w zakresie rozwoju
transportu wodnego może powodować wiele
niekorzystnych oddziaływań na obszary cenne
przyrodniczo, w tym Natury 2000, które
obejmują doliny reglowych rzek. Pośrednie
oddziaływania związane są z presją
turystyczną i komunikacyjną (jednostki
pływające) oraz ze zmianami w krajobrazie
dolin rzecznych (pogłębianie, umocnienie
nabrzeża, porty rzeczne, przystanie).
 Wzmacnianie roli Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa-Modlin będzie wiązało
się ze zwiększeniem ryzyka zanieczyszczenia
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wód i gleb w sytuacjach awaryjnego
lądowania (obszary zrzutu). Źródłem
zanieczyszczenia jest również odladzanie
samolotów (z wykorzystaniem roztworu
glikolu), co wymaga specjalnych instalacji do
oczyszczania. Jednym z bardziej znaczących
problemów związanych z eksploatacją portów
lotniczych jest hałas związany z obsługą,
startami i lądowaniem. Jest on uciążliwy
zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
4. Polityka rozwoju systemów
infrastruktury technicznej
 Najwięcej negatywnych oddziaływań na
komponenty środowiska generują działania
związane z poszukiwaniami i pozyskiwaniem
ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym gazu
łupkowego. Chociaż wydobycie gazu
łupkowego jest niewątpliwie szansą na
przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju i
naszego regionu, niesie jednak zagrożenia dla
środowiska, w tym możliwe zanieczyszczenie
wód i emisję gazów. Stosowana metoda
wydobycia tzw. szczelinowania
hydraulicznego nie jest do końca bezpieczna
dla środowiska i może prowadzić do
niekontrolowanego ulatniania się mi. in.
metanu (gazu o znacznym potencjale
cieplarnianym) i zanieczyszczania wód
gruntowych. Ponadto jest procesem
wodochłonnym, w którym powstają trudne
do oczyszczenia ścieki (zanieczyszczone
chemiczne).
 Rozwój sieci elektroenergetycznych
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(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
powoduje wzrost wytwarzania pola
elektroenergetycznego, które wpływa
negatywnie na zdrowie ludzi, zwierzęta, w
tym prowadzi do zmniejszenia liczebności
ptaków, nietoperzy czy pszczół. Wiąże się z
pogorszeniem walorów krajobrazowych oraz
wycinką drzew. W niektórych przypadkach
może powodować zagrożenie dla ciągłości
powiązań przyrodniczych, szczególnie dla
obszarów Natura 2000. Realizacja ustaleń
KPZK, w tym zarówno ukształtowanie nowych,
międzynarodowych powiązań w systemie
przesyłowym, jak i powiązań o znaczeniu
regionalnym może niekorzystnie oddziaływać
m.in. na obszary: Doliny Dolnej Narwi, Doliny
Środkowej Wisły, Doliny Pilicy czy Doliny
Kostrzynia.
5. Polityka poprawy odporności na
zagrożenia naturalne i wspierania
wzrostu bezpieczeństwa publicznego
 Realizowane inwestycje w obszarze
bezpieczeństwo i obronność ingerować będą
w środowisko przyrodnicze i w krajobraz, a
zwiększanie przepustowości dróg oraz
przepraw przez Wisłę spowoduje również
niekorzystne oddziaływania na obszary
chronione, w tym Natura 2000. Mogą wiązać
się z koniecznością wycinki drzew i krzewów,
a także prowadzić do zmniejszenia
powierzchni terenów biologicznie czynnych.
Obok niekorzystnych oddziaływań na
środowisko wskazać należy nadrzędne
korzyści dla człowieka oraz przyrody. Będą

88

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
wynikały z konieczności podwyższenia
obronności kraju, poprawy skuteczności akcji
antyterrorystycznych, zmniejszenia
prawdopodobieństwa awarii (lub częstości
wystąpienia), usprawnienia akcji ratowniczych
oraz ograniczenia skutków katastrof lub
zagrożenia wyciekiem substancji
niebezpiecznych.
6. Polityka kształtowania i ochrony
zasobów i walorów przyrodniczych oraz
poprawy standardów środowiska
 Najwięcej negatywnych oddziaływań na
środowisko przyrodnicze generować będą
działania związane ze wspieraniem prac
poszukiwawczych surowców energetycznych,
zwłaszcza złóż gazu ziemnego w łupkach
ilastych (analizowane szerzej w Polityce
rozwoju systemów infrastruktury technicznej).
Z negatywnymi skutkami dla środowiska
przyrodniczego wiązać się będzie również
planowane wykorzystanie potencjału
transportowego i hydroenergetycznego rzeki
Wisły, gdzie występują specyficzne warunki
siedliskowe dla fauny i flory sprzyjające
migracji organizmów i wymiany genowej. Wisła
jest szlakiem wodnym ściśle powiązanym z
obszarami cennymi przyrodniczo (obszary
Natura 2000, rezerwaty przyrody), dlatego też
pomimo równolegle podejmowanych działań
ochronnych możliwe będzie wystąpienie kolizji.
Udrażnianiu koryta rzecznego, a tym samym
regulacji rzeki będą towarzyszyły negatywne
oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:
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20.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 20142020

RPO WM 2014-2020, którego głównym celem
jest inteligentny, zrównoważony rozwój
zwiększający spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego
rynku pracy, stanowi narzędzie realizacji
polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Dokument

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
zakłócenie warunków migracji ichtiofauny,
ubożenie flory, czy pogarszanie się warunków
tlenowych i troficznych Najbardziej pozytywny
wpływ na środowisko będzie związany ze
zwiększeniem lesistości i ochroną obszarów
źródliskowych oraz poprawą retencyjności
zlewni. Osiągnięcie tych ważnych celów
środowiskowych związane będzie z realizacją
zapisów Programu zwiększania lesistości dla
województwa mazowieckiego do roku 2020 i
Programu małej retencji dla województwa
mazowieckiego.
 . W celu poprawy jakości życia ludzi na
terenach zurbanizowanych oraz ochrony
cennych przyrodniczo obszarów planowane są
działania zmierzające do usprawnienia
komunikacji i zmniejszenia jej presji na
środowisko. Dotyczą one m.in. modernizacji
linii tramwajowych, budowy metra w
Warszawie, ograniczenia ruchu tranzytowego
w miastach, budowy obwodnic i ścieżek
rowerowych, a także stosowania tzw. „cichych
nawierzchni”. Efektem tych działań będzie
ograniczenie uciążliwości akustycznych i
zmniejszenie emisji komunikacyjnych
zanieczyszczeń do atmosfery.
Pozytywne oddziaływania
Poprawa systemów zarządzania i monitoringu
środowiska oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego (oś IV). Dotyczyć one mają poprawy
systemów zarządzania i monitoringu środowiska
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym w
szczególności:
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 Wspierać rozwiązania alternatywne:
miejski transport publiczny, transport
rowerowy oraz kolejowy. Ponadto,
polityka przestrzenna powinna prowadzić
do minimalizacji potrzeb transportowych,
poprzez działania na rzecz realizacji
koncepcji miasta zwartego i

Lp.

Nazwa dokumentu
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Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego
uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane
przez Komisję Europejską oraz odpowiada na
zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie
stymulowania rozwoju społecznego i
gospodarczego, w powiązaniu z celami
nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
 podniesienia standardu bazy technicznej i
wyposażenia parków krajobrazowych;
 ochrony i zachowania parków krajobrazowych,
obszarów chronionego krajobrazu;
 wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu
ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i
planowanie krajobrazu integracja zarządzania
krajobrazem kulturowym;
 przeprowadzenia waloryzacji przyrodniczej
regionu.
Oddziaływania negatywne
 Negatywne oddziaływania będą miały
przeważnie charakter chwilowy (w trakcie
realizacji inwestycji). OŚ V Rozwój
regionalnego systemu transportowego
przewiduje budowę i rozbudowę
infrastruktury drogowej oraz zakup i
modernizację taboru kolejowego, gdzie
negatywne oddziaływania mogą wystąpić
zarówno na etapie budowy jak również na
etapie eksploatacji tych przedsięwzięć (w
przypadku dróg). W ramach realizacji osi
priorytetowej III Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną oraz IV Gospodarka
przyjazna środowisku i społeczeństwu,
możliwe jest występowanie negatywnych
oddziaływań w związku z etapem budowy
konkretnych inwestycji
infrastrukturalnych np. systemów małej
retencji, podczas melioracji wodnych,
budowy lub przebudowy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji, budowy
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porządkowanie rozwoju zabudowy stref
podmiejskich i obszarów wiejskich, a
także wzmacnianie standardu i
dostępności do podstawowych usług
publicznych w ośrodkach lokalnych .
 Należy wspierać wdrażanie programów
ograniczania niskiej emisji. Ponadto przy
planowaniu nowej zabudowy oraz
rewitalizacji obszarów miejskich należy
uwzględniać efektywność energetyczną
budynków.
 Rozwiązania mające na celu minimalizację
i zapobieganie skutkom negatywnych
oddziaływań na obszar Natura 2000
związane będą z koniecznością
podejmowania działań szczególnie w
przypadku nowych inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko. Inwestycje te muszą mieć
wykonaną rzetelną ocenę oddziaływania
na środowisko, w tym na obszary Natura
2000. Na etapie opracowania takiego
raportu powinien zostać wskazany
wariant najmniej obciążający środowisko.
Na etapie realizacji i funkcjonowania
inwestycji należy preferować technologie
niskoemisyjne i energooszczędne.
Przykładowo, planowanie budowy
infrastruktury technicznej
przeciwpowodziowej powinno być
poprzedzone analizą reżimu
hydrologicznego zlewni, na którą będą
oddziaływać tak, aby maksymalnie
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OZE. Negatywne oddziaływanie dotyczy
również zadań związanych z modernizacją,
rozbudową, termomodernizacją i
rewitalizacją obiektów zabytkowych, szkół
urzędów, budynków mieszkalnych itp.
Oddziaływania te będą mieć charakter
lokalny i krótkotrwały.
 Wszystkie interwencje ujęte w osiach
priorytetowych I, III, IV i V które skutkują
zajmowaniem przestrzeni pod nowe
inwestycje mogą negatywny wpływ na
krajobraz w przypadku jeśli względy
krajobrazowe nie będą wzięte pod uwagę.
Wszelkie projekty infrastrukturalne
powinny być przeprowadzone z dbałością
o tradycyjną kompozycję krajobrazu, w
której się znajdują (wielkość, forma,
kolorystyka budynków, identyfikacja
wizualna niedominująca w krajobrazie).
Negatywne oddziaływania będą w sposób
pośredni dotyczyły wszystkich
komponentów środowiska.
 Największe zagrożenie potencjalnych
oddziaływań transgranicznych mogą nieść
ze sobą inwestycje infrastrukturalne, a
także przedsięwzięcia związane przede
wszystkim z budową nowej infrastruktury
naukowo-badawczej, przebudową lub
budową dróg (drogi krajowe, drogi
wojewódzkie, drogi łączące sieci lokalne z
drogami krajowymi, ekspresowymi i
autostradami). Przeprowadzone w toku
Prognozy analizy pozwalają jednoznacznie
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ograniczać negatywne zmiany stosunków
wodnych i ekosystemów zależnych od
wód powierzchniowych. Natomiast
interwencje związane z budową lub
przebudową dróg powinny być
realizowane przy zastosowaniu środków
minimalizujących typu:
 ograniczenie prac budowlanych i
przekształceń powierzchni ziemi do
niezbędnego minimum,
 ograniczanie do minimum wycinki drzew i
krzewów oraz zapewnienie ochrony
drzew przed ewentualnym uszkodzeniem
podczas prowadzenia robót budowlanych,
 prowadzenie prac związanych z wycinką
drzew i krzewów poza okresem lęgowym
ptaków (jeśli tam gniazdują) i rozrodem
płazów,
 prowadzenie nowych instalacji w sposób
zapobiegający (lub minimalizujący)
przecinaniu i defragmentacji cennych
struktur przyrodniczych, w tym obszarów
objętych ochroną oraz obszarów o
wysokich walorach przyrodniczych nie
objętych ochroną,
 budowa odpowiedniej ilości i jakości
przejść dla zwierząt,
 wprowadzenie nasadzeń zieleni wzdłuż
dróg,
 odtwarzanie siedlisk w miejscach
zastępczych,
 materiał ziemny wykorzystywany przy
pracach wykończeniowych powinien być
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stwierdzić, że zamierzenia zawarte w
głównych osiach priorytetowych, na
poziomie szczegółowości opisu zawartego
w RPO WM 2014-2020 nie będą
powodowały znaczącego oddziaływania
transgranicznego.
 Syntetycznie wskazując negatywne
oddziaływania na obszary Natura 2000
należy wymienić: płoszenie ptaków,
mających swoje siedliska w szczelinach
budynków; w przypadku budowy farm
wiatrowych istnieje zagrożenie dla ptaków
i nietoperzy, związane z powodowaniem
zaburzeń w funkcjonowaniu tych zwierząt,
w szczególności zaburzeń krótko-i
długodystansowych przemieszczeń
ptaków, w wyniku kolizji z pracującymi
wiatrakami część osobników ginie,
dotyczy to zwłaszcza gatunków, które nie
potrafią zmienić tras przelotu. Melioracje
wodne mogą zaburzać warunki
równowagi ekologicznej gatunków i
siedlisk występujących na terenie objętym
melioracjami, jak i na terenach z nimi
powiązanymi (np. większość łąk i
torfowisk, lasy łęgowe, bagienne).
Efektem tego może być przesuszenie
jednych siedlisk i zbyt silne nawadnianie
innych, co prowadzić będzie do zmian
składu i ekosystemów zaburzeń w ich
funkcjonowaniu. Oddziaływanie związane
z inwestycjami drogowymi polega m. in.
na pozbawieniu roślinności w miejscu

93

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko
pochodzenia lokalnego, tak aby nie
zawierał bazy nasion gatunków obcych
temu regionowi
 zastosowanie odpowiedniego oświetlenia
drogi, w celu ograniczenia niekorzystnego
efektu przyciągania nietoperzy.
Rozważając realizację wszelkich działań
inwestycyjnych należy brać pod uwagę
warianty lokalizacyjne, warianty
organizacyjno-techniczne (inne sposoby
prowadzenia inwestycji) i technologiczne.
Należy mieć na względzie, że niektóre
inwestycje, mimo potencjalnie negatywnego
wpływu na środowisko są dla regionu
wyzwaniem cywilizacyjnym (np. budowa sieci
transportowej) lub kwestią bezpieczeństwa
(jak ochrona przeciwpowodziowa), i
zachowania dobrego stanu środowiska
(rozbudowa sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, infrastruktury gospodarki
odpadami.
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do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
przebiegu pasa drogowego (fragmentacja
siedlisk, wycinka drzew i krzewów).
Prowadzi to do obniżenia odporności
terenów przyrodniczych, np. lasu na
negatywne wpływy zewnętrzne, tj.
zanieczyszczenia (wpływające na
mikroklimat, glebę oraz wody, a przez to
na stan siedlisk), hałas, nadmierne
oświetlenie, a także zwiększenie ryzyka
wystąpienie kolizji zwierząt z pojazdami.

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

21.

Program Ochrony Środowiska
Województwa Mazowieckiego
na lata 2011-2014 z
uwzględnieniem perspektywy
do 2018 r.

Niniejszy dokument uwzględnia najważniejsze
uwarunkowania środowiskowe wynikające z
opracowań strategicznych, określa konieczne
inwestycje oraz szacunkowe koszty niezbędne
do ich wykonania, wskazuje realizatorów
poszczególnych działań, a tym samym stanowi
politykę ekologiczną województwa
mazowieckiego.

Wśród działań przewidzianych do realizacji w
ramach Programu zdefiniowano również i takie,
które będą potencjalnie oddziaływały negatywnie
na poszczególne komponenty środowiska:

realizacja KPOŚK,

budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni
ścieków na terenach wiejskich,

budowa, rozbudowa lub modernizacja
przemysłowych oczyszczalni ścieków,

realizacja Programu wyposażenia
aglomeracji poniżej 2000 RLM w
oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji
zbiorczej,

realizacja Programu wyposażenia zakładów
w urządzenia zapewniające wymagane
przez polskie prawo standardy ochrony
wód.

Budowa i modernizacja urządzeń
odprowadzających oraz oczyszczających
ścieki opadowe oraz roztopowe przy
zastosowaniu rozwiązań technicznych
zapobiegających bezpośredniemu



94





Z analizy korytarzowej wynika, że możliwe
jest uniknięcie kolizji z ww. obszarem,
poprzez wybór wariantu przebiegającego
na północ od niego, a tym samym
uniknięcie znaczącego negatywnego
oddziaływania (autostrady A2 – Warszawa
- Kukuryki (oddziaływanie na obszar
Gołobórz PLH140028);
Strzebla błotna w Zielonce PLH140040 w
odniesieniu do inwestycji polegającej na
budowie Wschodniej Obwodnicy
Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17
(WOW). Stwierdzono również, że
konieczne jest dokonanie zmiany
przebiegu trasy tak, aby nie kolidowała z
ww. obszarem Natura 2000.
Takie oddziaływanie negatywne łatwo jest
zminimalizować, najczęściej wybierając
odpowiedni okres prowadzenia prac oraz
przez stosowanie rozwiązań sprzyjających
zakładaniu gniazd (np. budki lęgowe w
odniesieniu do jerzyków). W pewnym

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
odprowadzaniu wód opadowych do cieków
wodnych

Budowa i modernizacja systemów poboru,
przesyłu i uzdatniania wody

Modernizacja składowisk odpadów

Rekultywacja zamkniętych składowisk
odpadów

Przygotowanie i aktualizacja programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Budowa składowisk odpadów azbestowych

Likwidacja mogilnika Zajezierze-Nagórnik

Budowa obwodnic, modernizacja,
przebudowa dróg wraz z budową
zabezpieczeń akustycznych, przebudowa
dróg

Budowa zabezpieczeń akustycznych nie
wynikająca z modernizacji, przebudowy,
budowy dróg

Budowa urządzeń udrażniających rzeki i
potoki
Przeprowadzone w ramach opracowywania
niniejszej Prognozy analizy wykazują, że realizacja
przedmiotowego Programu nie będzie wpływała
negatywnie na przedmioty ochrony obszarów
Natura 2000, które zlokalizowane są na terenie i w
sąsiedztwie województwa mazowieckiego, także
na integralność tych obszarów, jak również na
spójność i integralność całej sieci Natura 2000.
 Występuje wysokie prawdopodobieństwo
wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania (do zweryfikowania na etapie
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko
stopniu pozytywnie wpływać będzie na to
również fakt, że z reguły właściciele/
zarządcy obiektów, posiadają informacje
na temat wykorzystywania określonych
budynków jako miejsc gniazdowania lub
też odpoczynku przez chronione gatunki
ptaków lub też nietoperzy, dzięki czemu
można z wyprzedzeniem zastosować
odpowiednie tryby postępowania.

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
opracowywania raportu OOŚ) w odniesieniu do
inwestycji polegającej na budowie autostrady
A2 - Warszawa - Kukuryki (oddziaływanie na
obszar Gołobórz PLH140028).
 Analizy wykonane na potrzeby Prognozy
oddziaływania dla PBDKiA 2011-2015 [45]
wykazały, że „nie występuje
prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego
negatywnego oddziaływania ww. inwestycji
drogowych na rezerwaty wodne (Rawka, Kępy
Kazuńskie i Ławice Kiełpińskie) – pod
warunkiem zastosowania odpowiednich
obiektów mostowych, umożliwiających
zachowanie swobodnej migracji zwierząt i
roślin.
 Nie stwierdzono również prawdopodobieństwa
znaczącego negatywnego oddziaływania na
rezerwaty krajobrazowe (Jadwisin, Skarpa
Ursynowska, Las Bielański i Świder), choć
niewątpliwie oddziaływanie negatywne
wystąpi. Konieczne jest w przypadku tych
kolizji maksymalne wkomponowanie dróg w
krajobraz.”
 Natomiast negatywne oddziaływania
zdefiniowano w odniesieniu do zagadnień
związanych z usuwaniem azbestu.
 Oddziaływanie takie może występować w
odniesieniu do gatunków (często rzadkich i
chronionych), które dostosowały się do życia w
warunkach miejskich i wykorzystują istniejącą
budynki jako miejsca rozrodu bądź
odpoczynku. Dotyczy to w szczególności
ptaków, które zakładają gniazda w obrębie
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Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Lp.

Nazwa dokumentu
strategicznego

Krótka charakterystyka dokumentu
strategicznego

Wnioski wynikające dla prognozy POŚ z prognozy
do analizowanego dokumentu strategicznego
(oddziaływania ,eliminacja lub ograniczenie)
budynków (jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), jak
i nietoperzy, które bardzo często wykorzystują
nieużytkowane części obiektów budowlanych
jako miejsce odpoczynku i których wszystkie
gatunki są chronione. Realizacja w takich
obiektach prac remontowych w
nieodpowiednich okresach i bez poszanowania
odpowiednich przepisów w tym zakresie,
powodować może niszczenie lęgów (w ramach
prowadzenia prac) lub też osobników
młodocianych, które nie potrafią jeszcze latać,
lub też prowadzić do porzucenia lęgów przez
osobniki rodzicielskie, a przez to śmierć
osobników młodocianych.
 Podobnie jak w przypadku zwierząt negatywnie
(lub zarówno pozytywnie jak i negatywnie)
oddziałują na rośliny i grzyby wszelkie
inwestycji infrastrukturalne
 Grupę oddziaływań o charakterze negatywnym
stanowi działalność inwestycyjna, powodująca
zwiększenie powierzchni terenów
nieprzepuszczalnych. Powoduje to w efekcie
przyśpieszenie przepływu wód w zlewni
(ogranicza możliwości retencyjne), jak również
powierzchnie te stanowią dodatkowe źródło
ścieków. Podkreślić należy jednak, że
oddziaływania takie bardzo prosto można
minimalizować (np. poprzez zwiększenie
retencji w systemach odwodnienia, stosowanie
urządzeń podczyszczających wody opadowe).

97

Alternatywna propozycja i działania
kompensujące negatywne oddziaływania na
środowisko

Określone powyżej dokumenty i prognozy do nich, jeżeli zostały takowe przygotowane, znajdują swoje odbicie w POŚ zarówno co do
celów, kierunków interwencji jak i zapisanych zadań we wszystkich zagadnieniach objętych Programem. Jednocześnie występują ścisłe
powiązania pomiędzy POŚ a strategicznym dokumentami dotyczącymi bezpośrednio Warszawy, co obrazuje poniższy schemat (rys.1).

98

Rys. 1 Powiązania pomiędzy dokumentami strategicznymi zwłaszcza dotyczącymi Warszawy a POŚ
Dokumenty strategiczne dotyczące ochrony środowiska na poziomie międzynarodowym i UE

Plan i
polityka
energetyczna

Dokumenty strategiczne dotyczące ochrony środowiska na
poziomie krajowym
ograniczanie emisji
zanieczyszczeń,
przeciwdziałanie zmianom
klimatu, rozwój OZE, poprawa
efektywności energetycznej

Dokumenty strategiczne dotyczące ochrony środowiska na poziomie
wojewódzkim

cele, kierunki działania i wymogi prawne
Plan
zarządzania
kryzysowego

Strategia
rozwoju

identyfikacja zagrożeń,
przeciwdziałanie nim i
zarządzanie kryzysowe

promowanie
rozwoju
zrównoważonego

PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA M.ST.
WARSZAWY NA LATA 2017 –
2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023
R.

kształtowanie efektywnych
energetycznie i transportowo
struktur przestrzennych,
ochrona Systemu
Przyrodniczego Warszawy ,
ład przestrzenny

Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

zrównoważona mobilność,
promocja transportu
publicznego i
niezmotoryzowanego

Strategia
zrównoważonego
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rozwoju systemu
transportowego

przeciwdziałanie zmianom klimatu,
rozwój OZE, poprawa efektywności
energetycznej, transport
niskoemisyjny, pochłanianie, adaptacja
zapewnienie profilaktyki
środowiskowej

kształtowanie
świadomości ekologicznej
społeczeństwa

zachowanie zasobów
wodnych i odpowiedniej
jakości wód

Polityka rozwoju
systemu
wodociągowokanalizacyjnego

przyjazny
klimat
akustyczny

Plan gospodarki
niskoemisyjnej

Warszawski
program
profilaktyki i
promocji
zdrowia

Program
rozwoju
edukacji

Program
ochrony
środowiska
przed
hałasem

5. PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŚ
5.1 Cel opracowania dokumentu. Zakres tematyczny Programu
Przygotowany projekt „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata
2017-2020 z perspektywą do 2023 r.” wynika z obowiązku, jaki został nałożony na władze
samorządowe wszystkich szczebli i zapisany w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska. Zakres POŚ jest zgodny z Wytycznymi do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, przygotowanych
przez Ministerstwo Środowiska. Obejmuje on: jakość powietrza i ochronę klimatu,
zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, powierzchnię
terenu, gospodarkę odpadami, zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami.
Warte jest podkreślenia, że w zakresie formalnym, w wyniku sugestii zespołu
przygotowującego Prognozę, został wydzielony ważny element jakim jest stan świadomości
ekologicznej mieszkańców, ocena podejmowanych działań edukacyjnych oraz stan
partycypacji społecznej i działań dotyczących udostępniania informacji. Drugim obszarem, o
który rozszerzono zakres opracowania to adaptacja do zmian klimatu. Dokument składa się
z czterech podstawowych części. Rozdział 1 dotyczy strony formalnej opracowania zawiera
informacje co do celu i zakresu opracowania. Odnosi się on co do zgodności z innym
dokumentami strategicznymi oraz zawiera informacje o przyjętej metodzie prac nad nim.
Rozdział 2 prezentuje ocenę stanu środowiska oraz podejmowanych działań na rzecz jego
ochrony i ma charakter diagnozy ujętej dynamicznie. Jego struktura nawiązuje do
ww. zakresu opracowania. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień posłużono się metodą
SWOT, która w sposób syntetyczny pozwoliła zarówno zorientować się jak wygląda obecna
sytuacja jak i także na zdefiniowanie przyszłych wyzwań i barier. Rozdział 3 zawiera szeroki
i szczegółowy zestaw celów, kierunków interwencji oraz zadań w ujęciu odpowiadającym
zakresowi opracowania. Pozwala to na bezpośrednie powiązanie zdiagnozowanych
problemów w rozdziale 2 z proponowanym kierunkami interwencji i zadań w rozdziale 3.
Całość zamyka rozdział 4, który dotyczy zasad wdrażania w podziale na własne i innych
podmiotów oraz zawiera propozycje monitoringu realizacji POŚ.
Za zasadne uznać należy przyjęcie dokumentu Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ) jako podstawy do formułowania
celów w ramach POŚ. Zgodzić się należy także, że cel 2 zapisany ww. dokumencie, a więc
„Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię”, nie odnosi się bezpośrednio do ochrony środowiska, choć ma istotny wpływ na
zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i poprawę jakości środowiska.
Natomiast cele 1 i 3 ww. dokumentu tzn. zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska i poprawa stanu środowiska bezpośrednio legły u podstaw ocenianego
dokumentu.
Warto zwrócić uwagę na potrzebę nawiązania do podstawowego dokumentu UE
w zakresie ochrony środowiska czyli Siódmego Unijnego Program Działań w Zakresie
Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze żyć w granicach naszej planety”, który
określa strategiczne kierunki kształtowania polityki w zakresie środowiska z dziewięcioma
priorytetowymi celami, które mają zostać osiągnięte do 2020:


ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii;
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przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną;



ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami i zagrożeniami
dla zdrowia i dobrostanu;



maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony
środowiska;



doskonalenie wiedzy i bazy dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony
środowiska;



zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania
zmianie klimatu oraz urealnieniu cen;



poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększenie spójności polityki;



wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii;



zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym wyzwaniom
w zakresie ochrony środowiska.

Omawiany dokument nawiązuje do ww. podstawowych kierunków zawartych w VII
Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020.
Ważnym dokumentem traktującym o całej polityce rozwoju miast jest Krajowa
polityka miejska 2023 (uchwalona 20 października 2015 r. przez Radę Ministrów), gdzie cel
strategiczny i wybrane cele szczegółowe w części lub w całości dotyczą zarówno
zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska jak i poprawy jakości środowiska.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na cel szczegółowy nr 2 tj. wspieranie
zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (miasto zwarte i zrównoważone). W omówieniu
tegoż celu stwierdza się: „Celem działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój miast
i otaczających je obszarów jest umożliwianie miastom jednoczesnego i skoordynowanego
dążenia do ładu przestrzennego, przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i budowanie miasta
„zielonego”, zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony środowiska i adaptacji do
zmian klimatu. Istotnym elementem tych działań jest dążenie do realizacji koncepcji miasta
zwartego. Przeciwdziałanie niekorzystnym procesom chaotycznej suburbanizacji
i dezurbanizacji odbywać się będzie poprzez podnoszenie jakości i znaczenia planowania
przestrzennego, wspieranie współpracy gmin w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych,
wypracowanie mechanizmów naprawy nieefektywnie zaplanowanych obszarów oraz
działania edukacyjne. Nie mniej ważne są działania dotyczące ochrony środowiska,
nakierowane w miejskich obszarach funkcjonalnych w pierwszej kolejności na ochronę
powietrza, redukcję miejskiej wyspy ciepła i przeciwdziałanie zasklepianiu powierzchni.
Działania te uzupełniane będą aktywnością miast w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
Realizacja powyższego celu oznaczać będzie także wspieranie zrównoważonych
i efektywnych działań w sektorze transportu, dotyczy to zwłaszcza rozwijania efektywnych
i niezawodnych sieci transportu w miejskich obszarach funkcjonalnych, ze szczególnym
naciskiem na upowszechnianie transportu zbiorowego oraz promowanie ruchu rowerowego
i pieszego.” POŚ nawiązuje i odwołuje się do Krajowej Polityki Miejskiej, wpisując się w jej
innowacyjny i zrównoważony charakter.
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Za w pełni uzasadnione należy uznać przyjęty w ramach POŚ cel tzn. osiągnięcie
zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta stołecznego Warszawy poprzez zachowanie
istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu
przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.
Istotą skutecznego programowania i planowania jest dokonywanie ocen, jak przyjęte
dokumenty są realizowane, na ile ustalone kierunki działania oraz proponowane sposoby ich
wdrażania są skuteczne. Dlatego tak ważnym jest na etapie formułowania celów, zakresu
oraz diagnozy nawiązanie do poprzedniego dokumentu tj. do Programu ochrony środowiska
dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do
2016 r., który został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XCIII/2732/2010 z dnia 21
października 2010 r. W tym celu w trakcie prac nad POŚ, a zwłaszcza przy formułowaniu
diagnozy posłużono się raportami z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 r.
5.2 Jakość powietrza i ochrona klimatu
Warszawa jak wiele miast na świecie boryka się z problemem zanieczyszczenia
powietrza wynikającym z coraz bardziej intensywnego ruchu samochodowego, który
w szczególności w strefach silnie zurbanizowanych i przy słabym przewietrzaniu, wpływa
negatywnie na jakość życia mieszkańców. W mniejszej skali, w niektórych częściach miasta,
na jakość powietrza istotny wpływ mają paleniska indywidualne o niskiej sprawności
i zużywające paliwa o niskiej jakości. Do tego dokłada się emisja z przemysłowych źródeł
punktowych oraz napływ zanieczyszczeń spoza miasta. Władze Warszawy od kilku lat
podejmują zdecydowane starania, aby naprawić tę sytuację. Zapisane kierunki interwencji
w POŚ przewidują nie tylko kontynuację tych starań, ale także ich wzmocnienie w wyniku
podejmowania szeregu działań na rzecz ograniczenia emisji.
Podkreślenia wymaga fakt horyzontalnego widzenia problemów jakości powietrza
i jego ochrony, w szczególności zintegrowanie działań na rzecz ochrony powietrza
z rozwojem i utrzymaniem terenów zieleni oraz promocją, w ramach edukacji ekologicznej,
zachowań wpływających pozytywnie na jakość powietrza.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki
interwencji
Rozwój i promocja systemu
transportu publicznego.
Wprowadzanie ułatwień dla
pasażerów
oraz
Ograniczenie emisji z
transportu publicznego

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Ograniczenie zanieczyszczenia
Realizacja zadań nie będzie
powietrza, emisji gazów
oddziaływać znacząco na środowisko i
cieplarnianych (ograniczenie ruchu
wpływać bezpośrednio na tereny
pojazdów spalinowych) i poprawa
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
klimatu akustycznego. Pośredni
integralności obszarów Natura 2000.
korzystny wpływ na zdrowie
W wyniku prowadzonych prac
10
mieszkańców i stan środowiska
budowlanych czasowy wzrost
przyrodniczego oraz zabytki, a także
poziomu hałasu i zanieczyszczeń
na ograniczenie zmian klimatu
powietrza (w tym wtórne pylenie),
globalnego.
zaburzenia stosunków wodnych,

10

Dotyczy: budowy i modernizacji linii tramwajowych, budowy, rozbudowy i modernizacji układu drogowego,
rozbudowy II linii metra i rozbudowy infrastruktury transportu publicznego oraz budowy parkingów
strategicznych.
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Eliminacja ruchu, w tym
tranzytowego, z centrum
miasta, m.in. poprzez
budowę obwodnic i dróg
miejskich stanowiących
dogodne połączenie miedzy
dzielnicami

Ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza, gazów cieplarnianych
(poprawa płynności ruchu) i poprawa
klimatu akustycznego. Pośredni
korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców i stan środowiska
przyrodniczego, a także na
ograniczenie zmian klimatu
globalnego.

Rozbudowa systemu dróg
dla rowerów i innej
infrastruktury rowerowej,
promocja ruchu
rowerowego.

Wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza, emisji
gazów cieplarnianych (ograniczenie
ruchu pojazdów spalinowych) i
poprawa klimatu akustycznego.
Pośredni korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców i stan środowiska
przyrodniczego, a także na
ograniczenie zmian klimatu
globalnego.

Poprawa jakości
infrastruktury drogowej, w
szczególności likwidacja
nawierzchni gruntowych i

Ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza i poprawa klimatu
akustycznego. Pośredni korzystny
wpływ na zdrowie mieszkańców i stan

11

Dotyczy: budowy, rozbudowy i modernizacji układu drogowego.
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generowanie odpadów, powstawanie
ścieków - ograniczony będzie do ich
bezpośredniego sąsiedztwa, a także
mogą one spowodować zajęcie
terenu w szczególności biologicznie
czynnych oraz trwałą utratę
drzewostanu.
Pośredni i skumulowany wpływ na
czasowe obniżenie poziomu jakości
życia mieszkańców w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.
Budowa obwodnic może przyczynić
się do powstania negatywnych
oddziaływania, takich jak: większy
hałas i zanieczyszczenie powietrza, a
w konsekwencji obniżających poziom
jakości życia osób mieszkających w
sąsiedztwie tych tras.
W wyniku prowadzony prac
11
budowlanych czasowy wzrost
poziomu hałasu, zanieczyszczenia
powietrza (w tym wtórne pylenie),
zaburzenie stosunków wodnych,
generowanie odpadów, powstawanie
ścieków - będzie ograniczone do ich
bezpośredniego sąsiedztwa, a także
może nastąpić zajęcie terenu w
szczególności biologicznie czynnych
oraz trwała utrata drzewostanu.
Pośredni i skumulowany wpływ na
czasowe obniżenie poziomu jakości
życia mieszkańców w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać negatywnie na
środowisko i wpływać bezpośrednio
na tereny cenne przyrodniczy w tym
nie zagraża integralności obszarów
Natura 2000.
Czasowy, o niskim oddziaływaniu,
wzrost poziomu hałasu i
zanieczyszczeń powietrza (w tym
wtórne pylenie) ograniczony do
terenu prac budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża

poprawa jakości
nawierzchni

środowiska przyrodniczego.

Zmywanie ulic w celu
ograniczenia pylenia

Ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza pyłami. Pośredni korzystny
wpływ na zdrowie mieszkańców i stan
środowiska przyrodniczego
Wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i emisji
gazów cieplarnianych. Pośredni
korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców i stan środowiska
przyrodniczego oraz zabytki, a także
na ograniczenie zmian klimatu
globalnego.

Likwidacja źródeł emisji
(podłączanie do sieci
ciepłowniczej obiektów
ogrzewanych dotychczas z
indywidualnych źródeł,
wymiana ogrzewania
węglowego na gazowe tam
gdzie niedostępna jest
centralna sieć ciepłownicza)

Rozbudowa i modernizacja
sieci ciepłowniczej

Wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i emisji
gazów cieplarnianych. Pośredni
korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców i stan środowiska
przyrodniczego oraz zabytki, a także
na ograniczenie zmian klimatu
globalnego.

Zmniejszenie zużycia
energii, ograniczanie strat
ciepła (m.in.
termomodernizacja).

Wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i emisji
gazów cieplarnianych. Pośredni
korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców i stan środowiska
przyrodniczego oraz zabytki, a także
na ograniczenie zmian klimatu
globalnego.
Wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i emisji
gazów cieplarnianych. Pośredni
korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców i stan środowiska

Stosowanie i promocja OZE
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integralności obszarów Natura 2000.
Czasowy wzrost poziomu hałasu i
zanieczyszczeń powietrza (w tym
wtórne pylenie) ograniczony do
terenu prac budowlanych.
Czasowy, o niskim oddziaływaniu,
wzrost poziomu hałasu.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.
W wyniku prowadzony prac
budowlanych czasowy wzrost
poziomu hałasu i zanieczyszczeń
powietrza (w tym wtórne pylenie)
ograniczonych do ich bezpośredniego
sąsiedztwa, a także wpływ na stan
zieleni w szczególności
drzewostanów. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczo, w tym nie
zagraża integralności obszarów
Natura 2000.
W wyniku prowadzony prac
budowlanych czasowy wzrost
poziomu hałasu i zanieczyszczeń
powietrza (w tym wtórne pylenie)
ograniczonych do ich bezpośredniego
sąsiedztwa, a także wpływ na stan
zieleni w szczególności
drzewostanów. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.

Wykorzystanie uprawnień
kontrolnych organów
ochrony środowiska

Modernizacja źródeł emisji
oraz
Zmiana paliwa na
niskoemisyjne

Planowanie przestrzenne
służące poprawie jakości
powietrza.

Pomiary jakości powietrza
atmosferycznego i
informowanie o ich
wynikach.

przyrodniczego oraz zabytki, a także
na ograniczenie zmian klimatu
globalnego.
Pośredni wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i emisji
gazów cieplarnianych, a w
konsekwencji na pośredni, choć o
ograniczonej skali, korzystny wpływ na
zdrowie mieszkańców i stan
środowiska przyrodniczego oraz
zabytki, a także na ograniczenie zmian
klimatu globalnego.
Wpływ na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i emisji
gazów cieplarnianych oraz innych
związków związanych z procesami
spalania paliw. Pośredni korzystny
wpływ na zdrowie mieszkańców i stan
środowiska przyrodniczego oraz, a
także na ograniczenie zmian klimatu
globalnego.
Ograniczenie ilości odpadów
paleniskowych, pośredni i
skumulowany korzystny wpływ na
jakość życia, stan środowiska
przyrodniczego oraz jakość wód
podziemnych.
Pośredni, skumulowany i
długoterminowy wpływ na
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza
i poprawę klimatu akustycznego.
W konsekwencji poprawa jakości życia
mieszkańców, stanu środowiska
przyrodniczego oraz ograniczenie
wpływu na zabytki, a także na zmian
klimatu globalnego.
Pośredni wpływ na zachowania
mieszkańców w sytuacji
przekroczonych standardów jakości
powietrza, co może mieć korzystny
wpływ na ich zdrowie. Możliwość
podejmowania działań
interwencyjnych ograniczających
emisję szkodliwych zanieczyszczeń z
korzyścią dla zdrowia mieszkańców.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na środowisko i
wpływać bezpośrednio na tereny
cenne przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura 2000.

Ograniczenie wyżej zidentyfikowanego negatywnego oddziaływania wymaga
sprecyzowania szczegółowych warunków na etapie formułowania właściwych decyzji
administracyjnych, co do oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji, tak aby
ograniczyć hałas oraz zanieczyszczenie powietrza i wód do niezbędnego minimum oraz do
maksymalnej eliminacji niekorzystnego wpływu na tereny biologicznie czynne. Na tym etapie
niezbędnym będzie także zaproponowanie ewentualny działań odgraniczających lub
eliminujących negatywne oddziaływania mogące wynikać z budowy obwodnic. Ponadto
utrata terenów biologicznie czynnych jak i drzewostanu powinna zostać zrekompensowana
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poprzez zrekultywowanie terenów zdegradowanych w innym miejscu jak i odpowiednie
nasadzenie drzew.
Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie jakości powietrza i ochrony
klimatu są prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań
alternatywnych.
5.3 Zagrożenia hałasem
Warszawa należy do miast najbardziej zagrożonych hałasem zwłaszcza
komunikacyjnym. Od lat władze miasta starają się monitorować to zjawisko i co pięć lat
powstają mapy akustyczne. W oparciu o nie przygotowano i uchwalono w 2013 jako akt
prawa miejscowego Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.
Działania tam przedstawione stanowią uzupełnienie POŚ.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Ograniczenie oddziaływania hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego

Ograniczenie uciążliwości lokali i
imprez masowych

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Korzystny długofalowy wpływ na
Realizacja zadań nie będzie
klimat akustyczny miasta,
oddziaływać znacząco na
skutkujący poprawą jakości życia
środowisko i wpływać
mieszkańców.
bezpośrednio na tereny cenne
Nasadzenia zieleni miejskiej
przyrodniczy w tym nie zagraża
towarzyszące ekranom
integralności obszarów Natura
akustycznym pośrednio przyczynią 2000.
się do poprawy mikroklimatu.
Korzystny czasowy wpływ na
Realizacja zadań nie będzie
klimat akustyczny miast,
oddziaływać znacząco na
skutkujący poprawą jakości życia
środowisko i wpływać
mieszkańców.
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

W związku z brakiem negatywnych oddziaływań nie zaproponowano działań
przeciwdziałających.
Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie zagrożenia hałasem są
prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych.
5.4 Pola elektromagnetyczne
Mimo że pomiary nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych to wartości pól wykazują tendencję wzrostową, co oznacza
konieczność podejmowania działań służących ochronie przed ponadnormatywnym
promieniowaniem elektromagnetycznym.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Monitoring pól
elektromagnetycznych

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Pośredni wpływ na ograniczenie
Realizacja zadań nie będzie
niekorzystnego wpływu pól
oddziaływać znacząco na
elektromagnetycznych poprzez
środowisko i wpływać
dyscyplinowanie właścicieli
bezpośrednio na tereny cenne
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Kontrola źródeł pól
elektromagnetycznych

Zmniejszenie liczby źródeł
promieniowania

Wykorzystanie planowania
przestrzennego do zapobiegania
niewłaściwej lokalizacji źródeł pół
elektromagnetycznych oraz
obiektów narażonych na
promieniowanie tych pól

obiektów wytwarzających takie
pola do prowadzenia działalności
zgodnie z prawem.
W konsekwencji, w drugiej
kolejności, potencjalny pośredni
wpływ na zdrowie mieszkańców.
Pośredni wpływ na ograniczenie
niekorzystnego wpływu pól
elektromagnetycznych poprzez
dyscyplinowanie właścicieli
obiektów wytwarzających takie
pola do prowadzenia działalności
zgodnie z prawem.
W konsekwencji w drugiej
kolejności, potencjalny pośredni
wpływ na zdrowie mieszkańców.
Bezpośredni, długofalowy wpływ
na ograniczenie niekorzystnego
wpływu pól
elektromagnetycznych.
W konsekwencji pośredni,
długofalowy wpływ na zdrowie
mieszkańców.
Pośredni, długofalowy wpływ na
właściwe lokalizowanie obiektów
wytwarzających takie pola aby
mogły one działać zgodnie z
prawem.
W konsekwencji, w drugiej
kolejności, pośredni, długofalowy
wpływ na zdrowie mieszkańców.

przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo, w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

W związku z brakiem negatywnych oddziaływań nie zaproponowano działań
przeciwdziałających.
Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie pola elektromagnetycznego
są prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych.
5.5 Gospodarowanie wodami
Gospodarowanie wodami, obejmujące zarówno gospodarowanie zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych jak i gospodarkę wodno-ściekową, jest jednym
z najbardziej rozległych działań na obszarze miasta Warszawy.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Racjonalizacja korzystania z wód
(wraz z szerokim programem
edukacyjnym)

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Ograniczenie presji na zasoby
Realizacja zadań nie będzie
wodne, pośrednio, długofalowo
oddziaływać znacząco na
ma korzystny wpływ na możliwości środowisko i wpływać
zaopatrzenia w wodę oraz
bezpośrednio na tereny cenne
funkcjonowanie środowiska
przyrodniczo, w tym nie zagraża
przyrodniczego.
integralności obszarów Natura
Pośrednio wpływ na poprawę
2000.
jakości życia w wyniku zmiany
W wyniku prowadzonych prac

107

nawyku korzystania z wody
(poprawa jakości wody pitnej i
korzystanie z wody o wysokiej
jakości).
Pośrednio i skumulowanie wpłynie
na ograniczenie niekorzystnego
wpływu stresu termicznego
związanego z postępującymi
zmianami klimatu dla ludności,
działalności gospodarczej i
przyrody.

Zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej

Poprawa stanu zasobów wodnych,
co korzystnie pośrednio,
długofalowo wpływanie na poziom
życia mieszkańców i sprawność
funkcjonowania środowiska
przyrodniczego. Pośrednio i
skumulowanie wpłynie na
ograniczenie niekorzystnego
wpływu stresu termicznego
związanego z postępującymi
zmianami klimatu dla ludności,
działalności gospodarczej i
przyrody.

Uporządkowanie systemu
zarządzania urządzeniami
wodnymi oraz utrzymanie i
modernizacja urządzeń wodnych

Poprawa zarządzania zasobami
wodnymi, co korzystnie pośrednio,
skumulowanie, długofalowo
wpłynie na poziom życia
mieszkańców i sprawność
funkcjonowania środowiska
przyrodniczego. Pośrednio i
skumulowanie wpłynie na
ograniczenie niekorzystnego
wpływu stresu termicznego
związanego z postępującymi
zmianami klimatu dla ludności,
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budowlanych związanych z
przebudową sieci wodociągowej
czasowy wzrost poziomu hałasu,
zanieczyszczeń powietrza (w tym
wtórne pylenie) oraz możliwość
zaburzenia stosunków wodnych ograniczonych do sąsiedztwa tych
prac. Potencjalnie możliwy
niekorzystny wpływ na tereny
zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
W wyniku prowadzonych prac
budowlanych związanych z
przebudową układu
hydrologicznego, rekultywacją i
zwiększeniem pojemności
zbiorników czasowy wzrost
poziomu hałasu, zanieczyszczeń
powietrza (w tym wtórne pylenie)
oraz możliwość zaburzenia
stosunków wodnych
ograniczonych do sąsiedztwa tych
prac. Potencjalnie możliwy
niekorzystny wpływ na tereny
zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
W wyniku prowadzony prac
budowlanych związanych z
przebudową kanału czasowy
wzrost poziomu hałasu,
zanieczyszczeń powietrza (w tym

działalności gospodarczej i
przyrody.

Zmniejszenie potencjalnych strat
powodziowych poprzez
utrzymanie i modernizację
urządzeń wodnych służących
ochronie przeciwpowodziowej

Ograniczenie bezpośrednich oraz
pośrednich i skumulowanych
negatywnych skutków związanych
z falami powodziowymi dla
mieszkańców, przedsiębiorstw i
środowiska przyrodniczego.

Rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej w celu ochrony
terenów zabudowanych przed
podtopieniami

Ograniczenie bezpośrednich oraz
pośrednich i skumulowanych
negatywnych skutków związanych
z podtopieniami (efekt nawalnych
deszczy w wyniku postępujących
zmian klimatu) dla mieszkańców,
przedsiębiorstw i środowiska
przyrodniczego.
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wtórne pylenie) oraz możliwość
zaburzenia stosunków wodnych
ograniczonych do sąsiedztwa tych
prac. Potencjalnie możliwy
niekorzystny wpływ na tereny
zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
W wyniku prowadzonych prac
budowlanych związanych z
zabezpieczeniami
przeciwpowodziowymi i
zagospodarowaniem nadbrzeży
możliwy wzrost poziomu hałasu,
zanieczyszczeń powietrza (w tym
wtórne pylenie) oraz możliwość
zaburzenia stosunków wodnych ograniczonych do sąsiedztwa tych
prac. Potencjalnie możliwy
niekorzystny wpływ na tereny
zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
W wyniku prowadzonych prac
budowlanych związanych z
rozbudową sieci kanalizacyjnej
możliwy czasowy wzrost poziomu
hałasu, zanieczyszczeń powietrza
(w tym wtórne pylenie) oraz
możliwość zaburzenia stosunków
wodnych ograniczonych do
sąsiedztwa tych prac. Potencjalnie
możliwy niekorzystny wpływ na

Ochrona zasobów wód
podziemnych

Ograniczenie zrzutów wód z
odwodnień budowlanych

Pośredni długofalowy korzystny
wpływ na ilość zasobów wód
podziemnych, prowadzący
pośrednio i potencjalnie do
zapewnienia możliwości
korzystania z nich ludności i świata
przyrody ożywionej.
Ochrona wód pitnych wysokiej
jakości pośrednio może mieć
wpływ na jakość życia
mieszkańców.
Bezpośredni korzystny wpływ na
jakość wód oraz pośredni wpływ
na możliwość w długiej
perspektywie korzystania z wody
niezanieczyszczonej zrzutami z
terenów budów.

Wspomaganie procesów
samooczyszczania się wód

Bezpośredni korzystny wpływ na
przyspieszenie procesów poprawy
jakości wód powierzchniowych,
pośrednio, w długiej perspektywie
stwarza możliwości do korzystania
z czystej wody.

Ochrona jakości wód
powierzchniowych

Bezpośredni i pośredni
(monitorowanie i egzekwowanie
przepisów) korzystny wpływ na
jakość wód podziemnych oraz
pośredni (monitorowanie) wpływ
na jakość wód powierzchniowych.
Pośrednio, w długiej perspektywie
stwarza możliwości do korzystania
z wody o odpowiedniej jakości.
Bezpośredni i pośredni
(egzekwowanie przepisów) wpływ
pozytywny w wyniku ograniczenia
zrzutu ścieków w sposób
niekontrolowany, co przyczyni się
do poprawy jakości wód, a w
konsekwencji umożliwi korzystanie
z nich w sposób bezpieczny ludzi i
przyrody.
Bezpośredni i długofalowy efekt w
postaci poprawy jakości wód
powierzchniowych.
Pośrednio, w długiej perspektywie
stwarza możliwości do korzystania
z wody o odpowiedniej jakości.

oraz
Ochrona jakości wód podziemnych
oraz
Poprawa jakości wód
powierzchniowych i podziemnych

Rozbudowa infrastruktury
oczyszczania ścieków
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tereny zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura

Poprawa jakości i dostępności
wody spożywanej przez ludzi
poprzez m.in. rozbudowę i
modernizację miejskiej sieci
wodociągowej

Bezpośredni korzystny wpływ na
możliwość zaopatrzenia w wodę
oraz funkcjonowania środowiska
przyrodniczego.
Pośrednio i długofalowo wpływ na
poprawę jakości życia w wyniku
poprawa jakości wody pitnej.

2000.
W wyniku prowadzonych prac
budowlanych związanych z
budową, rozbudową i
modernizacją sieci kanalizacyjnej
możliwy czasowy wzrost poziomu
hałasu, zanieczyszczeń powietrza
(w tym wtórne pylenie) oraz
możliwość zaburzenia stosunków
wodnych ograniczonych do
bezpośredniego sąsiedztwa tych
prac. Potencjalnie możliwy
niekorzystny wpływ na tereny
zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
W wyniku prowadzonych prac
budowlanych związanych z
rozbudową i modernizację sieci
wodociągowej czasowy wzrost
poziomu hałasu, zanieczyszczeń
powietrza (w tym wtórne pylenie)
oraz możliwość zaburzenia
stosunków wodnych
ograniczonych do bezpośredniego
sąsiedztwa tych prac. Potencjalnie
możliwy niekorzystny wpływ na
tereny zieleni w szczególności
drzewostany. Pośredni i
skumulowany wpływ na czasowe
obniżenie poziomu jakości życia
mieszkańców i ewentualne
zaburzenia w funkcjonowaniu
świata roślinnego w rejonie prac
budowlanych.

Ograniczenie negatywnego wpływu prac budowlanych wymaga sprecyzowania
szczegółowych warunków na etapie podejmowania decyzji administracyjnych, co do
oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji tak, aby ograniczyć hałas oraz
zanieczyszczenie powietrza i zaburzenia stosunków wodnych do niezbędnego minimum.
Ponadto utrata terenów biologicznie czynnych jak i drzewostanu powinna zostać
zrekompensowana poprzez zrekultywowanie terenów zdegradowanych w innym miejscu jak
i odpowiednie nasadzenia drzew.
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Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarowania wodami są
prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych.
5.6 Powierzchnia ziemi
Jednym z najpoważniejszych problemów ochrony środowiska Warszawy jest
przekształcanie powierzchni terenu, co dotyczy zarówno zajmowania terenów biologicznie
czynnych jak i degradowania gleb w wyniku urbanizacji. Na to nakłada się powodowanie
zaburzeń w naturalnym krajobrazie miasta, a w szczególności wzrastająca presja zabudowy i
zagospodarowania terenów Skarpy Warszawskiej.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Zapobieganie ruchom masowym
ziemi i ich skutkom poprzez
przeciwdziałanie procesom
osuwiskowym

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi

Zapobieganie degradacji gleb

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Stabilizacja terenów zagrożonych
Realizacja zadań nie będzie
ruchami masowymi wpłynie
oddziaływać znacząco na
bezpośrednio i długofalowo na
środowisko i wpływać
zmniejszenie zagrożenia
bezpośrednio na tereny cenne
osuwiskami, a pośrednio na
przyrodniczo w tym nie zagraża
zachowanie roślinności, trwałość
integralności obszarów Natura
stosunków wodnych, a w
2000.
konsekwencji na poprawę jakości
W trakcie realizacji inwestycji
życia mieszkańców (poczucie
mogą nastąpić czasowe negatywne
bezpieczeństwa, korzystny
oddziaływania na środowisko, a
mikroklimat).
dotyczyć to może sytuacji
wyjątkowej tzn. wykonywania
zabezpieczających robót
budowlanych na terenach
zagrożonych ruchami masowymi
ziemi. Te negatywne
oddziaływania mogą dotyczyć
przede wszystkim hałasu oraz
zanieczyszczenia powietrza (w tym
wtórne pylenie) w okolicy terenu
budowy.
Poprawa jakości powierzchni ziemi Realizacja zadań nie będzie
przyczyniać się będzie pośrednio
oddziaływać znacząco na
do ograniczenia negatywnego
środowisko i wpływać
wpływu chemikaliów na
bezpośrednio na tereny cenne
środowisko przyrodnicze i ludzi.
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Określanie minimalnego wskaźnika Realizacja zadań nie będzie
zachowania terenów biologicznie
oddziaływać znacząco na
czynnych wpłynie korzystnie na
środowisko i wpływać
wzmocnienie roli i funkcji terenów bezpośrednio na tereny cenne
zieleni, a pośrednio przyczyni się
przyrodniczo w tym nie zagraża
do poprawy warunków życia,
integralności obszarów Natura
oddziałując zarówno na
2000.
mikroklimat jak i przyczyniając się
do łagodzenia stresu termicznego
związanego z postępującymi
zmianami klimatu globalnego.
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Negatywne oddziaływania dotyczyć będą przede wszystkim hałasu oraz
zanieczyszczenia powietrza w okolicy terenu budowy. Ograniczenie tego negatywnego
wpływu wymaga sprecyzowania szczegółowych środowiskowych warunków na etapie
przygotowywania właściwych decyzji administracyjnych.
Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie powierzchni ziemi są
prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych.
5.7 Gospodarowanie odpadami
Gospodarka odpadami, szczególnie komunalnymi, stanowi jedno z najtrudniejszych
zadań jakie stoi przed władzami miasta. Dotychczasowe działania w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi wyraźnie pokazują starania władz miast, co do ograniczania ich
masy jak i także prawidłowego ich zbierania, selekcjonowania i wykorzystania. Jednak wiele
jest jeszcze do zrobienia i dlatego w ramach POŚ przewiduje się wiele istotnych i słusznych
kierunków interwencji, aby znacznie polepszy gospodarkę odpadami, w szczególności,
komunalnymi w mieście.
W szczególności warte jest podkreślenia podejmowanie działań o charakterze
horyzontalnym jakim jest budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy,
wykorzystywanie energii przy przetwarzaniu odpadów komunalnych po znaczącej
intensyfikacji recyklingu, a także zastosowanie kryteriów ekologicznych służących do:
ograniczenia masy odpadów lub ich ponownego wykorzystania w ramach zamówień
publicznych.
W ramach gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, wyraźnie
występuje tendencja wzrostu ich ilości. Działania podejmowane przez władze miasta oraz
wytwórców tych odpadów przyczyniają się do kontrolowania tego procesu i do ograniczenia
ich uciążliwości. W ramach POŚ przewiduje się kontynuowanie tego kierunku zwłaszcza
poprzez właściwe planowanie przestrzenne, wykorzystanie uprawnień kontrolnych organów
ochrony środowiska oraz sukcesywne likwidowanie odpadów zawierających PCB i azbest.
Poniżej ocena skutków poszczególnych kierunków interwencji w zakresie odpadów
komunalnych.
Główne kierunki interwencji
Kierowanie zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów
zielonych bezpośrednio do
regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów
komunalnych lub do
ponadregionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów
komunalnych

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Zasadnicze zmniejszenie ilości
Realizacja zadań nie będzie
odpadów komunalnych i zielonych oddziaływać znacząco na
składowanych, co pośrednio
środowisko i wpływać
wpłynie na poprawę jakości
bezpośrednio na tereny cenne
powietrza i przyczyni się do
przyrodniczo w tym nie zagraża
ochrony wód, a w konsekwencji do integralności obszarów Natura
co najmniej nie pogorszenia
2000.
warunków życia w rejonie
składowania odpadów.
Wykorzystanie przetworzonych
odpadów zmniejszy presję na
pozyskanie pierwotnych
surowców.
Wszystko razem będzie miało
skumulowanych i długofalowy
pozytywny efekt.
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Rozwój sieci punktów PSZOK na
terenie m.st. Warszawy
oraz
Wzrost ilości odpadów zbieranych
selektywnie poprzez sieć punktów
PSZOK na terenie m.st. Warszawy
oraz
Kontrolowanie systemu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w zakresie czystości
asortymentowej

Poszukiwanie nowych lokalizacji
dla inwestycji związanych ze
zbieraniem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych

Wskazywanie, w ramach
procedury prowadzonej przez
BAiPP, na konieczność
uwzględniania w tworzonych
m.p.z.p. wymagań i ograniczeń
wynikających z funkcjonujących
instalacji i zakładów związanych z
zagospodarowaniem odpadów

Kontrola właścicieli nieruchomości,
w szczególności niezamieszkałych,
w zakresie obowiązków
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie m.st. Warszawy i innych
uchwał Rady m.st. Warszawy
dotyczących systemu gospodarki
odpadami komunalnymi

Wspieranie wdrażania
efektywnych ekonomicznie i
ekologicznie technologii
zagospodarowywania odpadów, w
tym technologii pozwalających

Zasadnicze zwiększenie ilości
odpadów zbieranych selektywnie,
co pośrednio wpłynie na poprawę
jakości powietrza i przyczyni się do
ochrony wód, a w konsekwencji do
co najmniej nie pogorszenia
warunków życia w rejonie
składowania odpadów.
Wykorzystanie przetworzonych
odpadów zmniejszy presję na
pozyskanie pierwotnych
surowców.
Wszystko razem będzie miało
skumulowanych i długofalowy
pozytywny efekt.

Sam fakt poszukiwania lokalizacji
nie powoduje żadnych
pozytywnych oddziaływań. Jednak
w fazie poszukiwania niezbędnym
jest stworzenie szerokiej listy
kryteriów oraz zbudowania
pozytywnych relacji ze
społecznością lokalną.
Wprowadzenie wymagań i
ograniczeń dla funkcjonujących
zakładów może przyczynić się do
zmniejszenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko i
zdrowie ludzi jeżeli takowe ma
miejsce.
Pośrednio i długofalowo może to
przyczynić się do poprawy
warunków życia społeczności i
środowiska lokalnego.
Zdyscyplinowanie właścicieli
nieruchomości, co do
prawidłowego postępowania z
odpadami może skutkować
poprawą lokalnych warunków
środowiskowych i pośrednio,
długofalowo poprawić warunki
życia społeczności i środowiska
lokalnego.
Prawdopodobny wzrost ilości
zagospodarowanych odpadów czy
to w postaci selektywnej zbiórki i
czy ich przetwarzania pośrednio
może wpłynąć na ograniczenie
ilości pozyskiwanych surowców
pierwotnych.
Wzrost ilości zagospodarowanych
odpadów, czy to w postaci
selektywnej zbiórki czy ich
przetwarzania, pośrednio może
wpłynąć na ograniczenie ilości
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Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Budowa lub organizacja punktów
PSZOK w przypadku niewłaściwej
lokalizacji lub nieprawidłowego
postępowania z odpadami może
stwarzać lokalne negatywne
oddziaływanie przede wszystkim
na jakość powietrza oraz wody
podziemne. Pośrednio
oddziaływałoby to na jakość życia
lokalnej społeczności.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża

na maksymalizację recyklingu oraz
odzyskiwanie energii zawartej w
odpadach w procesach
termicznego przekształcania.

pozyskiwanych surowców
pierwotnych.
Jednocześnie pozyskanie energii
pośrednio i długofalowo przyczyni
się do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń z paliw kopalnych
w tym gazów cieplarnianych
(ograniczenie wpływu na zmiany
klimatu globalnego)

Wspieranie miejskich działań,
programów i inicjatyw w zakresie
ograniczenia wytwarzania,
ponownego wykorzystania i/lub
napraw odpadów komunalnych
np. Warszawskie Dni Recyklingu
oraz prowadzonych przez
organizacje społeczne

Wzrost świadomości co do
potrzeby selektywnego zbierania
odpadów a następnie
selektywnego ich
zagospodarowania w sposób
pośredni może przyczynić się do
ograniczenia ilość składowanych
odpadów.
Pośrednio może to powodować
zwiększenie ilości odpadów
zbieranych selektywnie co
pośrednio wpłynie na poprawę
jakości powietrza i przyczyni się do
ochrony wód, a w konsekwencji do
co najmniej nie pogorszenia
warunków życia w rejonie
składowania odpadów.
Prawdopodobny wzrost ilości
zagospodarowanych odpadów czy
to w postaci selektywnej zbiórki
czy ich przetwarzania pośrednio
może wpłynąć na ograniczenie
ilości pozyskiwanych surowców
pierwotnych.
Wzrost selektywnego zbierania
odpadów a następnie ich
zagospodarowania w sposób
bezpośredni przyczynić się do
ograniczenia ilość składowanych
odpadów.
Pośrednio wpłynie to na poprawę
jakości powietrza i przyczyni się do
ochrony wód, a w konsekwencji do
co najmniej nie pogorszenia
warunków życia w rejonie
składowania odpadów.
Prawdopodobny wzrost ilości
zagospodarowanych odpadów czy
to w postaci selektywnej zbiórki

12

Osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r.
wymaganego poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji:
odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła
w wysokości co najmniej 50%
wagowo

12

Uzyskanie tych wymagań w wymaganym czasie wydaje się nierealne.
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integralności obszarów Natura
2000.
Rozbudowa instalacji termicznego
przekształcania odpadów
spowoduje z jednej strony
potencjalne negatywne samej
instalacji, a także wzrost liczby
pojazdów dowożących śmieci, a w
konsekwencji wzrost emisji
zanieczyszczeń powietrza z tych
pojazdów i dodatkową emisję
hałasu. Jednocześnie może to
również wpłynąć na zwiększenie
uciążliwości dla lokalnej
społeczności.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r.
poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne
w wysokości co najmniej 70%
wagowo

Monitorowanie odpowiedniej
przepustowości i jakości instalacji
umożliwiającej zagospodarowanie
wszystkich zebranych odpadów
komunalnych, poprzez
odpowiednie monitorowanie
zrealizowanych i planowanych
inwestycji we współpracy z
Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego
Zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby w 2020
roku nie było składowanych więcej
niż 35% masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 roku
Organizowanie akcji i kampanii
ekologicznych informujących o
sposobach ograniczania
wytwarzania odpadów
komunalnych oraz w zakresie
prawidłowych sposobów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych i mechanizmów
funkcjonowania gospodarki
odpadami komunalnymi w m.st.
Warszawie
oraz
Edukacja z zakresu sposobów,
technologii oraz potrzeby
przetwarzania odpadów.

czy ich przetwarzania pośrednio
może wpłynąć na ograniczenie
ilości pozyskiwanych surowców
pierwotnych.
Wzrost selektywnego zbierania
odpadów a następnie ich
zagospodarowania w sposób
bezpośredni przyczynić się do
ograniczenia ilość składowanych
odpadów.
Pośrednio wpłynie to na poprawę
jakości powietrza i przyczyni się do
ochrony wód, a w konsekwencji do
co najmniej nie pogorszenia
warunków życia w rejonie
składowania odpadów.
Prawdopodobny wzrost ilości
zagospodarowanych odpadów czy
to w postaci selektywnej zbiórki
czy ich przetwarzania pośrednio
może wpłynąć na ograniczenie
ilości pozyskiwanych surowców
pierwotnych.
Zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych spowoduje
wyeliminowanie składowanych
odpadów.
Pośrednio wpłynie to na poprawę
jakości powietrza i przyczyni się do
ochrony wód, a w konsekwencji do
co najmniej nie pogorszenia
warunków życia w rejonie
składowania odpadów.
Zmniejszenie ilości składowanych
odpadów pośrednio wpłynie na
poprawę jakości powietrza i
przyczyni się do ochrony wód, a w
konsekwencji do co najmniej nie
pogorszenia warunków życia w
rejonie składowania odpadów.
Wzrost świadomości co do
potrzeby selektywnego zbierania
odpadów a następnie
selektywnego ich
zagospodarowania w sposób
pośredni może przyczynić się do
ograniczenia ilość składowanych
odpadów.
Pośrednio może to powodować
zwiększenie ilości odpadów
zbieranych selektywnie co
pośrednio wpłynie na poprawę
jakości powietrza i przyczyni się do
ochrony wód, a w konsekwencji do
co najmniej nie pogorszenia
warunków życia w rejonie
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Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Prowadzenie dialogu społecznego
z mieszkańcami przy wyznaczaniu
lokalizacji nowych inwestycji z
zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi, poprzez np.
konsultacje społeczne lub inne
metody partycypacji.
Prowadzenie zamówień
publicznych z uwzględnianiem
kryteriów ekologicznych, w tym
kryterium surowców odnawialnych
i z odzysku (produkcja ekologiczna)
oraz niskiego poziomu odpadów
(ponowne wykorzystanie produktu
lub materiałów, z których jest
wykonany).

składowania odpadów.
Prawdopodobny wzrost ilości
zagospodarowanych odpadów czy
to w postaci selektywnej zbiórki
czy ich przetwarzania pośrednio
może wpłynąć na ograniczenie
ilości pozyskiwanych surowców
pierwotnych.
Pośrednio może przyczynić się do
wybrania najbardziej optymalnego
wariantu lokalizacji, ograniczając w
ten sposób jego niekorzystne
oddziaływanie zarówno na
środowisko jak i na lokalną
społeczność..
Pośredni wpływ na zmniejszenie
ilości odpadów jak i także
preferowanie wykorzystywania
surowców wtórnych oraz
materiałów i urządzeń z
recyklingu.
Pośredni, skumulowany i
długofalowy efekt w postaci
ograniczenia składowania
odpadów i oddziaływania
składowisk na środowisko oraz
społeczności lokalne.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

W przypadku budowy czy organizacji nowych punktów PSZOK niezbędnym będzie
określenie szczegółowych warunków lokalizacji, które przyczynią się do zminimalizowania
ewentualnego niekorzystnego oddziaływania. Takie warunków powinny znaleźć się we
właściwych decyzja administracyjnych. Także na etapie właściwej decyzji administracyjnej
należy odnieść się do ewentualnego negatywnego oddziaływania rozbudowy instalacji
termicznego przekształcania odpadów i zaproponować działania je eliminujące lub
ograniczające. Aby ograniczyć uciążliwość zwiększonej liczby pojazdów dowożących odpady
komunalne do instalacji termicznego ich przekształcania proponuje się wykorzystywanie do
tego pojazdów spełniających najwyższe normy co do emisji spalin i hałasu.
Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi są prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań
alternatywnych.

Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji w zakresie
odpadów przemysłowych.
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Główne kierunki interwencji
Realizacja nowych inwestycji

Właściwe planowanie
przestrzenne

Wykorzystanie uprawnień
kontrolnych organów ochrony
środowiska

Sukcesywne likwidowanie
odpadów zawierających PCB i
azbest

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Zamiana kotła z rusztowego na
Realizacja zadań nie będzie
fluidalny przyczyni się do poprawy oddziaływać znacząco na
wskaźnika emisyjności oraz
środowisko i wpływać
sprawności i wydajności kotłów.
bezpośrednio na tereny cenne
W konsekwencji spowoduje to
przyrodniczo w tym nie zagraża
zmniejszenie negatywnego
integralności obszarów Natura
oddziaływania. Ograniczona
2000.
zostanie emisja zanieczyszczeń
powietrza, a wykorzystanie
biomasy spowoduje wzrost ilości
paliwa odnawialnego, zmniejszając
stosowanie paliw kopalnych.
Wpłynie to na poprawę jakości
powietrza oraz będzie mieć
korzystny wpływ na zmiany
klimatu globalnego.
Wprowadzenie szczegółowych
Realizacja zadań nie będzie
uwarunkowań co do prowadzenia
oddziaływać znacząco na
określonej działalności w
środowisko i wpływać
gospodarowaniu odpadami i
bezpośrednio na tereny cenne
wymagań ochrony środowiska
przyrodniczo w tym nie zagraża
może przyczynić się do
integralności obszarów Natura
zmniejszenia jej negatywnego
2000.
oddziaływania na środowisko i
zdrowie ludzi
Pośrednio i długofalowo może to
przyczynić się do poprawy
warunków życia społeczności i
środowiska lokalnego.
Zdyscyplinowanie wytwórców
Realizacja zadań nie będzie
odpadów przemysłowych (także
oddziaływać znacząco na
zbierających, prowadzących
środowisko i wpływać
odzysk i unieszkodliwianie
bezpośrednio na tereny cenne
odpadów) może mieć korzystny
przyrodniczo w tym nie zagraża
wpływ na ograniczenie ich
integralności obszarów Natura
niekorzystnego oddziaływania
2000.
jeżeli do tej pory postępowali oni
niezgodnie z wymogami w tym
zakresie. Pośrednio może to
zmniejszyć potencjalne zagrożenie
dla zdrowia ludzi i środowiska
przyrodniczego.
Ze względu na swoją szkodliwość
Realizacja zadań nie będzie
odpady zawierające PCB są wysoce oddziaływać znacząco na
niebezpieczne dla ludzi i
środowisko i wpływać
środowiska. Nie ulegają rozkładowi bezpośrednio na tereny cenne
i kumulują się w organizmie
przyrodniczo w tym nie zagraża
ludzkim. Mogą powodować trwałe integralności obszarów Natura
uszkodzenia systemu nerwowego,
2000.
wątroby, śledziony i nerek, a także
wpływać na zapis genetyczny
człowieka oraz działać
rakotwórcze. Dlatego ich
likwidacja jest szczególnie istotna.
Również właściwe
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zagospodarowanie odpadów
zawierających azbest gwarantuje
minimalizację negatywnego
wpływu na zdrowie.

Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarowania odpadami
przemysłowymi są prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań
alternatywnych.
5.8 Zasoby przyrodnicze
Warszawa jako miasto posiada unikatowy charakter z punktu widzenia posiadanych
zasobów przyrodniczych nawet w skali europejskiej. Dotyczy to zarówno terenów
parkowych, zieleni naturalnej, obszarów leśnych oraz znaczącego występowania na terenie
miasta lub w bezpośrednim sąsiedztwie cennych terenów objętych różnymi formami
ochrony, w tym w najwyższym stopniu jak park narodowy, rezerwaty przyrody czy też
obszary europejskiej sieci Natura 2000. Tkanka miejska wplata się w cenne obszary
krajobrazowe, jakimi są przede wszystkim Dolina Wisły i Skarpa Warszawska. Występujące
zasoby przyrody i powiązania pomiędzy nimi są decydujące dla zachowania, a także
poprawiania, poziomu jakości życia mieszkańców i przyjezdnych, a w szczególności
mikroklimatu.
W tym kontekście wyraźnie rysują się dwie tendencje. Pierwsza polegająca na
staraniach władz miast do zachowania tych zasobów przyrodniczych i w tym celu
podejmowane są różne działania na czele z utworzonym Systemem Przyrodniczym
Warszawy. Z drugiej strony istnieje silna presja na zabudowywanie terenów otwartych i to
nawet w obszarach chronionych prawem. Także funkcjonowanie coraz to większego miasta
wywołuje wiele negatywnych zjawisk, przede wszystkim związanych z transportem i ruchem
rekreacyjnym. Pogarsza się stan zieleni przyulicznej, wiele parków wymaga rewitalizacji.
Następuje osłabienie systemu powiązań przyrodniczych co jest zaznaczone w POŚ, o czym
świadczy stwierdzenie „Istnieje obawa, że chaotyczny rozwój zagospodarowania
przestrzennego zagrozi integralności systemu, osłabi funkcjonowanie przyrodnicze trzonu
SPW oraz zminimalizuje jego pozytywne oddziaływanie na inne tereny miasta”. Widać
wyraźnie, że ta druga tendencja w wielu miejscach wygrywa z pierwszą. Jedną z istotnych
przyczyn podkreślanych w POŚ jest brak kompleksowej polityki zarządzania terenami
otwartymi w mieście wraz z rozproszonym systemem zarządzania nimi. Aby temu zapobiec
lub ograniczyć w POŚ widoczne są starania, aby stworzyć zespół działań organizacyjnych,
edukacyjnych i inwestycyjnych mających na celu nie tylko zachowanie zasobów
przyrodniczych Warszawy, ale także wzmocnienie ich ochrony.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Integracja zarządzania terenami
zieleni miejskiej

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Pośrednio korzystny wpływ na
Realizacja zadań nie będzie
funkcjonowanie zielni miejskiej w
oddziaływać znacząco na
Warszawie, prowadzący pośrednio środowisko i wpływać
do skumulowanego i
bezpośrednio na tereny cenne
długofalowego efektu w postaci
przyrodniczo w tym nie zagraża
poprawy warunków klimatu
integralności obszarów Natura
lokalnego w poszczególnych
2000.
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Ograniczenie degradacji
krajobrazu

Stworzenie dogodnych warunków
bytowania fauny
Ograniczenie spadku liczebności
fauny

Uregulowanie stanu prawnego
obszarowych form ochrony
przyrody

Sprawowanie nadzoru nad
pomnikami przyrody

Sprawowanie nadzoru nad
rezerwatami przyrody oraz
obszarem NATURA 2000

częściach miasta.
Pośredni efekt na zachowanie
krajobrazu w mieście, prowadzący
pośrednio do skumulowanego i
długofalowego efektu w postaci
poprawy warunków klimatu
lokalnego w poszczególnych
częściach miasta, a także
pozytywnej wizualizacji miasta.
Stworzeni warunków korzystnych
dla funkcjonowania fauny, a
pośrednio na tereny zieleni i
Systemu Przyrodniczego
Warszawy.

Wzmocnienie formalno-prawne
form ochrony przyrody pośrednio
wpłynie na poprawę ich
funkcjonowania, prowadząc
pośrednio do skumulowanego i
długofalowego efektu w postaci
poprawy warunków klimatu
lokalnego w rejonie tych form
ochrony przyrody.
Wzmocnienie nadzoru nad
pomnikami przyrody przyczyni się
do bardziej korzystnych warunków
ich funkcjonowania, a tym samym
do lepszego zachowania tych form
ochrony przyrody.

Wzmocnienie nadzoru nad
rezerwatami przyrody i obszarami
Natura 2000 przyczyni się do
bardziej korzystnych warunków ich
funkcjonowania, a tym samym do
lepszego zachowania tych form
ochrony przyrody.
Prowadząc pośrednio do
skumulowanego i długofalowego
efektu w postaci poprawy
warunków klimatu lokalnego w
rejonie tych form ochrony
przyrody.
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Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Ograniczenie presji urbanistycznej
Ograniczanie niekontrolowanego
ruchu turystycznego w obszarach
objętych formami ochrony
przyrody

Tworzenie oraz modernizacja
obiektów i terenów zieleni

Ochrona lasów, zachowanie
różnorodności przyrodniczej,
zachowanie leśnych zasobów
genetycznych, walorów
krajobrazowych, ochrona gleb i
ochrona wód

Zapewnienie funkcjonowania
korytarzy napowietrzających ma
bardzo istotne znaczenie dla
kształtowanie właściwego klimatu
w mieście, zwłaszcza w jego części
centralnej, prowadząc do
osłabienia efektu wysypy ciepła
(jego skala w związku ze zmianami
klimatu będzie narastać).
Pośredni i długofalowy korzystny
wpływ na funkcjonowanie
terenów zieleni w mieście, a także
na kształtowanie właściwego
klimatu lokalnego w różnych
częściach miasta.
Pośrednio, skumulowanie i
długofalowo będzie pozytywnie
oddziaływać na jakość życia w
mieście.
Zmniejszenie presji
niekontrolowanego ruchu
turystycznego przyczyni się do
poprawy kondycji środowiska
przyrodniczego na obszarach
chronionych. Pośrednio może
wpłynąć na kształtowanie
właściwego klimatu lokalnego w
ich sąsiedztwie.
Pośrednio, skumulowanie i
długofalowo będzie pozytywnie
oddziaływać na jakość życia.
Realizacja tak wielu obiektów i
terenów zieleni wpłynie korzystnie
na stan środowiska przyrodniczego
(fauna i flora) w mieście, przyczyni
się bezpośrednio do poprawy
klimatu lokalnego w wielu miejsca.
Pośrednio służyć będzie jako
miejsca enklaw zieleni i oczek
wodnych do łagodzenia stresu
termicznego jaki ma miejsce i
będzie występował w mieście w
wyniku zmian klimatu.
Pośrednio, skumulowanie i
długofalowy wpłynie na jakość
życia mieszkańców miasta.
Wzmocnienie ekosystemów
leśnych i przyczynienie się do
ochrony różnorodności
przyrodniczej wpłynie korzystnie
na stan środowiska przyrodniczego
(fauna i flora), pośrednio będzie
korzystnie oddziaływać na
możliwość wprowadzania do
miasta, zwłaszcza centrum,
chłodnego i nasyconego tlenem
powietrza. Pośrednio, przyczyni się
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Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząca na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Udostępnienie lasów
społeczeństwu

Gospodarka łowiecka

do poprawy klimatu lokalnego w
wielu miejsca. Jednocześnie
zostaną utrzymane warunki do
wypoczynku i regeneracji sił
mieszkańców Warszawy.
Pośrednio, skumulowanie i
długofalowy wpłynie na jakość
życia mieszkańców miasta.
Skanalizowane korzystanie z
terenów leśny, wykorzystanie ich
do celów edukacji ekologicznej
oraz prowadzenie właściwej
gospodarki leśnej przyczyni się z
jednej strony do ochrony terenów
leśnych i zapewnienia ich
korzystnego oddziaływania. A po
drugie pośrednio może przyczynić
się do zmiany zachowań
społecznych na bardziej
proekologiczne.
Wpływa korzystnie na sprawne
funkcjonowanie ekosystemów
leśnych i w ten sposób przyczynia
się do zapewnienia ich funkcji
przyrodotwórczych.

Przywracanie zwierząt do
środowiska

Ważna rola w zachowaniu
zagrożonych gatunków oraz
rehabilitacji rannych zwierząt.

Edukacja przyrodniczo – leśna

Prowadzenie edukacji
przyrodniczo-leśnej zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży może w
istotny sposób wpłynąć na ich
przyszłe zachowania
proekologiczne, co pośrednio i
długofalowe może mieć korzystny
efekt środowiskowy.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczy w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie zasobów przyrodniczych są
prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych.
5.9 Zagrożenia poważnymi awariami
Zagrożenie poważnym awariami występuje w Warszawie ze strony zakładów
przemysłowych i transportu przez miasto systemem ulic czy linii kolejowych substancji
niebezpiecznych. Jednocześnie potencjalne zagrożenie stwarzają sieci gazownicze.
Rozpoznanie zagrożenia w ramach POŚ jest wystarczająco dobre choć zwraca się uwagę na
niepełną informację, co do przewozu substancji niebezpiecznych. Ocenić także należy
pozytywnie system przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii oraz przygotowanie
służb do poradzenia sobie w przypadku ich wystąpienia.
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Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Rozpoznanie zagrożeń. Stworzenie
i aktualizacja listy zakładów i tras
przewozu materiałów
niebezpiecznych

Kontrola zakładów stwarzających
ryzyko wystąpienia poważnej
awarii

Monitoring zagrożeń związanych z
transportem substancji
niebezpiecznych

Zapewnienie sprawnego
reagowania w przypadku
wystąpienia awarii.
(Wyposażenie służb w odpowiedni
sprzęt służący do walki ze skutkami
poważnych awarii.)
Informowanie społeczeństwa o
sposobach postępowania w
sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska i życia ludzi z tytułu
wystąpienia awarii przemysłowych

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Świadomość skali zagrożenia może Realizacja zadań nie będzie
przyczynić się do wprowadzenia
oddziaływać znacząco na
działań profilaktycznych lub lepiej
środowisko i wpływać
zaplanować ewentualną akcję
bezpośrednio na tereny cenne
ratunkową. Wpłynie to pośrednio
przyrodniczo w tym nie zagraża
na ograniczenie negatywnych
integralności obszarów Natura
konsekwencji poważnych awarii
2000.
czy to dla środowiska
przyrodniczego czy też dla ludzi.
Zdyscyplinowanie zarządzających
Realizacja zadań nie będzie
takimi zakładami może przyczynić
oddziaływać znacząco na
się do wprowadzenia działań
środowisko i wpływać
profilaktycznych lub lepiej
bezpośrednio na tereny cenne
zaplanować ewentualną akcję
przyrodniczo w tym nie zagraża
ratunkową. Wpłynie to pośrednio
integralności obszarów Natura
na ograniczenie negatywnych
2000.
konsekwencji poważnych awarii
czy to dla środowiska
przyrodniczego czy też dla ludzi.
Monitorowanie zagrożenia może
Realizacja zadań nie będzie
przyczynić się do wprowadzenia
oddziaływać znacząco na
działań profilaktycznych lub lepiej
środowisko i wpływać
zaplanować ewentualną akcję
bezpośrednio na tereny cenne
ratunkową. Wpłynie to pośrednio
przyrodniczo w tym nie zagraża
na ograniczenie negatywnych
integralności obszarów Natura
konsekwencji poważnych awarii
2000.
czy to dla środowiska
przyrodniczego czy też dla ludzi.
Wpłynie to pośrednio na
Realizacja zadań nie będzie
ograniczenie negatywnych
oddziaływać znacząca na
konsekwencji poważnych awarii
środowisko i wpływać
czy to dla środowiska
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczego czy też dla ludzi.
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.
Wzrost świadomości, co do skali
Realizacja zadań nie będzie
zagrożenia oraz zasad
oddziaływać znacząco na
postępowania, w takich
środowisko i wpływać
sytuacjach, społeczności
bezpośrednio na tereny cenne
zagrożonych poważnymi awariami, przyrodniczy w tym nie zagraża
może wpłynąć pośrednio na
integralności obszarów Natura
ograniczenie negatywnych
2000.
konsekwencji poważnych awarii
dla ludzi.

Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie zagrożeń poważnymi
awariami są prawidłowe i dlatego nie widzi się potrzeby proponowania rozwiązań
alternatywnych.
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5.10 Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja
ekologiczna
Budowanie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej oraz szerokiej partycypacji
społecznej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska jest ważne i kluczowe dla
powodzenia realizacji zamierzonego programu. Warszawa podejmuje wiele działań i
inicjatyw w tym zakresie, a w szczególności: programy edukacyjne, imprezy ekologiczne
(własne i wspierane), konsultowanie z mieszkańcami nie tylko działań na rzecz ochrony
środowiska (jak np. akty prawne), ale przede wszystkim tych inwestycji, które potencjalnie
zagrażają środowisku, czy też funkcjonowanie przy Biurze Ochrony Środowiska komisji
dialogu społecznego, a także uruchomienie budżetu partycypacyjnego. Przejawem rosnącego
zainteresowania zagadnieniami ochrony środowiska jest też duża liczba wniosków o
udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
W ocenie sytuacji w zakresie świadomości ekologicznej zwrócono uwagę na brak
informacji o wynikach badań opinii publicznej w ujęciu dynamicznym. Na ile poziom tej
świadomości się zmienia i jakie z tego wynikają wnioski dla programu ochrony środowiska.
Brak także informacji, co do działań edukacyjnych wśród pracowników administracji
samorządowej i nie chodzi tylko o pracowników zajmujących się bezpośrednio ochroną
środowiska, ale też zatrudnionych w innych biurach i urzędach dzielnicowych.
W ramach proponowanych zadań interesujące jest w szczególności powstanie
Warszawskiego Indeksu Powietrza. W przypadku powodzenia tej inicjatywy warto rozważyć
rozszerzenie tego indeksu na inne elementy środowiska, a w konsekwencji doprowadzenie
do stworzenia aplikacji na telefon komórkowy, która na bieżąco informuje mieszkańców o
sytuacji w zakresie stanu środowiska i wpływu na zdrowie ludzi oraz także o inicjatywach i
imprezach ekologicznych czy też o planowanych spotkaniach konsultacyjnych.
Poniżej ocena skutków poszczególnych głównych kierunków interwencji.
Główne kierunki interwencji
Edukacja ekologiczna dzieci i
młodzieży oraz upowszechnianie
wiedzy ekologicznej wśród
nauczycieli

Rozpowszechnianie informacji na
temat zachowań proekologicznych

Zapewnienie mieszkańcom
informacji na temat stanu
środowiska

Oddziaływania
Pozytywne
Negatywne
Prowadzenie edukacji ekologicznej Realizacja zadań nie będzie
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oddziaływać znacząco na
może w istotny sposób wpłynąć na środowisko i wpływać
ich przyszłe zachowania
bezpośrednio na tereny cenne
proekologiczne, świadomą
przyrodniczo w tym nie zagraża
konsumpcję, co pośrednio i
integralności obszarów Natura
długofalowe może mieć korzystny
2000.
efekt środowiskowy.
Rozpowszechnianie dobrych
Realizacja zadań nie będzie
przykładów może w istotny sposób oddziaływać znacząco na
wpłynąć na ich powielanie a tym
środowisko i wpływać
samym na promowanie zachowań
bezpośrednio na tereny cenne
proekologicznych, świadomej
przyrodniczo w tym nie zagraża
konsumpcji, co pośrednio i
integralności obszarów Natura
długofalowe może mieć korzystny
2000.
efekt środowiskowy.
Rzetelna informacja o stanie
Realizacja zadań nie będzie
środowiska, może przyczynić się
oddziaływać znacząco na
do właściwych zachowań
środowisko i wpływać
mieszkańców, a w przypadku
bezpośrednio na tereny cenne
istotnych zagrożeń (jak np. nagłe
przyrodniczo w tym nie zagraża
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Zapewnienie aktywnego udziału
społeczeństwa w działaniach na
rzecz ochrony środowiska.
Włączanie mieszkańców w
działania miasta i podejmowanie
decyzji

fale upałów czy nawalne deszcze)
do właściwego zareagowania tak
aby ograniczyć negatywne skutki
dla zdrowia i życia.
Świadome i aktywne
społeczeństwo staje się realnym
partnerem miasta w
podejmowaniu decyzji o skutkach
środowiskowych. Wiedza
lokalnych ekspertów może
przyczynić się do wyboru
najwłaściwszego rozwiązania,
eliminującego zagrożenie dla
środowiska albo w istotny sposób
przyczynić się do jego
ograniczenia.
Jednocześnie przeprowadzona
rzetelnie partycypacja społeczna
ogranicza a także często eliminuje
konflikty związane z potencjalnym
niekorzystnym oddziaływaniem na
środowisko czy zdrowie ludzi.

integralności obszarów Natura
2000.

Realizacja zadań nie będzie
oddziaływać znacząco na
środowisko i wpływać
bezpośrednio na tereny cenne
przyrodniczo w tym nie zagraża
integralności obszarów Natura
2000.

Zaproponowane kierunki interwencji i zadania w zakresie świadomości ekologicznej
mieszkańców, partycypacji społecznej, edukacji ekologicznej są prawidłowe i dlatego nie
widzi się potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych. Uzupełniająco proponuje się
wprowadzenie programu edukacji dla urzędników samorządowych oraz różnych grup
zawodowych, których aktywność w mieście wpływa na stan środowiska jak np.: kierowcy
autobusów miejskich czy taksówkarze.
5.11 Adaptacja do zmian klimatu
Ważnym jest wprowadzenie nowego kierunku działań, jakim jest potrzeba adaptacji
do skutków zmian klimatu. Wyraźnie dostrzega się rosnące zagrożenie związane z falami
upałów i nawalnymi deszczami czy suszami oraz gwałtownymi wiatrami. Skala tego
zagrożenia obecnie i w przyszłości, tak jak napisano w POŚ, jest w fazie prac studialnych i w
nawiązaniu do skali tego zagrożenia zaproponowana zostanie Strategia adaptacji m.st.
Warszawy do zmian klimatu. Zawierać ona będzie nowe instrumenty służące adaptacji do
zmian klimatu w obszarach metropolitalnych. Jednocześnie projekt ww. strategii powstanie
ze znacznym udziałem mieszkańców, a towarzyszyć temu będzie kampania informacyjnoedukacyjna. Przyczyni się to do zwiększenia świadomości społecznej zagrożeń związanych z
nadchodzącymi zmianami klimatycznymi oraz zaprezentuje mieszkańcom możliwości
dostosowania się do nich.
Przygotowanie z szerokim udziałem społecznym strategii adaptacji do zmian klimatu,
a następnie konsekwentne jej wdrażania przyczyni się do kształtowania bardziej przyjaznego
miasta w sytuacji narastających zmian klimatu i ich negatywnych skutków, oddziałując
korzystnie pośrednio, skumulowanie i długofalowo w szczególności na zdrowie i życie
mieszkańców.
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5.12 Transgraniczne oddziaływanie
Program ochrony środowiska nie będzie powodował oddziaływań transgranicznych.

6. METODYKA OCENY I POLA NIEPEWNOŚCI
Niniejszą prognozę przygotowano z należytą starannością, zgodnie ze stanem
prawnym oraz wymogami obowiązującej dobrej praktyki w zakresie przygotowywania
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Jednak mimo tego, w trakcie
przygotowania prognozy POŚ napotkano, przy ocenie oddziaływania na środowisko, na wiele
trudności i niewiadomych. Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko programu
ochrony środowiska wymaga odmiennego podejścia niż prognoza dotycząca innego rodzaju
strategicznych dokumentów związanych z przyszłą działalnością inwestycyjną, która może
wpłynąć na istotne zagrożenie dla środowiska jak np. polityka energetyczna czy
transportowa. Dlatego przygotowując niniejszą prognozę skoncentrowano się na ocenie czy
podjęte działania służące szeroko rozumianej ochrony środowiska są wystarczające dla
uzyskania znaczącej poprawy jego stanu i podniesienie poziomu życia mieszkańców.
W celu uzyskania większej spójności pomiędzy Prognozą a POŚ przy jej przygotowaniu
zastosowano metodę kroczącą, czyli tzw.: kolejnych przybliżeń. Najpierw dokonano oceny
diagnozy oraz celu i zakresu programu ochrony środowiska, a uwagi i rekomendacje
przekazano zespołowi przygotowującemu Program. Pozwoliło to już na wstępnym etapie
wykorzystać wyniki prac nad Prognozą do sformułowania następnego kroku, czyli
przygotowania celów dla poszczególny elementów składowych POŚ, kierunków interwencji
oraz zadań. Wyniki tego etapu Prognozy pozwoliły zespołowi przygotowującemu Program
wykorzystać je przy formułowaniu roboczej jego wersji, która w kolejnym kroku została
poddana ponownej ocenie. W ten sposób uniknięto sytuacji, że ocenie poddaje się
zamknięty dokument, a wprowadzenie czy wykorzystanie uwag i rekomendacji jest
utrudnione a czasami wręcz nie możliwe, gdyż wymagałoby istotnych zmian w dokumencie,
co jest możliwe na wstępnych etapach, ale nie końcowym. Dlatego metoda kroczącej oceny
jest bardziej efektywna i skuteczna.
Dokonując samej oceny oddziaływania Programu na środowisko posłużono się
dwoma metodami. Pierwsza polega na porównaniu zapisów proponowanych w POŚ z
wymaganiami stawianym przez różne akty prawne i dokumenty planistyczne na poziomie
międzynarodowym, unijnym, krajowym i wojewódzkim. Jak i także porównano te zapisy z
innym prognozami wykonanymi dla dokumentów strategicznych na poziomie miasta. Druga
metoda polegała na tym, że przygotowana ocena wraz z uzupełniającymi rekomendacjami
została poddana weryfikacji przez zespół konsultantów na każdym z etapów przygotowania
Prognozy. W konsultacji cześć zapisów została doprecyzowana, część uznana za niezasadne,
a także wprowadzono nowe uwagi i rekomendacje. Jednak za ostateczny wynik dokonanej
oceny oddziaływania POŚ na środowisku odpowiada jedynie zespół z Instytutu na rzecz
Ekorozwoju.
W wyniku przyjętej metody wiele zgłoszonych uwag i sugestii zostało
uwzględnionych. W zagadnieniach ogólnych odniesiono się do VII Programu Ochrony
Środowiska UE, a także do Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2023. Uzupełniono część
dotyczącą jakości powietrza i ochrony klimatu o rolę zieleni miejskiej w poprawie jakości
powietrza, nawiązano do tzw. ustawy antysmogowej, podano długość ścieżek rowerowych,
doprecyzowano analizę SWOT jak i także zdefiniowano priorytety, powiązano wskaźniki z
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konkretnym kierunkami interwencji lub poszczególnym zadaniami oraz zaplanowano zadania
nieinwestycyjne, związane ze zmianą postaw konsumenckich, wzrostem świadomości
ekologicznej. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem w większym stopniu
uwzględniono konieczność wykorzystanie planowania przestrzennego do tworzenia
przyjaznego i zgodnego z prawem klimatu akustycznego. W zakresie promieniowania
elektromagnetycznego doprecyzowano analizę SWOT oraz uwzględniono zasadę
ograniczenia w użytkowaniu terenu położonego w zasięgu promieniowania
elektromagnetycznego. W zakresie gospodarowania wodą dokonano właściwego rozdzielnia
pomiędzy rozdziałami o zasobach wodnych i gospodarce wodno-ściekowej, doprecyzowano
analizę SWOT, przewidziano działania w zakresie „odbetonowywania” centrów miast, tzn.
odzyskiwanie terenów biologicznie czynnych i tworzenie enklaw zieleni z małymi stawami,
zbiornikami wodnymi, czy też kurtynami wodnymi oraz wprowadzono działania edukacyjne
związane z propagowaniem racjonalnego używania wody. W zakresie powierzchni ziemi
odniesiono się w diagnozie do remediacji zanieczyszczonego gruntu prowadzone przez
właścicieli, uzupełniono analizę SWOT, przyjęto zapis o wykorzystywaniu na cele
transportowe i budowlane w pierwszej kolejności terenów już niegdyś przekształconych i
dodano wskaźnik monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. W zakresie
gospodarowania odpadami doprecyzowano określenie odpady segregowane suche,
zakwalifikowano metale do odpadów surowcowych, uzupełniono klasyfikację odpadów
komunalnych, poinformowano o nie osiągnięciu założonego poziomu odzysku odpadów
budowlanych, doprecyzowano analizę SWOT, zapisano o konieczności doskonalenia systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wprowadzono konkretne wskaźniki,
przewidziano konieczność edukacji mieszkańców z zakresu sposobów, technologii oraz
potrzeby przetwarzania odpadów jako podstawę do prowadzenia partycypacji społecznej, a
także wprowadzono zapis o systemie zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W
zakresie zasobów przyrodniczych wprowadzono do dokumentu mapy lasów, obszarów
chronionych, Systemu Przyrodniczego Warszawy, uzupełniono analizę SWOT, wprowadzono
bardziej precyzyjne wskaźniki, zaproponowano ograniczanie niekontrolowanego ruchu
turystycznego w obszarach objętych formami ochrony przyrody, a także dokonano bardziej
precyzyjnego podziału pomiędzy terenami o znaczeniu głównie przyrodniczym (obszary
chronione, obszary leśne itp.) oraz głównie społecznym lub rekreacyjnym. Podkreślono
znaczenie świadomości ekologicznej mieszkańców, partycypacji społeczna i edukacji
ekologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu, poprzez wydzielenia tych zagadnień jako
rozdziały
Specyfiką strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest brak możliwości
przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby na precyzyjne określenie ewentualnych skutków
danego dokumentu strategicznego. W takim wypadku albo wykorzystuje się modele
matematyczne, które z pewną dozą niepewności pozwoliłyby określić ilościowe skutki
danego programu albo bazuje się na doświadczeniu i intuicji zespołu wykonującego
Prognozę. Warto także pamiętać, że zastosowanie modelu wymaga dysponowania
odpowiednia bazą informacyjną, które pozwoliłaby na prognozowanie ilościowe przyszłych
stanów lub trendów. W przypadku POŚ nie dysponowano ani taką bazą informacyjną ani
odpowiednimi modelami, aby ocenić ilościowe skutki programu. Dlatego ocena ma charakter
jakościowy, a wykorzystanie wiedzy i doświadczenia nie tylko zespołu przygotowującego
Prognozę, ale także zespołu konsultantów, daje wysoką gwarancję ich trafności.
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7. PROPONOWANY MONITORING ŚRODOWISKOWYCH SKUTKÓW
WDRAŻANIA POŚ
Zgodnie z zapisami w POŚ ocena realizacji programu będzie prowadzona według
schematu presja – stan środowiska – reakcja. Mają temu służyć następujące wskaźniki:




presji czyli wielkości emisji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do środowiska wraz
z określeniem zmian w aktywnościach powodujących te emisje,
jakości środowiska czyli stanu środowiska poszczególnych jego elementów,
reakcji czyli opisujące działania podejmowane w przez władze miasta aby przeciwdziałać
zaistniałym zagrożeniom.

Zgodnie z zapisem w dokumencie POŚ, jego ocena będzie dokonywana co dwa lata i skupiać
będzie się na wskaźnikach z grupy presji i jakości środowiska. Ma to służyć określeniu na ile
podejmowane działania mają służyć poprawie jakości środowiska przyrodniczego i
przyczyniać się do zmniejszenia wywołanej funkcjonowaniem miasta presji.
Aby bardziej skutecznie monitorować środowiskowe skutki wdrażania POŚ proponuje
się rozszerzyć zakres stosowanych wskaźników, tak jak zaproponowano w poniższym
zestawieniu13.
Elementy

Zakres

Siły sprawcze

Czynniki społeczne, gospodarcze, polityczne przyczyniające się do
oddziaływania na środowisko.

Presja

Skala oddziaływania na środowisko w wyniku działania sił sprawczych

Stan środowiska Stan środowiska poddany presji.
Narażenie

Interakcja pomiędzy ludźmi a stanem środowiska.

Efekt

Przyrodnicze i zdrowotne skutki zmian w stanie środowiska.

Reakcja

Podejmowane działania aby zapobiec lub ograniczyć negatywne efekty.

8. KONKLUZJA KOŃCOWA
Stwierdzić należy, że projekt „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na
lata 2017- 2020 z perspektywą do 2023” został opracowany zarówno w sposób
profesjonalny jak i odpowiada na występujące dzisiaj oraz mogące pojawić się
w najbliższej przyszłości zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi.
Warte podkreślenia są: bogaty zestaw kierunków interwencji i zadań, przewidywane sposoby
wdrażania POŚ oraz powiązanie ich z potencjalnymi źródłami finansowania. W wyniku ich
realizacji spodziewać się należy wielu pozytywnych oddziaływań. Do najważniejszych zaliczyć
należy:
 ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych, co pośrednio
wpłynie na zdrowie mieszkańców i stan środowiska przyrodniczego, a także na
ograniczenie zmian klimatu globalnego;
13

http://www.gov.scot/Publications/2008/12/11090318/10
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 poprawę klimatu akustycznego miasta, skutkującą korzystnym wpływem na jakości życia
mieszkańców;
 ograniczenie presji na zasoby wodne co może mieć pośrednio, długofalowo korzystny
wpływ na możliwości zaopatrzenia w wodę oraz funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego;
 poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, co w długiej perspektywie
stwarza możliwości do korzystania z wody o odpowiedniej jakości;
 ograniczenie bezpośrednich oraz pośrednich i skumulowanych negatywnych skutków
związanych z falami powodziowymi i podtopieniami dla mieszkańców, przedsiębiorstw
i środowiska przyrodniczego.
 stabilizację terenów zagrożonych ruchami masowymi, co wpłynie bezpośrednio
i długofalowo na zmniejszenie zagrożenia osuwiskami;
 dążenie do zachowania terenów biologicznie czynnych w wyniku określenia ich
minimalnego wskaźnika, co wpłynie korzystnie na wzmocnienie roli i funkcji terenów
zieleni, a pośrednio przyczyni się do poprawy warunków życia,
 zasadnicze zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, co pośrednio wpłynie na
poprawę jakości powietrza i przyczyni się do ochrony wód, a w konsekwencji do co
najmniej nie pogorszenia warunków życia w rejonie składowania odpadów.
 wzmocnienie systemu zieleni miejskiej, różnych form ochrony przyrody i zachowania
krajobrazu, przede wszystkim w ramach Systemu Przyrodniczego Warszawy,
prowadzącego pośrednio do skumulowanego i długofalowego efektu w postaci poprawy
warunków klimatu lokalnego;
 promowanie zachowań proekologicznych, świadomej konsumpcji, co przyczyni się do
wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, a tym samym, pośrednio i długofalowe,
może mieć korzystny efekt środowiskowy;
 przygotowanie się w formie adaptacji do narastających zmian klimatu i jego negatywnych
skutków, co będzie oddziaływać korzystnie pośrednio, skumulowanie i długofalowo
w szczególności na zdrowie i życie mieszkańców.
Do oddziaływań o charakterze negatywnym zaliczy jedynie należy różnorodne
proponowane prace budowlane, które czasowo mogą przyczyniać się do wzrost poziomu
hałasu, zanieczyszczeń powietrza (w tym wtórne pylenie) oraz zaburzeń stosunków wodnych
jednak ograniczonych do bezpośredniego sąsiedztwa tych prac. Potencjalnie możliwy jest
niekorzystny wpływ na tereny zieleni w szczególności drzewostany. Ograniczenie tego
negatywnego wpływu wymaga sprecyzowania szczegółowych warunków na etapie
przygotowywania właściwych decyzji administracyjnych, co do oddziaływania na środowisko
poszczególnych inwestycji tak aby ograniczyć hałas oraz zanieczyszczenie powietrza
i zaburzenia stosunków wodnych do niezbędnego minimum. Ponadto utrata terenów
biologicznie czynnych i drzewostanu powinna zostać zrekompensowana poprzez
zrekultywowanie terenów zdegradowanych w innym miejscu oraz odpowiednie nasadzenie
drzew.
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