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Załącznik Nr 1  
 
 

Zestawienie najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych 
 

1.1. Nadrzędne dokumenty strategiczne 

1.1.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Dokument ten został przyjęty uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 roku.                           
Jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu 
zarządzania rozwojem kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków 
mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 
Wyodrębniono trzy obszary strategiczne, w każdym z obszarów zostały określone strategiczne cele 
rozwojowe. Cele strategiczne uzupełnione są sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Dla ochrony 
środowiska ważne są następujące cele: 

 Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 
środowiska 

o Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 
o Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 
o Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 
o Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem 

energii, 
o Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 

gospodarki, 
o Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

 Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

o Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 
o Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych 

miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – 
miasta, 

o Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, 

o Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 
stymulujących rozwój miast, 

 Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
o Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego. 

 

1.1.2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku. Jest elementem 
nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Strategia przedstawia scenariusz rozwojowy 
wynikający m.in. z diagnozy barier i zagrożeń oraz z analizy istniejących potencjałów, jak też 
możliwości sfinansowania zaprojektowanych działań. Wytycza obszary strategiczne, w których 
koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie 
średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. W dokumencie wyszczególniono trzy 
obszary strategiczne, do których przypisano konkretne cele. Z punktu widzenia ochrony środowiska 
istotne są następujące obszary i cele strategiczne 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 
o Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 

a) Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego, 
o Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb 

i aktywności obywatela 
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a) Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela, 

 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
o Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 

a) Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności 
i modernizacja sektora rolno-spożywczego, 

o Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 
a) Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii 
cyfrowych, 

o Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 
a) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami, 
b) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
c) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw 
i energii, 
d) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 
e) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu, 

o Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 
a) Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania 
w sektorze transportowym, 
b) Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń 
transportowych, 
c) Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich, 

 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 
o Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

a) Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług 
publicznych, 

o Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju                 
oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 
a) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, 
prawnych i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach, 
b) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich, 
c) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju 
ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału 
obszarów wiejskich, 
d) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej. 

 

1.1.3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

Dokument przyjęty uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 roku. Strategia 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Stanowi 
ramy strategiczne dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących w szczególności 
zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego,  
jak również bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Głównym celem Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń 
z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 
nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne 
oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. W dokumencie sformułowano 3 cele szczegółowe 
i kierunki interwencji. Poniżej przedstawiono te, które mają wpływ na kształtowanie polityki ochrony 
środowiska. 

 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 
o Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 
o Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 

suszą i deficytem wody, 
o Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej,                 

w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, 
o Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię 

o Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 
o Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
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o Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł 
energii, 

o Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 
o Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów 

wykorzystujących paliwa alternatywne, 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska 
o Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 

i gospodarki, 
o Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie 

ich na cele energetyczne, 
o Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 

energetyki, 
o Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 

energetycznych i środowiskowych, 
o Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy. 
 

1.1.4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

Główny cele Strategii to wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta                 
na wiedzy i współpracy. W dokumencie wyodrębniono cele szczegółowe, do których przypisano 
kierunki działań. Wśród celów wpisujących się w ochronę środowiska należy wymienić: 

 Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 
i efektywnej gospodarki 

o Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach 
prorozwojowych i innowacyjnych 
a) Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii 
o największym potencjale wzrostu, 
b) Działanie 1.2.4. Wspieranie różnych form innowacji, 
c) Działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych 
technologii w gospodarce (w tym technologii środowiskowych), 

o Kierunek działań 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu 
danin publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej 
gospodarki 
a) Działanie 1.3.2. Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg 
podatkowych, 

 Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 
o Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego                        

na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo-                                   
i materiałochłonności gospodarki, 
a) Działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, 
b) Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat 
wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 
c) Działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie 
technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych 
technologii węglowych (CTW), 
d) Działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”, 
w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością, 

o Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie 
planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały 
cykl życia 
a) Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć 
architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 
b) Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury. 

 

1.1.5. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 22 stycznia 2013 roku. Jest to dokument,                 
który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. Strategia dotyczy wszystkich 
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sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego, 
miejskiego oraz intermodalnego. W Strategii uwzględniono jeden cel strategiczny istotny                           
w kształtowaniu ochrony środowiska: 

 Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
o Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej, 
o Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

 

1.1.6. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Głównym celem 
opracowania jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa 
w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu interwencji publicznych 
finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. W zakres ochrony środowiska wpisują się 
następujące cele szczegółowe: 

 Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa                  
ich dostępności przestrzennej 

o Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 
sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
energii elektrycznej, 
b) Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 
c) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci 
wodociągowej, 
d) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków, 
e) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, 
f) Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu 
ziemnego, 

o Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność 
transportową obszarów wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury 
drogowej i kolejowej, 
b) Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią 
dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 
c) Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, 
transportu kołowego i kolejowego, 

o Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej 
łagodzącej zagrożenia naturalne, 

 Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe 
o Priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów 

produktów rolno‐spożywczych 
a) Kierunek interwencji 3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów 
rolno‐spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, 
ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów 
oraz produktów rybnych, 

o Priorytet 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów 

w zakresie produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia 
a) Kierunek interwencji 3.4.3. Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej            
na zmiany wzorców produkcji i konsumpcji, 

 Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 
o Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych 
ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką, 
b) Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka 
nawozami i środkami ochrony roślin, 
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c) Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych 
na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 
d) Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem 
zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 
e) Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 
rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie, 

o Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony 
krajobrazu i ładu przestrzennego 
a) Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 
b) Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne, 
c) Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami, 

o Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział 
w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji) 
a) Kierunek interwencji 5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu, 
b) Kierunek interwencji 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie 

i całym łańcuchu rolno‐żywnościowym, 
c) Kierunek interwencji 5.3.3. Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie 
wytwarzanej w rolnictwie, 
d) Kierunek interwencji 5.3.4. Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju 
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu, 
e) Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk 

przyjaznych klimatowi wśród konsumentów i producentów rolno‐spożywczych, 
o Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych, 
b) Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach 
spowodowanych katastrofami naturalnymi, 
c) Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie 
środowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa, 
d) Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów, 

o Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 
wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 
przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
b) Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie 
rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów 
wiejskich. 

 

1.1.7. Strategia „Sprawne Państwo 2020” 

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 roku. W Strategii                      
tej wyznaczone cele i kierunki interwencji mają charakter horyzontalny i koncentrują się                            
na podniesieniu skuteczności oraz efektywności funkcjonowania administracji publicznej (rządowej              
i samorządowej) i skutecznej realizacji przez nią zadań oraz świadczenia usług publicznych. Strategia 
koncentruje się także na przygotowaniu i wdrożeniu zmian systemowych, organizacyjnych                           
i zarządczych, aby osiągnąć pozytywne zmiany służące podniesieniu konkurencyjności państwa                
i jego rozwoju przy równoczesnym wzroście zaangażowania obywateli w proces rządzenia, 
zapewniając dostęp do swoich zasobów informacyjnych. W zakresie ochrony środowiska należy 
wymienić następujące cele: 

 Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych 
o Kierunek interwencji 3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju 

a) Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność 
programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 
b) Przedsięwzięcie 3.2.2. Zapewnienie ładu przestrzennego, 
c) Przedsięwzięcie 3.2.3. Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji przestrzennej 
z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 

 Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych 
o Kierunek interwencji 5.2. Ochrona praw i interesów konsumentów 

a) Przedsięwzięcie 5.2.3. Wzrost świadomości uczestników obrotu o przysługujących 
konsumentom prawach oraz stymulacja aktywności konsumenckiej w obszarze 
ochrony tych praw, 
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o Kierunek interwencji 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych 
a) Przedsięwzięcie 5.5.2. Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi, 

 Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
o Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego 

a) Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego. 
 

1.1.8. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
2022 

Dokument został uchwalony przez Radę Ministrów dnia 9 kwietnia 2013 roku. Strategia określa 
warunki funkcjonowania i sposoby rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego, podnoszące jego 
efektywność i spójność w perspektywie średniookresowej. Wśród celów wpisujących się w ochronę 
środowiska należy wymienić: 

 Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 
o Priorytet 3.1. Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej 

a) Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 
energetyki jądrowej w Polsce, 

 Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa 
o Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa 

narodowego 
a) Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju 
a polityką obronną, 
b) Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur planowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa, 
c) Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor 
bezpieczeństwa, 
d) Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor 
bezpieczeństwa. 

 

1.1.9. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary 
wiejskie 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 roku. 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. Wśród 
przyjętych celów ważne dla ochrony środowiska są:  

 Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 
o Kierunek działań 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi 
a) Działanie 1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów, 
b) Działanie 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych, 
c) Działanie 1.2.3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów 
wiejskich, 

o Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania 
tematyczne 
a) Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii                  
oraz reagowanie na zagrożenia naturalne, 
Działanie 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału 
dziedzictwa kulturowego 

 Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych 

o Kierunek działań 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu 
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 
a) Działanie 2.2.3. Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych, 
b) Działanie 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska, 

o Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 
tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 
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o Kierunek działań 2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków 
wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności. 

 

1.1.10. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 18 czerwca 2013 roku. Głównym celem SRKL 
jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły 
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 
Jeden cel nawiązuje do ochrony środowiska: 

 Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej 
o Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, 

edukację zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp 
do zdrowej i bezpiecznej żywności. 

 

1.1.11. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 marca 2013 roku. Strategia opiera się 
na przekonaniu, iż kapitał społeczny jest ważnym czynnikiem rozwoju kraju, wymagającym 
wzmocnienia. Podejmowane działania powinny przyczyniać się do wzrostu wzajemnego zaufania 
Polaków i sprzyjać poprawie zaufania do instytucji i organów państwa. Jeden cel nawiązuje 
do ochrony środowiska: 

 Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego 
o Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej 

a) Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
oraz krajobrazu. 

 

1.1.12. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:  
 poprawa efektywności energetycznej,  
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  
 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej,  
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

Wśród celów określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, które kształtują politykę 
energetyczną powiatu należy wymienić: 
1. Cele w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 

 rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego. 
2. Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków 
do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach  

3. Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego,  

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających 
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych. 
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1.2. Dokumenty sektorowe 

1.2.1. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 
AKPOŚK2015 

Czwarta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK2015) 
została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 roku. 
Celem Programu, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym 
idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. AKPOŚK2015 zawiera wykaz 
aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej 
oraz oczyszczalnie ścieków w latach 2016 - 2021 (wg stanu na dzień 28 lutego 2015 r.).  
 

1.2.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO) 

Dokument został przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2022. 
Dokument obejmuje zakres działań niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami 
w kraju. W Kpgo, oprócz kontynuacji dotychczasowych zadań, ujęto nowe cele i zadania, które 
dotyczą 6 kolejnych lat, a perspektywicznie okresu do 2030 r. Głównym celem dokumentu jest 
określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 
wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z założeniami Kpgo, przede 
wszystkim należy zapewnić realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami - a więc zapobiegać ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną 
infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling 
i osiągnąć założone cele. 

1.2.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Niniejszy program stanowi ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w cel rozwoju 
zrównoważonego określony w głównym dokumencie kierunkowym dla Polityki Spójności – Strategia 
Europa 2020. Zgodnie z tym dokumentem działania wynikające z POIŚ2014-2020 będą zmierzać do 
budowy podstaw gospodarki niskoemisyjnej, promowania dostosowania do zmiany klimatu, ochrony 
środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania 
zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych. Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych 
tworzących podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, 
ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo 
energetyczne) oraz w ograniczonym zakresie komplementarnych działań dotyczących kluczowych 
elementów infrastruktury ochrony zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. Działania realizowane 
w ramach programu zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia 
celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku 
oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Poniżej przedstawiono osie priorytetowe               
oraz priorytety inwestycyjne, które będą miały wpływ na ochronę środowiska: 

 I Oś priorytetowa – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
o (4.i.) wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 
o (4.ii.) promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, 
o (4iii.) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

o (4.v.) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu;  

 II Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 
o (5.ii.) wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń                

przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu 
systemów zarządzania klęskami i katastrofami.  

o (6.i.) inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
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wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych                 
przez państwa członkowskie; 

o (6.ii.) inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 
państwa członkowskie; 

o (6.iii.) ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 
oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” 
i zieloną infrastrukturę 

o (6.iv.) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.  

 

1.2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

RPO WM 2014-2020 stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Program zakłada dalsze podnoszenie potencjałów poprzez wzrost 
gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju 
zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo przyczyniać się 
do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia 
społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez 
administrację publiczną - regionalną i lokalną. Interwencje w regionie będą podejmowane zarówno              
w miastach, jak i na obszarach wiejskich w zakresie przewidzianym w RPO WM 2014-2020. RPO WM 
2014-2020 jest programem finansowanym z dwóch funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Program realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP) w tym dziesięciu osiach 
tematycznych i jednej osi dedykowanej pomocy technicznej. Wśród osi związanych z ochroną 
środowiska należy wymienić: 

 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną  
o Cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej 

produkcji energii, 
o Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 
o Cel szczegółowy 3: Lepsza jakość powietrza, 

 Oś priorytetowa V. Gospodarka przyjazna środowisku  
o Cel szczegółowy 1: Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym,                       

w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków, 
o Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej 

masie odpadów na Mazowszu, 
o Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych 

regionu, 
o Cel szczegółowy 4: Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie 

 Oś priorytetowa VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego  
o Cel szczegółowy 1: Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T 

oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej, 
o Cel szczegółowy 2: Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób 

oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym. 
 

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

Program ochrony środowiska nawiązuje również do dokumentu opracowywanego przez Ministerstwo 
Środowiska dotyczącego „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Głównym celem Strategii                          
jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki                           
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Plan zakłada następujące kierunki działań w odniesieniu 
do poszczególnych sektorów (z zaznaczeniem uszczegółowienia ich i wdrożenia na poziomie 
regionalnym i lokalnym):  
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska:  
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 dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu;  

 dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu;  

 ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu;  

 adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie; 

 zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian 
klimatu.  

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich:  

 stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami;  

 organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu.  
3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu:  

 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,  

 zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.  
4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu:  

 monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście zmian klimatu 
(miasta i obszary wiejskie),  

 miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.  
5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

 promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu;  

 budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji 
do zmian klimatu.  

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

 zwiększenie świadomości odnośnie ryzyka związanego ze zjawiskami ekstremalnymi 
i metodami ograniczania ich wpływu;  

 ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.  
 

1.3.  Dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym 

1.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne 
Mazowsze 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze została 
przyjęta uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku.  
Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest zatem spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie 
dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, 
generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży 
średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. Potrzeba zwiększenia produktywności 
przemysłu i związanych z nim usług uzasadnia wybór priorytetowego celu strategicznego. 
 
Zapisane działania, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują politykę ochrony środowiska Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego mieszczą się w następujących celach strategicznych: 

 Środowisko i energetyka: 
Kierunki działań: 

o Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji, 
o Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, 
o Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów 

środowiska, 
o Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie, 
o Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury 

przesyłowej, 
o Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, 
o Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów 

skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

 Kultura i dziedzictwo: 
Kierunki działań: 

o Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 
kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. 
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 Przestrzeń i transport: 
Kierunki działań: 

o Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu, 
o Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców, 
o Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie ładu przestrzennego, 
o Udrożnienie systemu tranzytowego. 

1.3.2. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 obejmuje Warszawę oraz 71 
gmin współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW). Wizja rozwoju OMW została 
sformułowana w następujący sposób: „Obszar Metropolitalny Warszawy to inspirujące, wibrujące 
energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe 
warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe 
technologie”. 
Urzeczywistnieniu wizji będzie służyć określony w dokumencie zbiór kierunków rozwojowych, 
uzgodniony przez mieszkańców, środowisko naukowe i biznesowe, organizacje pozarządowe oraz 
jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą m.in.: 

 Wzmocnienie rangi OMW w skali europejskiej oraz pogłębianiu współpracy pomiędzy 
członkami OMW,  

 Zapewnienie mieszkańcom OMW pełnej mobilności zewnętrznej i wewnętrznej poprzez 
integrację sieci transportu zbiorowego, 

 Utworzenie nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania 
planistyczne, uwzględniające estetykę, użyteczność przestrzeni i głos mieszkańców 
w zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zasobów kultury i przyrody – wzmocnienie 
OMW jako bieguna wzrostu gospodarczego, 

 Podnoszenie jakości kapitału społecznego i ludzkiego OMW jako podstawowego warunku 
do realizacji pozostałych celów. 

W Strategii zostały sformułowane cele strategiczne i operacyjne. Każdemu celowi strategicznemu 
zostały przypisane jedynie główne cele operacyjne, a celom operacyjnym przykładowe projekty. 
Cele strategiczne, które mają wpływ na politykę ochrony środowiska na terenie powiatu to: 

 Inteligentna, zintegrowana sieć transportu zbiorowego dla OMW - dalsza poprawa 
funkcjonalności systemu transportu zbiorowego powinna uwzględniać nie tylko powiązania 
różnych rodzajów komunikacji – szynowej, autobusowej, rowerowej i pieszej (multimodalne 
systemy komunikacji) – z równoczesnym zmniejszaniem zapotrzebowania na drogowy 
transport indywidualny, ale także włączać kolejne gminy do już istniejących sieci powiązań 
transportowych. Wdrożenie optymalnie dobranych rozwiązań ITS na całym obszarze umożliwi 
dynamiczne zarządzanie ruchem oraz ułatwi przejazd z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 
w aglomeracji. Pełna integracja funkcji transportowych na terenie OMW (gminy, przewoźnicy) 
powinna obejmować również zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego i spójnego systemu 
informacji dla podróżnych (dostęp do informacji o obciążeniu sieci drogowej, parkingach, 
robotach drogowych, objazdach, zatłoczeniu, trasach alternatywnych). 

 Ład przestrzenny oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym komplementarność 
funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących potencjałów oraz uwzględniającym 
zrównoważony rozwój - kształtowanie ładu przestrzennego powinno przede wszystkim opierać 
się na kompleksowym planowaniu, które uwzględnia potrzeby całego obszaru 
metropolitalnego i potencjał jego różnorodności. Procesy planowania muszą mieć 
na względzie harmonię, estetykę i komplementarność poszczególnych struktur przestrzenno-
funkcjonalnych: obszarów mieszkalnych, obszarów usług i biznesu, obszarów kulturalno-
artystycznych, obszarów komunikacyjnych, obszarów rekreacyjnych, obszarów cennych 
przyrodniczo. Przy braku na dzień dzisiejszy rozwiązań ustawowych tworzących podstawę 
prawną do ścisłej współpracy tak dużej grupy JST (tzw. ustawa metropolitalna) wydaje się 
konieczne wspólne dla OMW wypracowanie i uzgodnienie zasad postępowania w planowaniu 
i zarządzaniu przestrzeniami publicznymi w oparciu o wyrażaną wolę współpracy. Przy tak 
dużej grupie JST możliwe jest stworzenie zbioru dobrych praktyk, wzajemne korzystanie 
z wiedzy i doświadczeń oraz uzgodnienie wspólnych założeń jako bazy do pogłębiającej się 
współpracy metropolitalnej. Finalnym efektem pogłębiającej się koordynacji powinno być 
całkowite uwspólnienie planowania w perspektywie do 2020 r., a następnie pełna koordynacja 
głównych procesów inwestycyjnych w OMW do 2030 r. Realizacja celu ma bezpośrednie 
przełożenie na wzrost jakości życia mieszkańców OMW. W istotny sposób przyczynia się 
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do podniesienia atrakcyjności obszaru metropolitalnego z perspektywy wyboru miejsca 
do osiedlania się, a także lokowania inwestycji. 

 Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 
przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW - mieszkańcy OMW oczekują usług kulturalnych 
na wysokim poziomie. Najlepiej, jeżeli będą one świadczone w niedużej odległości od miejsca 
zamieszkania lub w miejscach o wysokiej dostępności komunikacyjnej (koordynacja 
dostępności transportu publicznego przy organizacji imprez masowych). Nie mniej istotne jest 
stworzenie ofert obejmujących wypoczynek weekendowy i zapewniających możliwość 
uprawiania sportu (np. szlaki pieszo-rowerowe, konne, kajakowe obejmujące obszar kilku 
sąsiadujących ze sobą gmin), stanowiących spójne i kompleksowe produkty turystyczne. 
Mając powyższe na uwadze, należy dokonać kompleksowej inwentaryzacji posiadanych 
zasobów o walorach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych wraz z uwzględnieniem ich 
rangi (znaczenie globalne, regionalne, lokalne). Należy włączać zinwentaryzowane 
obiekty/zasoby w ścieżki/szlaki kulturalno-historyczno-przyrodnicze. Dobrze zaplanowane 
szlaki i ścieżki zwiedzania mogą stać się atrakcją nie tylko dla mieszkańców OMW,                    
ale również dla turystów, a także mogą być włączone do programów edukacji szkolnej. 
Realizacja celu bezwzględnie musi być wspierana rozwiązaniami z zakresu edukacji, 
informacji i promocji (aktywny wypoczynek) oraz budową platform, na których mieszkańcy 
mogliby tworzyć i dzielić aplikacje mobilne w oparciu o udostępnioną informację publiczną. 

 

1.3.3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego  

Trwają prace nad uchwaleniem nowego Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 
Mazowieckiego. Projekt programu jest po konsultacjach społecznych. 
 

1.3.4. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego  

Trwają prace nad uchwaleniem nowego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Mazowieckiego. Projekt Planu jest po konsultacjach społecznych. 
 

1.3.5. Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko 
wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu - 
Uchwała Nr 119/15 z 23 listopada 2015 r.  Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 
11545). 

W Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w przypadku przekroczenia poziomu 
docelowego ozonu o okresie uśredniania wyników pomiarów 8 godzin, działania mają charakter 
informacyjny, a w przypadku wystąpienia stężenia ozonu powyżej poziomu informowania – charakter 
nakazów i zakazów. 
Propozycja działań ze względu na przekroczenie poziomu alarmowego oraz poziomu docelowego. 
POZIOM I ( ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu lub przekroczenie poziomu docelowego 
ozonu) 
Działania: 

 Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego ozonu lub o przekroczeniu poziomu 
docelowego ozonu, 

 Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 

 Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach                
(rower, pieszo). 

POZIOM II (przekroczenie poziomu informowania ozonu – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 
ozonu) 
Działania: 

 Informacja o przekroczeniu poziomu informowania ozonu, 

 Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 

 Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach               
(rower, pieszo), 

 Zmniejszenie emisji ze spalania z pojazdów mechanicznych, 

 Ograniczenie prac związanych z zastosowaniem rozpuszczalników oraz prac malarskich, 

 Ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego. 
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POZIOM III ( przekroczenie poziomu alarmowego ozonu) 
Działania: 

 Informacja o wystąpieniu przekroczenia alarmowego, 

 Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 

 Upłynnienie ruchu, 

 Zmniejszenie emisji ze spalania z pojazdów mechanicznych, 

 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t do miast, 

 Ograniczenie prac związanych z zastosowaniem rozpuszczalników oraz prac malarskich, 

 Zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, piły), 

 Zakaz używania spalinowego sprzętu budowlanego. 
 
 

1.3.6. Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których 
został przekroczony: 

 poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu - uchwała Nr 184/13 z dnia             
25 listopada 2013 r.  Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13009), 

 poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu - Uchwała Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r.  Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11273).  

 
Kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu w powietrzu do poziomu docelowego. 
Działania systemowe (nie powodujące bezpośrednio redukcji emisji zanieczyszczeń, niezbędne 
do wdrożenia i realizacji Programu): 

1) koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w Programie, 
2) stworzenie systemu zarządzania sprawozdaniami w ramach monitorowania realizacji 

programu, 
3) opracowywanie priorytetów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej uwzględniających realizację programów ochrony powietrza, 
4) podejmowanie działań na rzecz zmian legislacyjnych likwidujących bariery w realizacji 

programów ochrony powietrza, 
5) prowadzenie bazy pozwoleń, bazy instalacji podlegających zgłoszeniu. 

 
Działania ograniczające emisję powierzchniową: 

1) likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej, 
2) rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 
3) zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – 

termomodernizacja budynków, 
4) ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych, 
5) zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości 

wpływająca na ograniczanie emisji zanieczyszczeń, 
6) regularne (przynajmniej raz do roku) czyszczenie przewodów kominowych. 

 
W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

1) całościowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w miastach, 
2) zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym, 
3) kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miast lub ich części centralnych, 
4) tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, 
5) rozwój systemu transportu publicznego, 
6) polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu 

zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego, 
7) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast łącznie z systemem taniego 

transportu zbiorowego do centrów miast (system Park & Ride), 
8) tworzenie systemu ścieżek rowerowych, 
9) tworzenie systemu płatnego parkowania w centrach miast, 
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10) wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu 
publicznego i służb miejskich, 

11) intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych), 
12) wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 
13) stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących 

ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji. 
 
Działania edukacyjne: 

1) kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw 
niskiej jakości, 

2) prowadzenie akcji lub kampanii edukacyjnych uświadamiające wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie oraz szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych, 

3) uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci 
ciepłowniczej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

4) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła. 
 
Działania wspomagające: 

1) uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: 
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą 
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np, preferowania w nowobudowanych 
budynkach ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł ciepła), 

2) uwzględnianie w powstających lub aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe konieczności ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, 

3) działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. Uwzględnianie 
konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu 
zawieszonego i benzo(a)pirenu) na etapie wydawania decyzji środowiskowych). 

 
Działania kontrolne: 

1) kontrola zakładów emitujących do powietrza benzo(a)piren, 
2) kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów, 
3) kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi, 
4) kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 

przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 
 
Działania zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych: 

1) ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 poprzez 
optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji 
energii, 

2) zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu, 
3) stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza, 
4) stosowanie technik odpylania spalin o dużej efektywności, 
5) stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 
6) zmniejszenie strat przesyłu energii, 
7) zmiana technologii produkcji, w tym likwidacja źródeł o znaczącej emisji pyłu, 
8) zmiana profilu produkcji wpływająca na ograniczenie emisji pyłu. 

 
Działania w zakresie planowania przestrzennego: 

1) uwzględnianie w powstających lub aktualizowanych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymogów dotyczących: 

 zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych, 

 projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta 
ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie, 

 zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów). 
 

1.3.7. Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025 

Dokument został przyjęty uchwałą nr XI/75/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego                  
z dnia 17 grudnia 2015 roku. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego wskazuje najistotniejsze kierunki rozwoju 
Powiatu oraz sposoby ich osiągania. Dokument określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne          
oraz cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji 
zadania. W dokumencie sformułowano misję i wizję powiatu. Misję powiatu należy formułować                  
w kategoriach służenia społeczeństwu i pomnażania korzyści, jakie ono będzie odnosić w wyniku 
sprawnego i efektywnego działania powiatu, opartego na wdrażanej strategii rozwoju. Tak więc misją 
powiatu jest „Przyjazny region zdolny przyciągać mieszkańców i przedsiębiorstwa z całego kraju                
w celu wzmocnienia swojej pozycji oraz pozycji całego Obszaru Metropolitalnego Stolicy jako rdzenia 
krajowej gospodarki”. 
Wizja przyszłości powiatu jest podstawą określenia głównych celów i programów działania w ramach 
strategii rozwoju. Wizja oznacza wyobrażenie o przyszłości Powiatu, a wytyczone cele i działania mają 
tą wizję realizować w praktyce. Wizja powiatu to: Powiat Warszawski Zachodni staje                                
się konkurencyjnym i dostępnym regionem, który: 

 jest regionem sukcesu, łączącym wysoki poziom życia mieszkańców z wysoką jakością usług 
dla obywateli oraz bezpieczeństwem wspólnoty, 

 jest atrakcyjny miejscem zamieszkania, w wysoką jakością środowiska naturalnego 
i kulturowego, 

 jest zintegrowanym komunikacyjnie z Warszawą, a dzięki układowi atrakcyjnych terenów 
zieleni, funkcjonuje jako rekreacyjne serce subregionu, zapewniając obsługę oraz realizację 
potrzeb rekreacyjnych mieszkańców, Stolicy oraz otaczającego obszaru. 

 
W dokumencie wyznaczono 5 celów strategicznych, z czego z punktu widzenia ochrony środowiska 
istotne są dwa cele strategiczne tj.: 
II. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska 
Cele operacyjne: 
II.1 Troska o ład przestrzenny – kontrowanie procesu suburbanizacji, 
II.2 Zachowanie i ochrona środowiska, 
II.3 Tworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji, 
Kierunki działań: 

 Współpraca gmin w ramach powiatu z aglomeracją warszawską – racjonalne zarządzanie 
obszarami zurbanizowanymi oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów – System 
Informacji Przestrzennej, 

 Współpraca Powiatu z poszczególnymi gminami w celi określenia i monitorowania kierunków, 
rozwoju sieci osadniczej w powiecie z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak: sieć 
komunikacyjna istniejąca i projektowana, konieczność pozostawienia części obszaru jako 
użytków rolniczych, wyznaczenie terenów rekreacji dla naszych mieszkańców i turystów, 
ochrona obszaru KPN. Stworzenie spójnej powiatowo-gminnej koncepcji rozwoju 
przestrzennego. 

 Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w powiecie z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. 

 Rozwój zrównoważonego rolnictwa, w tym rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego opartego 
na żywności wysokiej jakości. 

 Wykorzystanie potencjału Kampinoskiego Parku Narodowego z poszanowaniem zasad 
ochrony cennych przyrodniczo terenów. 

 Promocja i marketing turystyki jako ważnej dziedziny gospodarki. 

 Współdziałanie z gminami Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakresie rozwoju                
tzw. małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów. 

 


