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1

1.1

CO TO JEST PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA M. ST. WARSZAWY

Informacje podstawowe

Program ochrony środowiska (POŚ) jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym
dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki
prowadzonej przez miasto i określa wynikające z nich działania. Sporządzenie Programu jest wymogiem
ustawowym, ale również wynika z potrzeby określenia miejsca ochrony środowiska w polityce miasta.
Program Ochrony Środowiska jest również elementem systemu dokumentów programujących rozwój
Warszawy – dokumentem wykonawczym, który realizuje cele operacyjne wskazane w Strategii
#Warszawa2030. Dodatkowo, znaczenie Programu na lata 2021-2024 jest szczególnie istotne ze
względu na zaproponowane nowe spojrzenie na środowisko przyrodnicze, według którego staje się
ono jednym z kluczowych zasobów miasta.
Prace nad przygotowaniem POŚ koordynowane były przez Biuro Ochrony Środowiska, a sam tekst
został opracowany przez ekspertów zewnętrznych – specjalistów w zakresie ochrony środowiska,
zarządzania ochroną środowiska oraz zrównoważonego rozwoju miast. Dokument przygotowany
został w modelu partycypacyjnym, we współpracy z przyszłymi realizatorami działań, w tym m.in.
przedstawicielami biur Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
oraz interesariuszami zewnętrznymi (w szczególności mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi).
Jednym z najważniejszych elementów prac nad POŚ był udział warszawianek i warszawiaków w
procesie przygotowania dokumentu. Jednocześnie z przystąpieniem do prac nad Programem została
uruchomiona strona internetowa http://2030.um.warszawa.pl/ochrona-srodowiska/. Na bieżąco
publikowane były tam informacje na temat postępów prac nad Programem oraz planowanych i
prowadzonych konsultacjach społecznych. Informacje na ten temat dostępne były także na stronie BIP
UM Warszawa. Począwszy od lutego 2020 r. mieszkańcy mogli również wypełnić elektronicznie ankietę
uwag i opinii. Przeprowadzono cztery otwarte warsztaty merytoryczne, dotyczące kluczowych
problemów ochrony środowiska miasta :
•

Czyste powietrze,

•

Zieleń i różnorodność biologiczna,

•

Przestrzenna wizja miasta,

•

Adaptacja do zmian klimatu.

Projekt Programu został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), której
kluczowym elementem była Prognoza oddziaływania na środowisko. Dla uzyskania pełnej
przejrzystości i obiektywności wyników, wykonanie Prognozy zlecono zewnętrznemu zespołowi
ekspertów z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.
Nad całością prac nad POŚ czuwała powołana Rada Programu. Jej pracami kierowała dr Justyna
Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st.
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Warszawy. W skład rady weszli dyrektorzy biur UM istotnych z punktu widzenia celów POŚ,
burmistrzowie dzielnic oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta.

1.2

Konstrukcja dokumentu

Program Ochrony Środowiska zbudowany jest w oparciu o diagnozę stanu środowiska przyrodniczego
w mieście oraz wynikające zeń już podjęte i planowane działania. Rozdział 1 zawiera informacje
wstępne oraz wprowadza nową perspektywę długofalowego i zrównoważonego rozwoju.
Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie
istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i
rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w Programie
ochrony środowiska. Rozdział 2 omawia cel strategiczny programu ochrony środowiska oraz określa
obszary interwencji, które maja doprowadzić do jego osiągnięcie omówione są w Rozdziale 2.
Główna część POŚ (Rozdział 3. Środowisko przyrodnicze Warszawy – diagnoza oraz działania) to
szczegółowe omówienie czterech obszarów interwencji, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu
strategicznego. Obszary interwencji wydzielone w dalszej części Programu to:


Mitygacja- ograniczenie emisji do środowiska



Adaptacja do zmian klimatu



Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna oraz edukacja ekologiczna



Zarządzanie

W omawianych w kolejnych podrozdziałach obszarach interwencji przedstawiono szczegółowo
działania, m.in. takie jak:


Powietrze atmosferyczne



Ochrona klimatu



Hałas



Pola elektromagnetyczne i zanieczyszczenie światłem



Powierzchnia ziemi i ukształtowanie terenu



Ścieki i zaopatrzenie w wodę



Odpady



Nadzwyczajne zagrożenia środowiska – poważne awarie



Zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność



Wody



Zieleń
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Każda z części POŚ kończy się analizą SWOT prezentującą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia
oraz zestawem wniosków kluczowych dla danego obszaru środowiska przyrodniczego.
Rozdział 4 przedstawia Plan działań, w którym przedstawiono kierunki interwencji, wskaźniki
pozwalające monitorować realizację POŚ i harmonogram rzeczowo-finansowy oraz odsyła do
załączników (w formie tabelarycznej).
Załączniki do POŚ zawierają, ponadto dane uzupełniające takie jak analiza zgodności POŚ z innymi
dokumentami strategicznymi, analizę ryzyk, podstawy prawne wykonania programu.
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2

CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie
istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawa jego stanu, poprawa ładu przestrzennego i
rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym
dokumencie.
Środowisko naturalne1 składa się z wielu połączonych ze sobą elementów, które wpływają na jakość
życia człowieka. Człowiek jest zarówno częścią środowiska, jak i oddziałuje na jego elementy – niestety
bardzo często negatywnie.
Działania miasta, które dotyczą ochrony środowiska oraz relacji człowiek-środowisko prowadzone są
na kilku płaszczyznach. Można je podzielić na grupy mające na celu:


redukcję emisji substancji i energii do poziomów bezpiecznych i zapewnienie, że jakość
środowiska, a w konsekwencji jakość życia w mieście nie będą się pogarszały (mitygacja),



dostosowanie miasta do zmian zachodzących w środowisku i zapewnienie wobec nich
bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców miasta (adaptacja),



zapewnienie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców i ich
aktywnego udziału w ochronie

środowiska Warszawy (edukacja i komunikacja

z mieszkańcami),


zapewnienie efektywnego i skutecznego systemu zarządzania ochroną środowiska w mieście
(zarządzanie).

W związku z tym określono cztery obszary interwencji, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu
strategicznego:


Mitygacja



Adaptacja



Edukacja i komunikacja z mieszkańcami



Zarządzanie

Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie Prawo ochrony środowiska, przez środowisko rozumie się ogół elementów
przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi,
kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne
oddziaływania pomiędzy tymi elementami
1
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Rysunek 2.1. Cel strategiczny i obszary interwencji przewidziane w POŚ

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i zachowanie jego istotnych walorów wymagają
jednoczesnego i skoordynowanego prowadzenia działań we wszystkich obszarach interwencji
dotyczących wszystkich obszarów ochrony środowiska2. Dlatego wiele kwestii przedstawionych w POŚ
ma charakter horyzontalny i dotyczy więcej niż jednego obszaru ochrony środowiska. Dotyczy to
przede wszystkim adaptacji do zmian klimatu, rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, ale także
nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych (czyli poważnych awarii),

działań edukacyjnych

i monitoringu środowiska.
Co istotne, prowadzone działania często wykorzystują efekt synergii i służą osiąganiu efektów w kilku
obszarach ochrony środowiska. Przykładem mogą być działania na rzecz efektywności energetycznej,
które wpływają zarówno na klimat jak i na jakość powietrza.
Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie obszary interwencji i działania zmierzające do ich
realizacji.

Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska: ochrona
klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodnościekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze,
zagrożenia poważnymi awariami.
2
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Rysunek 2.2. Obszary interwencji POŚ i działania
•Powietrze atmosferyczne
•Ochrona klimatu
•Hałas
•Pole elektromagnetyczne i zanieczyszczenie
świtałem
•Zanieczyszczenie powierzchni ziemi
•Ścieki
•Odpady

•Zwiększenie roli ochrony środowiska w
polityce miasta
•Zapewnienie ciągłości dostaw mediów i
bezpieczeństwa energetycznego
•Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę
oraz oczyszczania ścieków
•Współpraca z gminami ościennymi i innymi
instytucjami
•Monitoring środowiska
•Tworzenie narzędzi zarządzania ochroną
środowiska
•Skuteczny system zapobiegania poważnym
awariom i ich skutkom
•Planowanie przestrzenne

•Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury
•Rozwój usług ekosystemowych
•Zachowanie i wzmacnianie różnorodności
biologicznej
•Adaptacja do zmian klimatu

Mitygacja –
ograniczenie
emisji do
środowiska

Adaptacja –
dostosowanie i
zapewnienie
bezpieczeństwa

Zarządzanie

Edukacja i
komunikacja

•Edukacja ekologiczna i przyrodniczo-leśna
•Świadomość ekologiczna
•Partycypacja społeczna
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2.1

Dokąd zmierzamy – miasto jako ekosystem

Długofalowym celem jest pełnienie przez POŚ funkcji przyrodniczej konstytucji miasta oraz nadanie
kwestiom środowiskowym charakteru priorytetowego. Miasto jest zbudowane i rozwija się w
środowisku jednocześnie od niego zależąc i na nie oddziałując. Ideą przyświecającą POŚ i wnioskom
zeń płynącym jest zmiana percepcji, a w dłuższej perspektywie zmiana funkcjonowania miasta.
Środowisko w mieście nie jest dodatkiem, luksusem, a jego ochrona kosztem. Środowisko jest
strategicznym miejskim zasobem, a jego ochrona inwestycją w lepszą jakość życia. Miasto zatem nie
powinno wyciskać piętna na środowisku, ale być jego częścią – samo miasto może być postrzegane
jako ekosystem łączący wymiar środowiskowy ze społecznym i gospodarczym.
W takiej wizji Warszawy można wyznaczyć pięć kluczowych i perspektywicznych obszarów związanych
ze środowiskiem:


Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 (wobec poziomów z 2007 roku)
i dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku



Osiągnięcie dobrej jakości powietrza na terenie całego miasta, a w dłuższym horyzoncie
czasowym, dzięki współpracy z gminami ościennymi, na terenie całego obszaru
metropolitalnego



Zdefiniowanie, rozwój i wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury jako podstawy
funkcjonowania miasta. Kluczowym aspektem jest tu odpowiednie działanie planistyczne
zapewniające ochronę, ciągłość i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, w tym szczególnie
zielonych korytarzy oraz innych powiązań liniowych m.in. wzdłuż ulic i torowisk



Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i dążenie do miejskiego metabolizmu o obiegu
zamkniętym, w którym miasto ogranicza wykorzystanie zasobów zewnętrznych oraz emisję
odpadów, jednocześnie zapewniając maksymalnie efektywne wykorzystanie i przetwarzanie
zasobów krążących w mieście



Miasto gotowe na efekty zmian klimatycznych – Warszawa musi być gotowa na konsekwencje
postępujących zmian klimatycznych, a w tym w szczególności na fale upałów potęgowane
efektem miejskiej wyspy ciepła, susze i opady nawalne. Warto podkreślić: adaptacja do zmian
klimatycznych nie jest jednorazowym projektem, lecz ciągłym procesem
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Rysunek 2.13. Długofalowe obszary kluczowe dla relacji miasto-środowisko
Ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych i
neutralność
klimatyczna

Miasto gotowe
na efekty zmian
klimatycznych

Ograniczenie
odpadów –
miejski
metabolizm o
obiegu
zamkniętym

Dobra jakość
powietrza

Miasto
jako
ekosystem

Błękitno-zielona
infrastruktura
podstawą
funkcjonowania
miasta
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3

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WARSZAWY – DIAGNOZA ORAZ DZIAŁANIA

3.1

Mitygacja - ograniczenie emisji do środowiska
3.1.1 Powietrze atmosferyczne

Kwestie jakości powietrza atmosferycznego w ciągu ostatnich kilku lat stały się niezwykle istotne. Coraz
więcej mówi się o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie. „Smog” stał się też stałym elementem debaty
publicznej – szczególnie zimą, kiedy jakość powierza ulega pogorszeniu. Polskie miasta należą do
najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Sytuacja w stolicy jest lepsza niż w wielu innych
miastach (Warszawa nie znalazła się ma na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE3), ale
również tutaj jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Na terenie Warszawy dochodzi do
przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla:


pyłu zawieszonego PM10,



pyłu zawieszonego PM2,5,



benzo(a)pirenu,



dwutlenku azotu.

Największy problem, ze względu na liczbę mieszkańców narażonych na przekroczenia wartości
dopuszczalnych, stanowią pyły zawieszone oraz benzo(a)piren.
Po 2010 roku odnotowano poprawę jakości powietrza, lecz w ostatnich latach stężenie substancji
niebezpiecznych pozostaje na tym samym poziomie lub rośnie. Największy wpływ na stan
zanieczyszczenia powietrza w Warszawie pyłami zawieszonymi wywierają ogrzewanie budynków oraz
transport drogowy. Transport drogowy ma też największy wpływ na stopień zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem azotu. Źródłem emisji jest nie tylko proces spalania paliw w pojazdach, ale
również ścieranie nawierzchni dróg, opon, okładzin hamulcowych i unos pyłu z dróg (emisja wtórna4).
Emisja ta ma miejsce na bardzo małej wysokości, stąd też jej wpływ na jakość powietrza jest duży,
szczególnie na terenach zwartej zabudowy w centrum miasta – dochodzi tam do kumulacji
zanieczyszczeń i występowania ich wysokich stężeń.
Drugim ważnym źródłem wpływającym na jakość powietrza jest emisja z indywidualnych pieców i
kotłowni lokalnych – z tzw. kopciuchów. Dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza powoduje, że udział tych
źródeł w zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie jest mniej istotny niż w wielu innych miastach kraju.
Tym niemniej lokalnie – zwłaszcza w dzielnicach o dużym udziale indywidualnych źródeł ciepła,
położonych na obrzeżu Warszawy – tzw. emisja niska stanowi poważny problem. Efekt ten jest
dodatkowo wzmacniany występowaniem tego zjawiska o znacznie większej intensywności
w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą.

3
4

Ranking WHO, na podstawie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5
W przypadku w emisji pyłów zawieszonych to właśnie emisja wtórna ma największy udział w zanieczyszczaniu powietrza.
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Cele i działania

Rysunek 3.11. Cele i działania priorytetowe w zakresie poprawy jakości powietrza

Zmniejszenie emisji związanych z
transportem - ograniczenie liczby
samochodów poruszających się po
terenie m.st. Warszawy

Zmniejszenie emisji z sektora
komunalno-bytowego - likwidacja
pieców opalanych paliwem stałym

W ostatnich latach podejmowano szereg działań mitygacyjnych, mających na celu ograniczenie emisji
związanych z transportem. Rozbudowa sieci metra (kolejne odcinki drugiej linii), integracja sieci
transportu warszawskiego z aglomeracyjnym (wspólny bilet metropolitalny, nowe połączenia SKM, w
tym z Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina), nowe połączenia tramwajowe, parkingi strategiczne
Parkuj i Jedź, nowe buspasy, rozwój sieci dróg rowerowych oraz systemu rowerów miejskich Veturilo
– to wszystko ma na celu zachęcenie warszawianek i warszawiaków oraz przyjezdnych do korzystania
z rowerów i transportu zbiorowego zamiast indywidualnego.
Powyższe działania będą kontynuowane i rozwijane w najbliższych latach. Przewiduje się także zmiany
w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania (SPPN), polegające na jej rozszerzeniu oraz zwiększeniu
stawek za parkowanie i wydłużenie przedziałów czasowych, w których parkowanie w SPPN jest płatne.
Narzędziem, które może w przyszłości posłużyć ograniczeniu ruchu w wybranych obszarach miasta, a
tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza są strefy czystego transportu.
Warto podkreślić, iż ograniczenie emisji z transportu samochodowego, będzie wymagało dalszych
zdecydowanych kroków. Wydaje się, że w kolejnych latach ograniczenie ruchu samochodowego,
będzie jednym z głównych wyzwań stojących przed władzami Warszawy.
Natomiast poprawa jakości powietrza na terenie całego miasta wymaga również zdecydowanych
działań odnośnie emisji niskiej. M.st. Warszawa powinno do końca 2022 r. całkowicie wyeliminować
kopciuchy z zasobu komunalnego oraz kontynuować program dotacji do wymiany kopciuchów w
zasobie prywatnym, dążąc do całkowitego wyeliminowania kotłów na paliwa stałe z terenu Warszawy.
Wprowadzając tego rodzaju regulacje trzeba jednak wziąć pod uwagę również uwarunkowania
społeczne oraz ekonomiczne. Nie można zapominać o mieszkańcach dotkniętych ubóstwem
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energetycznym. Niezbędne jest zapewnienie rozwiązań pozwalających tym osobom zrezygnować z
ogrzewania węglem.
W celu zachęcenia mieszkańców Warszawy do jak najszybszej likwidacji urządzeń opalanych paliwami
stałymi Warszawa uruchomiła atrakcyjny system dotacji. Rada m.st. Warszawy ustanowiła fundusz
antysmogowy na lata 2019-2022 w wysokości 300 mln zł. Dzięki zwiększeniu środków finansowych na
walkę ze smogiem w dniu 28 marca 2019 r. Rada m.st. Warszawa5 zdecydowała się podnieść wysokość
dotacji na likwidację kopciuchów, zaś Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej przygotowało
kompleksowy program dotacyjny, który został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w dniu 26 września
2019 r.6. Nowy program dotacyjny zakłada zupełnie nowe, wyższe stawki dofinansowania
dostosowane do każdego rodzaju budynku. Główne założenie nowego programu dotacyjnego to
likwidacja wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła w jak najkrótszym czasie.
Niestety nawet realizacja najambitniejszych planów w zakresie ograniczania emisji z transportu i
likwidacji niskiej emisji w Warszawie mogą okazać się niewystarczająca. Dlatego niezwykle ważne jest
wdrożenie przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego.
Warto podkreślić, iż od 1 lutego 2018 r. pod adresem https://wip.um.warszawa.pl/ dostępna jest
strona Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP). Obecnie WIP opiera się na danych pozyskiwanych w
czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Natomiast powstaje miejski system monitoringu jakości powietrza, na który złożą się zarówno stacje
pomiarowe, jak i czujniki jakości powietrza. Docelowo informacje o jakości powietrza będą
pozyskiwane z 10 stacji i 170 czujników ulokowanych na terenie miasta i gmin ościennych.

Wnioski:


Poprawa jakości powietrza jest jednym z głównych wyzwań stojących przed miastem



Zdecydowane działania mitygacyjne muszą dotyczyć zarówno emisji związanych z
transportem, jak i emisji niskiej związanej z ogrzewaniem budynków mieszkalnych



Ograniczenie emisji związanych z transportem oznacza konieczność ograniczenia ruchu
pojazdów indywidualnych, natomiast ograniczenie emisji niskiej wiąże się z likwidacją pieców
na paliwo stałe zarówno w budynkach prywatnych, jak i komunalnych



W odniesieniu do jakości powietrza w Warszawie kluczowe są: program wymiany pieców,
polityka mobilności oraz właściwe planowanie przestrzenne



Jednym z istotnych działań podjętych przez miasto jest budowa systemu monitoringu jakości
powietrza

Uchwała nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4917).
6 Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11646).
5
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3.1.2 Ochrona klimatu
Emisja gazów cieplarnianych jest związana głównie z produkcją energii elektrycznej, ogrzewaniem
budynków, transportem, rolnictwem i przemysłem. Warszawa ma ograniczone możliwości redukcji
emisji, gdyż jako jednostka samorządu terytorialnego nie prowadzi autonomicznej polityki
energetycznej i znaczna część źródeł emisji jest od niej niezależna. Natomiast nie oznacza to, iż miasto
nie może podejmować działań mitygacyjnych – powinny one dotyczyć miksu energetycznego
(uwzględniając wspomniane wyżej ograniczenia w tym zakresie), efektywności energetycznej
(szczególnie odnośnie ogrzewania budynków) oraz emisji CO2 związanych z transportem.

Cele i działania

Rysunek 3.1. Cele i działania priorytetowe w zakresie ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych

Ograniczenie emisji CO2 z terenu
miasta

Zmniejszenie zużycia energii oraz
ograniczanie strat ciepła w
budynkach i infrastrukturze
miejskiej

Zwiększenie udziału OZE w bilansie
energetycznym Miasta

W 2011 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła dokument określający cele w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Celem głównym jest osiągnięcie co najmniej 20% redukcji emisji CO2 w roku 2020 w
stosunku do roku bazowego 2007.
Między latami 2007 a 2016 nastąpił spadek emisji dwutlenku węgla dzięki podjętym działaniom m.in:
poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (komunalnych) i użyteczności
publicznej, rozwojowi transportu publicznego, rozwojowi odnawialnych źródeł energii, czy działaniom
informacyjno-edukacyjnym zachęcającym mieszkańców Warszawy do racjonalnego korzystania z
energii. Natomiast w latach 2016 - 2018 zaobserwowano wzrost emisji dwutlenku węgla. Odejście od
15

trendu spadkowego wynika ze wzrostu zużycia energii w sektorze „budynki”, czyli w sektorze, który
ma największy wpływ na emisję dwutlenku węgla z terenu miasta. Pomimo działań mających na celu
ograniczenie emisji CO2 z transportu także ona znacząco wzrosła. Oznacza to, iż wypełnienie celów
emisyjnych powinno się wiązać ze zdecydowanymi działaniami na obydwu polach.

Wnioski:


Znaczące redukcja emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii leży poza
kompetencjami miasta, niemniej należy dążyć do zwiększenia ilości energii produkowanej z
odnawialnych źródeł w miksie energetycznym



W przyszłości Warszawa może rozważyć ustalenie celu w zakresie lokalnego wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych



Działania mitygacyjne podejmowane bezpośrednio przez miasto powinny zatem dotyczyć
efektywności energetycznej (szczególnie odnośnie ogrzewania budynków) oraz emisji CO2
związanych z transportem



Ostatni punkt wymaga podjęcia zdecydowanych kroków (analogicznie do działań związanych z
jakością powietrza), gdyż obecnie notuje się wzrost emisji związanych z transportem
indywidualnym.

3.1.3 Hałas
Warszawa przykłada dużą wagę do ochrony środowiska przed hałasem. Już w 1999 r. stworzony został
Plan akustyczny Warszawy, który obejmował mapy hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego,
lotniczego i przemysłowego. W ramach długofalowej polityki ochrony przed hałasem od 2007 roku,
tworzone są co 5 lat mapy akustyczne. Na ich podstawie sporządzony został programy ochrony
środowiska przed hałasem, który również co 5 lat podlega aktualizacji.
Główny problem stanowi hałas komunikacyjny - drogowy. Ok. 6% warszawianek i warszawiaków żyje
na terenach, na których przekroczony jest jego dopuszczalny poziom.. Pozostałe źródła mają mniejsze
znaczenie. Dodatkowo prowadzone są pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego we
wskazanych przez mieszkańców jako uciążliwe, wybranych lokalizacjach. Wykorzystywana jest do tego
mobilna stacja pomiarowa (zakupiona przez Miasto w 2011 r.). W przypadku naruszenia
obowiązujących norm stosuje się administracyjne sposoby walki z hałasem, takie jak przykładowo
wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
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Cele i działania

Rysunek 3.3. Cele i działania priorytetowe w zakresie ochrony przed hałasem

Zmniejszenie liczby mieszkańców
narażonych na ponadnormatywny
hałas

Ograniczenie oddziaływania hałasu
komunikacyjnego

Kontynuacja działań ograniczających
hałas pochodzący z obydwu lotnisk

Utrzymanie stałego dialogu pomiędzy
mieszkańcami a prowadzącymi lokale
gastronomiczno-rozrywkowe

Istotną rolę w walce z hałasem odgrywa planowanie przestrzenne. Do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zapisy dotyczące klasyfikacji akustycznej terenów,
różnicując je pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu oraz zalecenia odnoszące się do
planowania przestrzennego uwzględniającego zachowanie komfortu akustycznego.
W Warszawie zidentyfikowano ponadto problem hałasu emitowanego przez działające na terenie
miasta różnego rodzaju lokale gastronomiczno-rozrywkowe (m.in. kluby, restauracje). W celu
utrzymania pozytywnych relacji na linii: osoby prowadzące lokale – mieszkańcy – miasto, władze
Warszawy zainicjowały w 2012 r. dialog, w którym uczestniczą mieszkańcy i osoby prowadzące lokale.
Dzięki niemu Miasto wypracowało restrykcyjne warunki współpracy (zawierane umowy dzierżawy
lokali miejskich zawierają szczegółowe regulacje odnoszące się do emisji hałasu z lokali oraz zapisy
mówiące o tym, że dwukrotne przekroczenie określonych norm poziomów hałasu będzie skutkowało
rozwiązaniem umowy). Powstała również Rada Programowa, będąca miejscem stałego dialogu
pomiędzy przedstawicielami mieszkańców, dzierżawców oraz Miasta. Rada opiniuje i monitoruje
bieżącą działalności klubów oraz przygotowuje sugestie zmian oraz propozycje rozwiązań w zakresie
prowadzonej działalności na Bulwarach Wiślanych. Ponadto, w odpowiedzi na interwencje
mieszkańców, wiosną 2015 r., Prezydent m.st. Warszawy wydał zarządzenie ograniczające korzystanie
z nieruchomości miejskich na cele związane z organizacją imprez mogących powodować uciążliwość
hałasową. Istotny problem stanowi oddziaływanie lokali działających na gruntach prywatnych. W
polskim prawodawstwie brakuje niestety praktycznej możliwości egzekwowania zapisów w zakresie
korzystania z urządzeń nagłaśniających.
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Wnioski:


Głównym problemem w Warszawie jest hałas drogowy



Podstawowym źródłem danych nt. hałasu w mieście jest aktualizowana Mapa akustyczna m.st.
Warszawy, natomiast najważniejszym dokumentem jest Programy ochrony środowiska przed
hałasem



Istotną kwestią jest utrzymanie działań ograniczających zanieczyszczenie hałasem
pochodzącym z obydwu lotnisk



Problemem występującym lokalnie (w szczególności na Bulwarach Wiślanych) jest hałas
pochodzący z lokali gastronomiczno-rozrywkowych – rozwiązanie tej kwestii wymaga ciągłego
i długofalowego dialogu pomiędzy mieszkańcami, władzami miasta a prowadzącymi ww. lokale



Istotną rolę w walce z hałasem odgrywa planowanie przestrzenne

3.1.4 Pola elektromagnetyczne i zanieczyszczenie światłem
Pola elektromagnetyczne (PEM) mogą być zarówno pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego.
Wszyscy żyjemy w polu elektromagnetycznym Ziemi. Innym ich naturalnym źródłem są wyładowania
atmosferyczne. Z kolei sztucznymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są m.in. sieci
energetyczne, nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, sieci
radiowe, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne oraz urządzenia elektryczne
wykorzystywane w gospodarstwie domowym.
Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne są duże radiowo-telewizyjne centra nadawcze (zasięg
oddziaływania) oraz z uwagi na powszechność występowania – stacje bazowe telefonii komórkowych.
W ostatnich latach popularne stały się również urządzenia Wi-Fi i inne umożliwiające radiowy dostęp
do sieci internetowej lub komunikację sieciową. Ze względu na bardzo szybki wzrost liczby tych
urządzeń, ich udział w emisji pól elektromagnetycznych do środowiska rośnie. Dotychczasowe wyniki
pomiarów prowadzonych na terenie Warszawy nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych wartości
odnośnie pól elektromagnetycznych. Rosnące zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne sprawia,
że w perspektywie najbliższych 2-3 lat sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego
zapotrzebowania na transmisję danych. Według wyliczeń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu
Badawczego, średnie miesięczne użycie danych w mobilnym Internecie w Rzeczypospolitej Polskiej
wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie7. Generuje to konieczność rozwoju nowych technologii obsługi
połączeń, takich jak np. 5G.

Osobnym zagadnieniem jest zanieczyszczenie światłem. Pojęcie to odnosi się do ekspozycji
organizmów na światło o niewłaściwej porze doby, nieodpowiedniej barwie lub natężeniu większym
niż takie, do jakiego są zaadaptowane. Jest to problemem globalny i w sposób szczególny dotyczy

7

Źródło: http://ptze.pl/elektrofakty/?page_id=133
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miast, gdzie wzdłuż ulic ciągną się tysiące latarni i podświetlanych reklam, a wiele budowli jest
dodatkowo iluminowanych. Nadmiar światła nocą jest szkodliwy zarówno dla zdrowia ludzi, jak i
środowiska przyrodniczego. Między innymi zaburza wydzielanie melatoniny – hormonu ciemności,
która u kręgowców reguluje prawidłowe funkcjonowanie naturalnego rytmu dnia i nocy.

Cele i działania

Rysunek 3.4 Cele i działania priorytetowe w zakresie ograniczania zanieczyszczenia światłem

Uchwalenie nowej wersji uchwały
krajobrazowej uwzględniającej
zanieczyszczenie światłem

Stosowanie zasad dotyczących
źródeł światła w mieście

W 2018 roku Rada Miasta rozpoczęła prace nad przyjęciem tzw. uchwały krajobrazowej8, w której miał
zostać poruszony również wątek zanieczyszczenia światłem w kontekście umieszczania reklam, tak aby
nie utrudniały życia mieszkańcom. Każdy, kto swoimi działaniami wkracza w przestrzeń publiczną,
powinien to robić na określonych zasadach. Przyjęte regulacje dotyczące nośników reklamowych w
formie ekranów, stanowią kompromis ze współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi reklamy
zewnętrznej. W otwartej przestrzeni Warszawy dopuszczono stosowanie nośników tego typu
wyłącznie w małym formacie, zaś sformułowana definicja wyświetlaczy ściśle określa parametry
techniczne takiego urządzenia, w szczególności limity luminancji.
Oto kilka podstawowych zasad, które co do zasady będą w Warszawie przestrzegane:


świeć tylko wtedy i tam, gdzie jest to naprawdę konieczne,



korzystaj z oświetlenia o bursztynowej lub żółtej barwie, zamiast białej czy niebieskiej,

Została ona uchwalona 16 stycznia 2020 roku (Uchwała nr XXV/697/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń), jednak ze względu na jej uchylenie przez wojewodę mazowieckiego nie stała się prawem miejscowym. Nowa
wersja uchwały powinna zostać przyjęta przez Radę Miasta jeszcze w 2020 roku.
8
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stosuj źródła światła o jasności nie większej niż jest potrzebna (jaśniej nie znaczy bezpieczniej),



posadź drzewa i umieszczaj elementy instalacji tak, by sprzyjać blokowaniu światła przez
przeszkody (ograniczysz w ten sposób tzw. wtórne rozproszenie światła w atmosferze),



ogranicz bezpośrednią emisję światła ku górze poprzez dobór odpowiedniej obudowy lamp,
kierującej światło w dół i tylko na obszar, który jest celem oświetlania (nie należy świecić
wprost w niebo).

Wnioski:


Do zapobiegania niewłaściwej lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych oraz obiektów
narażonych na promieniowanie tych pól należy wykorzystać instrumenty planowania
przestrzennego



Zanieczyszczenie światłem jest problemem powszechnym, a do jego ograniczenia konieczne
jest uchwalenie nowej wersji uchwały krajobrazowej oraz powszechne stosowanie się do zasad
dotyczących źródeł światła w mieście

3.1.5 Powierzchnia ziemi i ukształtowanie terenu
Na terenie Warszawy dominują gleby o różnym stopniu przekształcenia, będące pod silną presją
wynikającą z funkcjonowania miasta. Całkowicie pozbawione pokrywy biologicznie czynnej jest 21,3 %
powierzchni miasta (grunty pod budynkami, ulicami, placami itp.). Blisko 28,8% powierzchni Warszawy
stanowią różne gleby antropogeniczne: urbanoziemy i industrioziemy, towarzyszące terenom
zabudowanym, rekreacyjnym i komunikacyjnym, które powstały w wyniku bezpośredniej działalności
człowieka. Stosunkowo najmniej przekształcone gleby związane z występowaniem użytków zielonych
znajdują się w międzywalu Wisły oraz w Białołęce, Wilanowie i Wawrze.
Zanieczyszczenia gleby i ziemi występują głównie na terenach przemysłowych i poprzemysłowych oraz
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Obszary poprzemysłowe związane z historyczną działalnością
przemysłową i rzemieślniczą skupione są głównie w dzielnicach położonych wokół centrum miasta
(Wola, Ursus, Włochy, Praga-Północ, Praga-Południe, Białołęka, Bielany, Targówek). Skala problemu
zanieczyszczeń historycznych na zabudowywanych terenach poprzemysłowych jest powszechna i na
tych obszarach występuje największe prawdopodobieństwo degradacji zanieczyszczenia gleb.
W glebach (oraz w ziemi) położonych w pobliżu ulic o dużym natężeniu ruchu obserwuje się
podwyższone zawartości ołowiu, cynku i miedzi, spowodowane zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.
Nie przekraczają one zazwyczaj poziomów uznawanych za niebezpieczne. Innym zagrożeniem dla gleby
i ziemi na terenach przyulicznych jest ich silne zasolenie wynikające ze stosowania środków zimowego
utrzymania do odladzania ulic.
Największym zagrożeniem dla gleby i ziemi w mieście jest ich trwałe przekształcanie, w wyniku
przekazywania terenów biologicznie czynnych na cele transportowe i budowlane. Natomiast na ogół
gleba i ziemia w granicach stolicy nie są nadmiernie zanieczyszczone.
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Jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, głównymi jednostkami morfologicznymi miasta są wysoczyzna
morenowa (tzw. Wysoczyzna Warszawska) oraz dolina Wisły z tarasami zalewowymi i nadzalewowymi
oraz wydmami. Granicą tych jednostek jest Skarpa Warszawska, która ze względu na podatność na
powstawanie procesów osuwiskowych wymaga szczególnej ochrony. Procesy osuwiskowe Skarpy są
uruchamiane zarówno przez czynniki klimatyczne (ulewne deszcze) jak i działalność człowieka taką jak
np.: wykonywanie nasypów, wykopów oraz awarie infrastruktury podziemnej. Stabilność Skarpy
osłabić może także zbyt bliskie od jej osi lokalizowanie nowych budynków.
Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom, w roku 2008 na zlecenie m.st. Warszawy, rozpoczęto stałą
obserwację Skarpy Warszawskiej. Miasto rozpoczęło budowę sieci obserwacyjnej – obecnie składa się
ona z 11 inklinometrów, 100 reperów ziemnych oraz 249 reperów ściennych

Cele i działania

Rysunek 3.5. Cele i działania priorytetowe w zakresie mitygacji zanieczyszczeń powierzchni
oraz zagrożeń wynikających z ukształtowania powierzchni

Przeciwdziałanie
zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi
Zapobieganie degradacji
gleb
Przeciwdziałanie procesom
osuwiskowym

Dla działań dotyczących radzenia sobie z już istniejącymi i unikania powstawania zanieczyszczeń
powierzchni ziemi istotna jest współpraca pomiędzy miastem i inwestorami oraz planowanie
przestrzenne (uwarunkowania i restrykcje dotyczące zabudowy terenów poprzemysłowych). Ten
aspekt polityki miejskiej jest również kluczowy dla unikania zagrożeń związanych z ukształtowaniem
terenu, w szczególności związanych ze Skarpą Warszawską. Dzięki wspomaganiu podejmowania
decyzji dotyczących sposobu zagospodarowania i zarządzania terenem poprzez racjonalne planowanie
przestrzenne, uwzględniające zagrożenia wynikające z możliwości powstania i rozwoju ruchów
masowych ziemi, prowadzeniu monitoringu Skarpy Warszawskiej, udaje się zapobiegać ruchom
masowym ziemi (w tym osuwiskom) i ich skutkom.
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Wnioski:


W zakresie zanieczyszczenia powierzchni ziemi kluczowym jest odpowiednie i odpowiedzialne
zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – wymaga to zdwojonej ostrożności zarówno
po stronie miasta, jak i inwestorów



Wzrastająca presja inwestycja na tereny do tej pory niezagospodarowane niesie ze sobą ryzyko
powstawania nowych zanieczyszczeń (w szczególności o charakterze lokalnym) oraz degradacji
gleb naturalnych stanowiących istotny element BZIW



Zagrożeniem dla stabilności Skarpy Warszawskiej jest również presja inwestycyjna



Dla ochrony przedstawionego wymiaru środowiska istotne jest odpowiednie planowanie
przestrzenne

3.1.6 Ścieki i zaopatrzenie w wodę
Największym operatorem systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz największym inwestującym w rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie Warszawy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. W
ostatnich latach zintensyfikowane zostały prace nad rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Długość sieci wodociągowej rozdzielczej wzrosła z 1958,2 km w 2008 r. do 2747,9 km w 2018 r. Na
przestrzeni lat można zaobserwować systematyczny wzrost wskaźnika „zwodociągowania”
mieszkańców Warszawy mierzonego dostępem do miejskiej sieci wodociągowej, który na koniec 2018
roku osiągnął poziom 98,8%. W ostatnich latach znacznie poprawiła się jakość wody dostarczanej do
gospodarstw domowych. W rezultacie często jest ona wyższą niż jakość wody sprzedawanej w
butelkach.
Uzupełnieniem zbiorowego systemu zaopatrzenia ludności w wodę są ogólnodostępne studnie
ujmujące oligoceński lub czwartorzędowy poziom wodonośny oraz indywidualne ujęcia wód
podziemnych wykonywane na obszarach znajdujących się poza zasięgiem miejskiej sieci
wodociągowej. Ze względu na pogłębiające się w ostatnich latach zjawisko suszy, jak również
konieczność zapewnienia alternatywnego, w stosunku do sieci wodociągowej, źródła wody pitnej w
sytuacjach awaryjnych konieczne jest podjęcie działań mających na celu utrzymanie i ochronę
istniejących ujęć wód podziemnych, w szczególności ogólnodostępnych punktów czerpalnych
eksploatowanych przez m.st. Warszawę.
Pozytywnym trendem jest również stopniowy wzrost wskaźnika „skanalizowania” mieszkańców
Warszawy mierzonego dostępem do miejskiej sieci kanalizacyjnej, który na koniec 2018 r. osiągnął
poziom 97,7%. Wzrost ten pozwala założyć, że ilość zrzutów nieoczyszczonych ścieków bytowych
bezpośrednio do wód (a także do ziemi, np. poprzez nieszczelne szamba) ulega zmniejszeniu, choć
wciąż na terenie Warszawy istnienie niemal 30 tys. zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb).
Rozwiązania indywidualne występują przede wszystkim na peryferiach miasta, w dzielnicach Wawer i
Białołęka.
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W celu ograniczenia ilości szamb podejmowane są zarówno działania techniczne polegające na
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej jak i administracyjno-kontrolne. Wprowadzony został również
system zachęt finansowych, polegający na dotacjach na likwidację zbiorników bezodpływowych i
wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz na kredytowaniu, na wybranych
obszarach m.st. Warszawy, kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Cele i działania

Rysunek 3.6. Cele i działania priorytetowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Likwidacja zbiorników
bezodpływowych (tzw.
szamb)
Rozbudowa infrastruktury
oczyszczania ścieków
Zapewnienie wody pitnej o
wysokiej jakości dzięki sieci
wodociągowej

Likwidacja zbiorników bezodpływowych i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej jest jednym z
priorytetów miasta. Wprowadzony system zachęt finansowych i kredytowania prowadzi do
zwiększenia odsetka gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Niemniej,
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej utrudnia brak pokrycia całego terenu miasta
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W rezultacie rozbudowa niezbędnej
infrastruktury miejskiej, w sposób zapewniający potencjalnemu inwestorowi możliwość podłączenia
się do niej, nie przebiega równocześnie z postępującym rozwojem urbanistycznym miasta.

Wnioski:


Głównym celem miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest zapewnienie ciągłości
dostaw mediów, oczyszczania ścieków oraz rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę,
odbioru i oczyszczania ścieków



Wyzwaniem pozostają zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) i inne indywidualne rozwiązania
tymczasowe jak własne ujęcia wód podziemnych czy lokalne oczyszczalnie ścieków
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Analogicznie do innych podrozdziałów, jednym z kluczowych wymiarów pozwalających na
prowadzenie racjonalnej i długofalowej gospodarki wodno-ściekowej jest planowanie
przestrzenne

3.1.7 Odpady
Odpady komunalne
System odbioru odpadów komunalnych, zorganizowany przez miasto, obejmujący wszystkich
właścicieli nieruchomości, funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2014 r. na terenie całej Warszawy. Miasto
Stołeczne Warszawa objęło systemem gospodarki odpadami komunalnymi zarówno właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Warszawa stworzyła warunki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki lub worki, a także promowała zbiórkę selektywną, ustalając wyższą stawkę
opłaty w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny. Od 1 stycznia 2019 r. na terenie
m.st. Warszawy wprowadzono nowy system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji, z
następującym oznakowaniem:


pojemnik niebieski – „Papier”;



pojemnik żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”;



pojemnik zielony – „Szkło”;



pojemnik brązowy – „Bio” (bioodpady kuchenne z nieruchomości zamieszkanych), oraz
„Bio – gastronomia/targowisko” (bioodpady z gastronomii i targowisk);



pojemnik szary – „Odpady zielone”



pojemnik czarny – „Odpady zmieszane”.

Mimo prowadzonych na szeroką skalę działań obserwuje się znaczne trudności z pozyskaniem
odpowiedniej jakości odpadów „u źródła”. Obecnie odbierane odpady zbierane selektywnie zawierają
dużo zanieczyszczeń, co utrudnia poddanie ich procesom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia. Działania naprawcze sprowadzają się do dalszych działań edukacyjnych pokazujących wagę
odpowiedniej segregacji śmieci oraz wpływających na zmianę nawyków mieszkańców. W efekcie w
Warszawie sukcesywnie rośnie ilość odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. W
2018 r. zebrano w ten sposób 24,31% wszystkich odebranych odpadów.
Dodatkowo, m.st. Warszawa prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków, a w każdej dzielnicy
mieszkańcy w wyznaczonych punktach mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny. W 2018 roku zebrano łącznie prawie 1,6 tys. Mg różnego rodzaju zużytego sprzętu.
Ponadto w ponad 650 placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w siedzibach Urzędu Miasta
prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Podczas trwania akcji zebrano prawie 12 ton baterii.
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Od października 2015 r. do końca listopada 2018 r. na terenie m.st. Warszawy funkcjonowały także
dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), a od stycznia 2019 r. obowiązuje
umowa na prowadzenie kolejnego PSZOK-a. Zadaniem punktów jest bezpłatne przyjmowanie od
mieszkańców odpadów komunalnych, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna,
zużyte opony, czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpady
komunalne niebezpieczne, takie jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po
nich, świetlówki i baterie. Ponadto, do punktów PSZOK mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać
odpady zielone. W punktach PSZOK zbieranych jest 40 różnych frakcji odpadów komunalnych. Punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują odpady komunalne od poniedziałku do
piątku od godz. 14:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 20:00.
Dodatkowo, punkty PSZOK są wspomagane odpowiednio przystosowanymi pięcioma samochodami,
tzw. mobilnymi punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK). Mobilne punkty
zbiórki kursują dwa razy w tygodniu (w środy w godzinach 11:00-18:30 i soboty w godzinach 10:0017:30), zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych 40 punktach na terenie miasta (link
do lokalizacji PSZOK-ów i MPSZOK-ów znajduje się na stronie internetowej https://warszawa19115.pl//pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1).

Cele i działania

Rysunek 3.7. Cele i działania priorytetowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Zwiększenie poziomu świadomości
mieszkanek i mieszkańców miasta
odnośnie selektywnej zbiórki odpadów

Zwiększenie poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia
frakcji odpadów komunalnych papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła

Budowa dodatkowych punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych tzw. PSZOK

Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk"

W ostatnich latach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można
zauważyć wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych. Jednakże, mimo zadeklarowania selektywnej
zbiórki odpadów, nadal większość odbieranych odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy
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stanowią odpady zmieszane (ponad 75%). Dlatego też priorytetem w kolejnych latach powinno stać się
prowadzenie

bardziej

zaawansowanych

działań

edukacyjno-informacyjnych

zachęcających

mieszkańców miasta do selektywnej zbiórki odpadów.
W celach edukacyjnych powinny być promowane punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w tym również tworzone „punkty wymiany” oraz „punkty napraw” rzeczy nadających
się do użytku, przynoszonych do punktów PSZOK przez mieszkańców. Ponadto powinny być jeszcze
bardziej zintensyfikowane różnego rodzaju akcje informacyjne wśród różnych grup tj. zarówno wśród
przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym jak i dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy.
Długofalowym celem miasto powinno być stopniowe, ale konsekwentne dążenie w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Jest to koncepcja gospodarcza, w której
produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a
wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie
etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję,
zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. W obliczu przyjętej polityki circular economy
istotnym elementem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest w pierwszej kolejności
ponowne użycie produktów oraz odpadów oraz zwiększanie ilości odpadów przekazywanych do
recyklingu.

Wnioski:


W przypadku odpadów komunalnych głównym wyzwaniem miasta jest prowadzenie
skutecznej selektywnej zbiórki odpadów. By to osiągnąć potrzebne jest zarówno działanie
miasta polegające na zapewnieniu sprawnego i skutecznego systemu odbioru, jak i większa
świadomość i dyscyplina po stronie mieszkanek i mieszkańców Warszawy

Odpady przemysłowe
W Warszawie wytwarzane są wszystkie rodzaje odpadów przemysłowych. W latach 2015-2018 w
ogólnej masie wytworzonych odpadów znaczącą ilość stanowią odpady inne niż niebezpieczne, a
odpady

niebezpieczne

stanowią

mniejszość

–

w

2015

roku

było

to

3,5%,

w roku 2016 – 2,72%, w roku 2017 – 3,22%, a w 2018 roku – 3,71%. Odpady inne niż niebezpieczne są
wyzwaniem dla środowiska i gospodarki odpadami ze względu na masowość ich wytwarzania, zaś
odpady niebezpieczne – ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych i możliwość ich
przenikania do różnych elementów środowiska.
Odpady wytworzone w największych ilościach należą do:


odpadów z procesów termicznych,



odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę z terenów zanieczyszczonych),
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odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Oprócz powyższych na terenie Warszawy wytwarzane są m.in. – oleje odpadowe i odpady paliw
ciekłych, a także odpady medyczne i weterynaryjne.

Wnioski:


W Warszawie wytwarzane są wszystkie rodzaje odpadów przemysłowych



Odpady inne niż niebezpieczne są wyzwaniem dla środowiska ze względu na masowość ich
wytwarzania, zaś odpady niebezpieczne – ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych
i możliwość ich przenikania do różnych elementów środowiska



Jednym z celów jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów z procesów termicznych, w
tym odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, co wymaga ścisłej
współpracy z przedsiębiorstwem PGNIG TERMIKA S.A.



Wyzwaniem w przypadku odpadów budowlanych jest nie tylko wzrost ich wytwarzania, ale
także ich nielegalne podrzucanie i składowanie



Ograniczenie odpadów z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej jest ściśle
powiązane z gospodarką wodno-ściekową i działalnością przedsiębiorstwa MPWiK S.A.

3.1.8 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska – poważne awarie
Na terenie Warszawy zlokalizowane są zakłady przemysłowe, magazyny, stacje i bazy paliw stosujące
w produkcji lub magazynujące niebezpieczne substancje stanowiące zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Podstawowym źródłem zagrożeń chemicznych na terenie Warszawy są niebezpieczne substancje
chemiczne, które z powodu swoich właściwości chemicznych stanowią w chwili niekontrolowanego
uwolnienia potencjalne ryzyko dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Należą do nich m.in. chlor,
amoniak, tlen skroplony, związki cyjanku i chromu w kąpielach galwanicznych oraz paliwa płynne, gaz
propan-butan (LPG).
Zagrożenie wynika zarówno z magazynowania tych substancji chemicznych, ich wykorzystywania w
produkcji, jak i ich transportu ulicami miasta, drogami, szlakami kolejowymi oraz rurociągami
biegnącymi przez obszar Warszawy.
Potencjalnym źródłem zagrożenia jest m.in. transport substancji niebezpiecznych przez teren miasta.
Transport ten odbywa się często głównymi ulicami Warszawy, na których istnieje niebezpieczeństwo
wystąpienia katastrofy komunikacyjnej ze względu na wzmożony ruch samochodowy. Na terenie
miasta zlokalizowanych jest kilkaset stacji paliw, do których paliwa płynne dostarczane są transportem
drogowym. Powoduje to zagrożenie pożarowe, a w przypadku gazu LPG również wybuchowe.
W latach 2015 – 2018 na terenie Warszawy doszło do 11 zdarzeń o znamionach poważnej awarii.
Ponadto, w latach 2018 – 2020 miały miejsce trzy awarie, niesklasyfikowane jako zdarzenia o
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znamionach poważnej awarii, których efekty miały jednak istotnie negatywne oddziaływanie na
środowisko:


awaria Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ),



awaria układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków „Czajka”



ponowna awaria układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

W celu przekazania mieszkańcom podstawowych informacji na temat postępowania podczas różnego
rodzaju zagrożeń powstał Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń. Zawiera on wskazówki jak
unikać sytuacji zagrożeń, przeciwdziałać im, jak na nie reagować, likwidować skutki i zapobiegać ich
wystąpieniu w przyszłości. Poradnik został wydany w formie broszury i jest dostępny w wersji
elektronicznej na stronie internetowej http://bezpieczna.um.warszawa.pl.

Wnioski:


Na terenie Warszawy prowadzona jest działalność gospodarcza, odbywa się transport
substancji niebezpiecznych oraz realizowane są miejskie funkcje związane z zapewnieniem
dostępu do mediów i odprowadzaniem nieczystości – wszystkie te aktywności niosą ze sobą
ryzyko wystąpienia poważnych awarii, a tym samym stanowią zagrożenia środowiskowe



W Warszawie nie ma natomiast zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej



Jedną z najpoważniejszych awarii w ostatnich latach była awaria układu przesyłowego ścieków
do oczyszczalni ścieków „Czajka”



Miasto zamierza opracować i aktualizować Katalog Zagrożeń m.st. Warszawy oraz
zaktualizować i wdrożyć wszystkie niezbędne procedury w ramach Planu Zarządzania
Kryzysowego co zapewni sprawne reagowanie w przypadku wystąpienia awarii



3.2

Celem jest uniknięcie wszelkich poważnych awarii

Adaptacja do zmian klimatu
3.2.1 Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna

Zasoby przyrodnicze Warszawy są to wszystkie tereny i obiekty pokryte roślinnością lub wodami, które
zapewniają funkcjonowanie przyrodnicze miasta:


tereny wód i zieleń towarzysząca wodom powierzchniowym (w tym zieleń nadwiślańska);



tereny zieleni;



tereny rolne i porolne;



pozostałe tereny pokryte roślinnością;
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lasy;



zielone dachy i ściany.

Tereny lasów, zieleni, tereny rolne i porolne oraz niezagospodarowane zajmują razem 22 969 ha, co
stanowi 44,4% powierzchni miasta, przy czym największą powierzchnię w grupie tej zajmują lasy –
7 946 ha, tj. 15,4% powierzchni miasta. Łączna powierzchnia ww. terenów w Warszawie w przeliczeniu
na jedną osobę to ok. 130 m2. Na tle Europy wartość ta jest wysoka, a w kontekście globalnym – bardzo
wysoka. Należy jednak pamiętać, iż są to wszystkie tereny pokryte roślinnością lub wodami, nie są one
rozmieszczone równomiernie na terenie miasta ani nie są w pełni dostępne. Ogólnodostępnych
terenów zieleni rekreacyjnej jest 5,7 m2 na mieszkańca. Zasobami przyrodniczymi miasta są również
warszawska flora i fauna, a także krajobraz.
Ochrona zasobów przyrodniczych i ich rozwój jest jednym z kluczowych zadań miasta.

3.2.2 Rozszerzony system przyrodniczy Warszawy (SPW+)
System Przyrodniczy Warszawy został utrwalony w Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 roku w celu wskazania terenów, gdzie
zasady zagospodarowania podporządkowane są warunkom i funkcjom przyrodniczym. W opracowaniu
pt. Atlas ekofizjograficzny m.st. Warszawy (KIPPPiM, Warszawa 2018), rozszerzono SPW do SPW+, czyli
SPW 2006 + zielona infrastruktura Warszawy.

3.2.3 Wody
W układzie hydrograficznym Warszawy dominuje Wisła. Dalsze elementy tego układu stanowią jej
dopływy, sztuczne i naturalne zbiorniki wodne, kanały i rowy. W zakresie ochrony wód największym
wyzwaniem dla Warszawy jest realizacja wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jej celem jest
osiągnięcie najpóźniej do 2027 r. co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód i
ekosystemów od nich zależnych. W ostatnich latach jakość wód powierzchniowych ulega
systematycznej poprawie, choć dalsze prace w tym zakresie są niezbędne, by osiągnąć cele wynikające
z ww. Dyrektywy.
Dla jakości wód powierzchniowych miasta największe znaczenie miało zakończenie w 2012 roku
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni „Czajka”. Dla jakości wód istotne znaczenie ma także stała
rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Jej długość w obrębie Warszawy w latach 2007 –
2018 wzrosła o 800 km. Warto jednak pamiętać, że na jakość wód Wisły w Warszawie wpływają przede
wszystkich zanieczyszczenia zrzucane do rzeki powyżej Warszawy – pozytywny wpływ oczyszczalni
„Czajka” występuje głównie w biegu rzeki poniżej Warszawy. Obecnie wszystkie9 ścieki odprowadzane
miejską siecią kanalizacyjną do Wisły podlegają oczyszczaniu w oczyszczalniach „Czajka”, „Południe” i
„Pruszków”. Oczyszczone ścieki spełniają wymogi określone w przepisach prawa.

9

Z wyłączeniem ścieków z przelewów burzowych, o których mowa niżej.
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Jeśli chodzi o wody podziemnie, w Warszawie występują dwa piętra wodonośne o charakterze
użytkowym: czwartorzędowe i oligoceńskie. Czwartorzędowe piętro wodonośne jest głównym
poziomem użytkowym na obszarze miasta. Ujęcia ujmujące ww. wody położone są na peryferiach
miasta, tzn. na terenach, które nie są połączone z główną siecią wodociągową (Wesoła, część: Wawra,
Wilanowa, Ursusa i Białołęki oraz obrzeża innych dzielnic). Zasoby czwartorzędowego piętra
wodonośnego są uzależnione od zasilania oraz wielkości poboru. Ogólnie rzecz biorąc zasoby te są duże
i stabilne, ale ich jakość jest zła I wymagają uzdatniania przed ich wykorzystaniem. Poprawie jakości
tych wód sprzyja zmniejszanie się powierzchni terenów przemysłowych na terenie Warszawy oraz
likwidacja zbiorników bezodpływowych na ścieki (tzw. szamb).
Lepsza sytuacja jest w przypadku poziomu oligoceńskiego. W większości przypadków jakość wód
poziomu oligoceńskiego jest dobra, lecz zawiera podwyższone stężenia żelaza, manganu oraz
amoniaku. Wymienione substancje są pochodzenia naturalnego. Wody te wymagają uzdatniania.

3.2.4 Zieleń

Tereny zieleni, rozumiane jako: parki, zieleńce, ogrody działkowe, ogrody dydaktyczne oraz zieleń
towarzyszącą różnym obiektom, a także tereny zieleni nieurządzonej z dominacją zadrzewień (nie
będących lasami), zajmują 11,2% powierzchni Warszawy. Najbogatsze w tereny zieleni są Śródmieście,
Żoliborz, Mokotów, Targówek i Bielany.
Na terenie Warszawy zlokalizowanych jest 85 parków10 o łącznej powierzchni 918,30 ha oraz 258
skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 234,64 ha. W statystyce tej ujęte są wszystkie obiekty, także
te, które nie są zarządzane przez m.st. Warszawa. Ponadto w Warszawie jest łącznie 1 447,40 ha zieleni
towarzyszącej placom i ulicom, natomiast tereny zieleni osiedlowej zajmują powierzchnię 2 155,69 ha.
Zaobserwowano znaczny wzrost (o 242,5 ha) powierzchni tych terenów w stosunku do 2014 roku.
Stało się tak dzięki budowie nowych osiedli oraz dbałości w nowopowstających obiektach o duży udział
zieleni dostępnej dla mieszkańców.
Zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi są tereny zieleni miejskiej o formie liniowej – tzw.
zielone korytarze. Składają się na nie zieleń wzdłuż ulic i torowisk, zielone ciągi pieszo-rowerowe,
powiązania alejowe, zieleńce o formie liniowej. Jednym z wyzwań stojących przed miastem jest rozwój
tych terenów, a przede wszystkim zapewnienie ich ciągłości poprzez stworzenie brakujących powiązań.
W efekcie Warszawa mogłaby być wzbogacona o spójną sieć tzw. zielonych korytarzy łączących
zarówno istniejące tereny zieleni, jak i tereny otwarte.
Tereny rolne i porolne są bardzo istotnym składnikiem zasobów przyrodniczych miasta, zapewniają
bowiem duże otwarte przestrzenie pokryte roślinnością. Za tereny rolne i porolne uznane zostały
wszystkie grunty użytkowane rolniczo w tym łąki, pastwiska, grunty pod uprawami, a także nieużytki.

Rozumianych jako tereny zieleni z roślinnością wysoką i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzony
i konserwowany z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności, wyposażony w drogi, aleje spacerowe, ławki, place
zabaw itp. (za GUS)
10

30

Udział tych terenów skali miasta wynosi 13,2%, z czego najwięcej terenów rolnych i porolnych znajduje
się w dzielnicach: Białołęka, Wilanów, Wawer i Ursynów. Terenów rolnych nie ma w dzielnicach Praga
Północ, Wola, Żoliborz i Śródmieście.
Tereny pozostałe tworzą tereny niezabudowane i niezagospodarowane, w tym tereny zieleni nie
zakwalifikowane do pozostałych kategorii zieleni. Tereny te stanowią rezerwę zarówno dla nowej
zabudowy jak i tworzenia terenów zieleni urządzonej. Najwięcej tego typu terenów w skali miasta
występuje na Białołęce – 23%; 10% na Bielanach i 9% na Ursynowie.
Niezwykle istotne są tereny zieleni naturalnej towarzyszące wodom powierzchniowym. Związane są
przede wszystkim z korytem Wisły, ale występują też wzdłuż rzeki Wilanówki, rzeki Długiej, Kanału
Żerańskiego i innych cieków wodnych, wokół starorzeczy, jeziorek i stawów.
Swój unikalny układ przyrodniczy, Warszawa zawdzięcza położeniu nad najdłuższą rzeką Polski – Wisłą.
Naturalne koryto Wisły i jej zielone brzegi są istotnym elementem podnoszącym jakość życia w stolicy,
wpływając pozytywnie na czystość wody w rzece, jakość powietrza, jego temperaturę i wilgotność oraz
poziom hałasu. Jednocześnie miejsce to ma szczególne znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej nie tylko w mieście, ale także w całym regionie, a nawet kraju.
Kolejnym istotnym elementem środowiska przyrodniczego Warszawy są lasy. W strukturze
funkcjonalno-przestrzennej Warszawy lasy zajmują ok. 15,5% powierzchni miasta, z czego największy
udział przypada na: Wawer, Wesołą, Białołękę i Ursynów. Lasy nie występują w Ursusie, Mokotowie,
Ochocie, Śródmieściu, Żoliborzu i Pradze Północ. Ewenementem w skali Europy jest występowanie w
granicach miasta naturalnych lasów bagiennych i łęgowych, łąk wilgotnych oraz torfowisk. To istotne
dziedzictwo przyrodnicze wymaga szczególnej opieki i ochrony.
W krajobrazie miasta coraz większe znaczenie mają także obiekty wykorzystywane jako elementy
zielonej infrastruktury. Są to przede wszystkim zielone dachy. Biuro Ochrony Środowiska
przeprowadziło w 2019 roku inwentaryzację zielonych dachów znajdujących się w Warszawie. Na
terenie miasta znajduje się 1306 budynków z zielonymi dachami, o łącznej powierzchni zielonych
dachów wynoszącej 52,3 ha.

3.2.5 Jakość i ochrona zasobów przyrodniczych

Roślinność rzeczywista Warszawy tworzy mozaikę niemal wszystkich zbiorowisk roślinnych
występujących na Nizinie Mazowieckiej. Wyróżniono 140 zespołów, przy czym są to głównie
zbiorowiska o średniej lub niewielkiej wartości - synantropijne (zajmują one 71,1% powierzchni
miasta). Znacznie bardziej wartościowe są zbiorowiska o cechach naturalnych i półnaturalnych.
Naturalne zbiorowiska leśne zajmują 14,6% powierzchni miasta, zaś zbiorowiska półnaturalne
otwartych łąk, pastwisk, muraw i wrzosowisk, bez sztucznych trawników, zajmują w całej Warszawie
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4,6% powierzchni. Naturalne zbiorowiska cenne i zdegradowane dominują na obrzeżach miasta, gdzie
występują lasy, ale również w centrum, gdzie wprowadzono wiele płatów zieleni parkowej i ogrodowej.
Warszawa jest jedną z najbardziej zielonych europejskich stolic. Tereny objęte ochroną na mocy
ustawy o ochronie przyrody, zajmują łącznie powierzchnię ok. 19 646,6 ha, co stanowi ok. 27,3%
powierzchni miasta.
Na terenie miasta zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:
1) rezerwaty przyrody (12), które zajmują ok. 3,5% powierzchni całego miasta;
2) obszary Natura 2000 (7), które zajmują ok. 5,2% powierzchni całego miasta;
3) Mazowiecki Park Krajobrazowy (MPK), który zajmuje ok. 4,7% powierzchni całego miasta.
4) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK), który zajmuje ok. 15,3% powierzchni
całego miasta.
5) użytki ekologiczne (6), które zajmują ok. 0,02% powierzchni całego miasta.
6) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (5), które zajmują ok. 0,16% powierzchni całego miasta.
7) pomniki przyrody (494), obejmujących pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej.
Dla zachowania i ochrony różnorodności biologicznej niezwykle ważne są powiązania przyrodnicze.
W skali regionu powiązania przyrodnicze Warszawy budują dość rozległe obszary o najwyższych
walorach przyrodniczych tzw. biocentra. tj. Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty przyrody,
obszary Natura 2000 oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy i Chojnowski Park Krajobrazowy. System
Przyrodniczy Warszawy posiada bezpośrednią łączność przynajmniej z częścią z nich. Osią tego
systemu jest Wisła ze swoją szeroką, stosunkowo naturalną doliną i mało przekształconym
przebiegiem. Dolina Wisły stanowi główny korytarz ekologiczny nie tylko regionu, ale również
kraju. Inne powiązania przyrodnicze Warszawy z otoczeniem to pasma lasów, łąk i pastwisk, a także
terenów podmokłych łączące główne biocentra regionu. W obrębie miasta także występują tereny
cenne przyrodniczo i to właśnie powiązanie ich z biocentrami regionalnymi zapewnia możliwość
migracji roślin i zwierząt.

3.2.6 Zagrożenia i presje wywierane na zasoby przyrodnicze
Zagrożenia dla zasobów przyrodniczych Warszawy to przede wszystkim stała presja urbanistyczna na
tereny otwarte (głównie rolne i porolne), brak lub niewystarczająca ochrona terenów cennych
przyrodniczo lub krajobrazowo oraz starzejący się drzewostan. Bardzo istotne są zagrożenia dla
różnorodności biologicznej, takie jak występowanie gatunków obcych, modernizacje budynków lub
sposób utrzymania terenu nieadekwatny do jego charakteru. Kolejnym zagrożeniem jest emisja
ścieków i odpadów do środowiska. Potencjalne zagrożenia może sprawiać również stosunkowo
niewielkie rozpoznanie zasobów przyrodniczych Warszawy.
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3.2.7 Wpływ środowiska przyrodniczego na miasto, czyli usługi ekosytemowe
Wszystkie tereny i obiekty składające się na zasoby przyrodnicze stanowią wartość jako ekosystem –
powiązane ze sobą elementy przyrody. Jednocześnie świadczą one szereg usług ekosystemowych, czyli
korzyści które mieszkańcy i mieszkanki miasta uzyskują ze środowiska. Usługi te można podzielić na:


zaopatrzeniowe (w tym: produkcja żywności, gospodarka leśna);



regulacyjne i podtrzymujące (w tym: adaptacja i łagodzenie skutków zmian klimatu chłodzenie
i nawilżanie powietrza, zapobieganie suszy retencja i obieg wody, wytwarzanie tlenu,
oczyszczanie powietrza i pochłanianie CO2);



społeczno-kulturowe (np. możliwość aktywnej rekreacji, edukacji, dostarczanie wrażeń
estetycznych, łagodzenie stresu).

Środowisko przyrodnicze wpływa zatem pozytywnie na otoczenie oraz jakość życia mieszkańców i
mieszkanek Warszawy, a ochrona przyrody i zachowanie jej sprawnego funkcjonowania zapewnia
wysoką jakość usług ekosystemowych.
Rozkład przestrzenny świadczonych usług ekosystemów jest w Warszawie zróżnicowany. W ścisłym
centrum miasta można zauważyć mniejszy udział ekosystemów świadczących usługi. Szczególnie
istotna w dobie zmian klimatu jest zdolność do retencji gruntowej lub roślinnej, a także obniżania
temperatury powietrza w okresach występowania fal upałów. Ekosystemy świadczące te usługi są
niezwykle ważne, z jednej strony jako element strategii przeciwdziałania i zapobiegania tzw. flash
floods, czyli podtopieniom w wyniku deszczów nawalnych, a z drugiej strony jako element łagodzenia
ekstremalnych warunków termicznych w okresie letnim.

3.2.8 Ochrona i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury
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Rysunek 3.28. Cele i działania priorytetowe w zakresie ochrony i rozwoju BZIW

Cele i działania

Osiągnięcie dobrego stanu
wód na terenie miasta
Zwiększenie retencji
wodnej i gruntowej
Rozwój terenów zieleni i
dążenie do ich ciągłości
Zachowanie i wzmocnienie
bioróżnorodności miasta
Rozwój usług
ekosystemowych
Ochrona powierzchni
bilologicznie czynnej
Ochrona i rozwój zasobów przyrodniczych oraz wzmacnianie różnorodności biologicznej miasta są
kluczowymi sferami polityki miejskiej. Odpowiedzią na wyzwania stojące przed Warszawą w tym
zakresie jest wprowadzenie do miejskiej strategii i praktyki koncepcji błękitno-zielonej
infrastruktury oraz jej ochrona i rozwój traktowany priorytetowo.
Błękitno-zielona infrastruktura Warszawy (BZIW) to strategicznie zaplanowana sieć obszarów lub
obiektów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi (wraz z wodami),
zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych11. BZIW
(lub zielona infrastruktura) jest relatywnie nową koncepcją, która promuje inne niż dotychczas
podejście do zarządzania i użytkowania obszarami zurbanizowanymi. Jej celem jest wykorzystanie
procesów przyrodniczych do poprawy jakości życia w mieście. BZIW to zatem system:


powiązanych przestrzennie i funkcjonalnie terenów lub obiektów, w zagospodarowaniu
których dominuje pokrycie roślinnością lub wodami;



zaplanowany i zarządzany w taki sposób, aby świadczyć szereg usług ekosystemowych
(zaopatrzeniowych, regulacyjnych i społeczno-kulturowych) sprzyjających m.in. adaptacji i
łagodzeniu skutków zmian klimatu, zrównoważonemu gospodarowaniu wodami opadowymi,
zachowaniu różnorodności biologicznej, w konsekwencji pozytywnie na jakość życia w mieście.

11

Definicje i wykładnie pojęcia błękitno-zielona infrastruktura (lub zielona infrastruktura) zawarte zostały w wielu
opracowaniach i dokumentach, m.in. w studiach i raportach wykonanych dla Komisji Europejskiej. Za najważniejszą z nich
uznaje się definicję z 2013 roku, znajdującą się komunikacie pod nazwą „Zielona infrastruktura – zwiększenie kapitału
naturalnego Europy” (źródło: Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Bruksela, 06.05.2013, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0007.03/DOC_1&format=PDF)
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Ochrona i rozwój BZIW nie tylko pozwalają na polepszenie jakości zasobów przyrodniczych, ale – jak
wynika z powyższej definicji – są w pełni zbieżne z celem strategicznym POŚ: poprawą jakości życia w
mieście.
W Warszawie aż 67% powierzchni miasta posiada potencjał przyrodniczy, pozwalający kształtować
BZIW. Nie oznacza to, iż tak duży odsetek powierzchni miasta stanowią tereny cenne przyrodniczo ani,
iż potencjał przyrodniczy jest rozłożony równomiernie. Nie oznacza to również, że całe 67%
powierzchni miasta w równym stopniu może stanowić BZIW. Wartość ta jedynie pokazuje potencjał
miasta w tym zakresie przy pełnej świadomości różnic w walorach i funkcjach środowiskowych oraz
istnienia barier i nieciągłości przestrzennych.
BZIW można podzielić na:


BZIW bazowy, obejmujący tereny wymagające maksymalnego ograniczenia przyszłych
procesów urbanizacyjnych (w tym m.in.: tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody,
niezabudowane fragmenty Skarpy Warszawskiej wraz z najbliższym otoczeniem, tereny lasów
i ogólnodostępnej zieleni urządzonej, ogródki działkowe, tereny wód z obudową biologiczną,
ostoje

różnorodności

biologicznej,

tereny

przeznaczone

w

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego pod tereny wód lub zieleni, obszary szczególnego
zagrożenia powodzią oraz tereny podmokłe i mokradła);


BZIW konsolidujący, obejmujący tereny nie zaliczone do BZIW bazowego, jednakże pełniące
szereg usług ekosystemowych, wymagające w przypadku przekształceń jak największego
zachowania potencjału do pełnienia tych usług (w tym m.in.: tereny zabudowane z udziałem
min. 50% powierzchni biologicznie czynnej (PBC) i tereny niezabudowane położone w
obszarach przewietrzania lub posiadające dużą zdolność retencyjną, tereny sportowo
rekreacyjne z udziałem PBC powyżej 50%, cmentarze, tereny użytkowane rolniczo i tereny
porolne, pojedyncze, nie stanowiące ciągłych struktur tereny zieleni nieurządzonej, w
szczególności ze znaczącym udziałem zadrzewień oraz powiązania liniowe);



BZIW uzupełniający obejmuje pozostałe tereny zaliczone do BZIW, nie spełniające kryteriów
dla kategorii 1 i 2, aczkolwiek cenne z punktu widzenia pełnionych lokalnie usług
ekosystemowych.

Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury miasta, jej utrzymywanie we właściwym stanie i ochrona
istniejących obiektów będą miały wpływ na szereg miejskich funkcji sfer życia. Można tu wymienić:


poprawę jakości powietrza dzięki wychwytywaniu pyłów zawieszonych przez zieleń wysoką
(drzewa);



ochronę lokalnego klimatu, w tym zmniejszenie intensywności zjawiska miejskiej wyspy ciepła
dzięki ewapotranspiracji i zacienieniu;



redukcję hałasu i negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem;



zwiększenie retencji gruntowej, a w konsekwencji unikanie lokalnych podtopień przy
jednoczesnym zmniejszeniu intensywności parowania;
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wykorzystanie form obszarowych i liniowych do czystego transportu – pieszego i rowerowego;



umożliwienie spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji;



a także zdolność do sekwestracji (oddzielenia i wychwycenia) dwutlenku węgla w oparciu o
proces fotosyntezy.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed miastem jest zapewnienie ciągłości BZIW. W mieście
obserwowana jest postępująca fragmentacja i izolacja elementów systemu przyrodniczego przez
chaotyczną zabudowę (presja inwestycyjna) oraz obecność barier przerywających korytarze
ekologiczne (powiązania wewnętrzne i zewnętrzne, w tym tzw. kliny napowietrzające).
Procesowi rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury powinno towarzyszyć ograniczanie zmniejszania
odsetka powierzchni biologicznie czynnej (PBC) w ogólnej powierzchni miasta, a tam, gdzie to możliwe
– jej zwiększania. Dziś, m.in. ze względu na nadmierne uszczelnienie terenów miasta zaburzony jest
cykl wodny (ponad 60% wody opadowej zamienia się w odpływ, a infrastruktura kanalizacyjna w
przypadku opadów nawalnych jest niewydolna). W konsekwencji występują lokalne podtopienia, a
jednocześnie mała ilość pary wodnej w powietrzu wpływa na wzrost temperatur intensyfikując
zjawisko miejskiej wyspy ciepła.
Warto pamiętać, iż PBC to nie tylko tereny zieleni urządzonej czy tereny chronione, ale także tereny
zabudowane, gdzie dzięki lokalnym interwencjom można zwiększyć jej zasięg. Warto tu wymienić
rozszczelnianie gruntu, dbałość o zieleń przydomową, urządzanie lokalnych zieleńców w mikroskali,
czy też powstawanie zielonych dachów. Osobnym zagadnieniem, ściśle powiązanym z planowaniem
przestrzennym, jest wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązku zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Ochrona PBC w ogólnej
powierzchni miasta jest jednym z warunków koniecznych do rozwoju BZIW.
W granicach m. st. Warszawy zachowały się obszary wyróżniające się z otoczenia z uwagi
na występowanie rzadkich, ginących, zagrożonych gatunków czy zanikających typów ekosystemów.
Stanowią one ostoje różnorodności biologicznej.
Ostoje flory naczyniowej zajmują 8,88% powierzchni miasta. W granicach miasta, w ciągu ostatnich 20
lat, odnotowano występowanie około 1 500 gatunków spontanicznie rosnących roślin naczyniowych,
co stanowi ponad połowę flory naszego kraju. Na terenie Warszawy występuje także ok. 6-7 tys.
gatunków zwierząt, w tym ok. 220 gatunków chronionych. Ostoje kluczowe dla zachowania
różnorodności fauny zajmują 13,42% powierzchni miasta. Jedną z ważniejszych ostoi zwierząt na
obszarze Warszawy jest dolina Wisły, która stanowi korytarz migracyjny dla wielu gatunków zwierząt,
a także jest najważniejszym w Warszawie miejscem zimowania ptaków wodno-błotnych. Wysoką
wartość faunistyczną ma kilka kompleksów leśnych ze starym drzewostanem, położonych na obrzeżach
miasta: Las Bielański, Park Młociński, Las Bemowski, Las Kabacki i Las Sobieskiego.
Zbiorniki wodne i niewielkie cieki rozlokowane w różnych częściach Warszawy są siedliskiem bobra,
wielu gatunków ptaków lęgowych i zimujących, a także miejscem rozmnażania 13 gatunków płazów.
Najcenniejsze zbiorniki, takie jak: Jezioro Czerniakowskie, Jezioro Zgorzała, Jezioro Wilanowskie i
Jezioro Powsinkowskie, położone w południowej części miasta, tworzą wraz z kompleksem łąk w
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rejonie Wilanowa i Powsina pas terenów pokrytych roślinnością o wysokiej wartości faunistycznej. W
strefie śródmiejskiej ważnymi ostojami różnorodności biologicznej są parki ze starym drzewostanem.
Przykładem może być dobrze zbadany Park Skaryszewski, gdzie wykazano występowanie ponad 400
gatunków zwierząt.
W Warszawie prowadzone są różnego rodzaju działania mające na celu ochronę różnorodności
biologicznej, np.: pasieki dla pszczół czy domki dla owadów. Bardzo dużą uwagę przykłada się do
ochrony ptaków i nietoperzy, poprzez rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków (nie tylko na drzewach
ale też coraz częściej na elewacjach budynków) oraz budek dla nietoperzy.
Pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną ma też nowe podejście do pielęgnacji terenów zieleni.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy prowadzi ekstensywną gospodarkę zielenią w miejscach, gdzie nie są
wymagane bardziej intensywne zabiegi. Ograniczane są zarówno koszenie trawników jak i jesienne
grabienie liści. Trawniki miejskie w wielu miejscach przekształcono w łąki kwietne. W parkach i
skwerach tworzy się miejsca sprzyjające rozwojowi zwierząt (np. poprzez pozostawianie niegrabionych
liści oraz gałęzi). Duży nacisk kładzie się również na zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i
stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych. Ogranicza się też stosowanie soli do odladzania
nawierzchni zimą. Lasy Miejskie Warszawa natomiast uwzględniają potrzeby ochrony różnorodności
biologicznej we wszystkich swoich zadaniach. Prowadzona jest trwale zrównoważona gospodarka
leśna ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierzyny dziko żyjącej, ochrony walorów
krajobrazowych oraz zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze miasta.

Wnioski:


Zasoby przyrodnicze są zasobami strategicznymi i kluczowymi dla trwałego i zrównoważonego
rozwoju miasta – ich ochrona powinna być jednym z priorytetów wynikających z POŚ



Ochrona i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury ma charakter stricte ochronny, ale przede
wszystkim adaptacyjny



W kontekście działań adaptacyjnych istotnego znaczenia nabierają usługi ekosystemowe



Nadanie BZIW oraz usługom ekosystemowym znaczenia strategicznego i priorytetowego
będzie miało kluczowe znaczenie dla jakości życia w mieście



Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed miastem jest zapewnienie ciągłości BZIW
oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych powiązań



Dla ochrony zasobów przyrodniczych i różnorodności biologicznej kluczowe jest właściwe
planowanie przestrzenne i powstrzymanie presji inwestycyjnej na tereny cenne i istotne
przyrodniczo

3.2.9 Miejski plan adaptacji
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Zagrożenia zasobów przyrodniczych są pochodną emisji odpadów do środowiska i ścieków oraz stałej
presji urbanistycznej na tereny zielone, w tym na tereny cenne przyrodniczo, także pozostające pod
ochroną.
W przypadku wód powierzchniowych głównym źródłem zanieczyszczeń na terenie Warszawy są zrzuty
nieoczyszczonych ścieków z kanalizacji burzowej w czasie deszczy nawalnych, nielegalne zrzuty
ścieków do wód oraz wprowadzanie do środowiska niedostatecznie oczyszczonych ścieków z szamb i
niewielkich lokalnych oczyszczalni.
W celu ograniczenia zrzutów ścieków z kanalizacji burzowej do Wisły do roku 2023 mają zostać
wybudowane trzy kolektory: Wiślany, Lindego Bis i Mokotowski Bis oraz zbiornik retencyjny na terenie
OŚ „Czajka”. Ponadto ma powstać system centralnego sterowania siecią kanalizacyjną. Dzięki tym
inwestycjom system będzie w stanie reagować na nagłe zjawiska pogodowe i odpowiednio sterować
przepływem ścieków (w tym wód opadowych), jak również gromadzić je w kolektorach i zbiornikach
retencyjnych, minimalizując ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień.
Zagrożenie dla jakości wód w mieście stanowić może także wprowadzanie do środowiska wód
opadowych i roztopowych z dróg w okresie zimowym, gdyż mogą być one zanieczyszczone środkami
do zimowego utrzymania dróg.
Z drogami wiąże się również jeden z głównych problemów terenów zieleni urządzonej, czyli starzejący
się drzewostan. Znaczna część drzew została posadzona po wojnie i obecnie dożywa wieku dojrzałego
lub sędziwego. Wiąże się z tym zwiększone ryzyko zamierania drzew, a także większa liczba wycinek.
Ponadto wiele z terenów zieleni urządzonej wymaga rewitalizacji bowiem nawierzchnie, elementy
wyposażenia, zbiorniki wodne są w złym stanie technicznym.
Natomiast największym zagrożeniem dla zasobów przyrodniczych Warszawy jest chaotyczna
„urbanizacja” terenów rolnych i porolnych oraz silna presja urbanizacyjna na tereny o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Drugą niezwykle ważną kwestią jest brak ciągłości
systemu przyrodniczego miasta i niepewne przeznaczenie terenów go budujących.
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3.3

Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna oraz edukacja
ekologiczna

Cele i działania

Rysunek 3.9. Cele i działania priorytetowe w zakresie edukacji ekologicznej

Podniesienie stanu świadomości
ekologicznej mieszkańców i
kształtowanie postaw
proekologicznych
Zwiększenie liczby i efektywnosci
prowadzonych kampanii
informacyjnych oraz akcji
edukacyjnych

Ważną rolę w kształtowaniu i ochronie środowiska odgrywa świadomość ekologiczna mieszkańców.
Ich zaangażowanie 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 jest prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa –
rozumianej jako działania mające na celu kształtowanie i wychowywanie społeczeństwa w duchu
poszanowania środowiska przyrodniczego, polegającego na korzystaniu z zasobów środowiska
przyrodniczego w sposób racjonalny, odpowiedzialny oraz gwarantujący zachowanie ich dla przyszłych
pokoleń.
Aktywny udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska jest formalnie regulowany
przepisami prawa, które wprowadzają m.in. procedurę udziału społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji administracyjnych oraz przy opracowywaniu dokumentów strategicznych, polityk planów,
m.in. Programu ochrony środowiska. M.st. Warszawy przyjmuje konsultacje z mieszkańcami jak i z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jako standard podejmowania działań władz samorządowych. Dlatego
też Rada m.st. Warszawy określiła reguły ich prowadzenia tak, aby stały się bardziej jasne dla
wszystkich stron.
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Kolejnym narzędziem kształtowania świadomości ekologicznej, a jednocześnie świadectwem
zainteresowania mieszkańców kwestiami środowiska, są działania związane z wykorzystaniem budżetu
obywatelskiego (dawniej partycypacyjnego). Proces ten umożliwia mieszkańcom dyskusję i
bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące przeznaczenia określonej części budżetu publicznego. Liczba
projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z zakresu ochrony środowiska w
latach 2015-2019 kształtowała się na poziomie 30% natomiast w 2020r. stanowiły one ok. 50%.
Biuro Ochrony Środowiska, nowopowołane Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz inne
biura Urzędu Miasta prowadzą i będą prowadzić szeroko zakrojone działania edukacyjno-informacyjne.
Są to projekty edukacyjne skierowane do przedszkoli i szkół, kampanie informacyjne oraz wszelkie
działania mające na celu podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej i zwiększenie partycypacji
mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Działania edukacyjne prowadzone są również przez jednostki
miasta takie jak Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Lasy Miejskie – Warszawa oraz Warszawski Ogród
Zoologiczny.

3.4

Zarządzanie
3.4.1 Działania zarządcze

Działania związane ze skutecznym i efektywnym zarządzaniem w zakresie ochrony środowiska można
podzielić na kilka obszarów. Są to:


zapewnienie ciągłości dostaw mediów i bezpieczeństwa energetycznego, rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków,



skuteczny system zapobiegania poważnym awariom i ich skutkom,



monitoring środowiska,



współpraca z gminami ościennymi i innymi instytucjami,



planowanie przestrzenne.

Są to działania o charakterze przekrojowym. W wielu miejscach podnoszono również kwestie ścisłego
powiązania POŚ z odpowiednim planowaniem przestrzennym – jest to jedna z kwestii kluczowych.
Wnioski płynące z POŚ powinny zatem być wzięte pod uwagę w powstającym nowym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a także w planach miejscowych. Wiele
innych obszarów poruszonych w POŚ jest silnie powiązanych także z innymi polityki sektorowymi
miasta i jedynie ich merytoryczna spójność oraz konsekwentna implementacja mogą przynieść
pożądane rezultaty.

3.4.2 Monitorowanie, okresowa sprawozdawczość, ewaluacja
Monitorowanie środowiska, podobnie jak działania zarządcze, jest procesem ciągłym. Opiera się ono
o zbieranie rzetelnych, spójnych i aktualnych danych z wiarygodnych źródeł. Wskaźniki służą zarówno
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monitorowaniu stanu warszawskiego środowiska, jak i realizacji POŚ (ich zestawienie znajduje się w
załączniku nr 1 do Programu).
Skuteczność i efektywność wdrażania Programu ochrony środowiska m.st. Warszawy na lata 2017 –
2020 będą podlegały regularnej ocenie. Co dwa lata (tj. w roku 2022 i 2024) Prezydent m.st. Warszawy
przedstawi Radzie Miasta raport z realizacji Programu12. Na etapie przygotowania tych raportów
przeprowadzona zostanie ewaluacja Programu.
Ponadto corocznie sporządzane będą roczne raporty z realizacji POŚ, które posłużą do opracowania
rocznego raportu z realizacji Strategii #Warszawa2030.
Osiąganie celów monitorowane będzie na podstawie analizy wskaźników oraz innych dostępnych
badań ilościowych i jakościowych. Przedmiotem monitoringu realizacji programu będą również ryzyka
wdrażania celów i działań.

3.4.3 Współpraca z gminami ościennymi i innymi instytucjami
Miasto stołeczne Warszawa współpracuje z innymi gminami województwa mazowieckiego w celu
ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Wiele działań dotyczy rozwijania i promowania
transportu niskoemisyjnego, jak np. uruchomiony w roku 2007 tzw. Wspólny Bilet, tj. specjalna oferta
taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami
podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin.
Głównym narzędziem współpracy międzygminnej jest instrument Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT13). W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy
metropolitalnej (Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia
21 lutego 2014 roku), które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych
z rozwojem gospodarczym i społecznym, a także środowiskiem naturalnym. Dokumentem
wyznaczającym cele i kierunki działań gmin, które zawarły porozumienie, jest Strategia Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.
W perspektywie długofalowej współpraca z gminami ościennymi położonymi zarówno w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym, jak i w Obszarze Metropolitalnym Warszawy jest istotna ze względu na
szereg działań środowiskowych wynikających ze strategii #Warszawa2030 oraz z POŚ. Szczególnie
warto tu podkreślić jakość powietrza, ochronę klimatu, zachowanie ciągłości powiązań przyrodniczych
oraz BZIW i adaptację do zmian klimatu. Wszelkie inicjatywy i inwestycje podejmowane na terenie
gmin ościennych, które będą zgodne z wnioskami, celami i priorytetami POŚ niewątpliwie przyczynią
się do jego realizacji i efektywności.

12
13

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
Źródło: http://omw.um.warszawa.pl/
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Osobnym zagadnieniem jest podejmowanie przez miasto współpracy z innymi instytucjami – zarówno
prywatnymi, jak i publicznymi. Można tu w szczególności wymienić uczelnie, instytucje badawcze, ale
także przedsiębiorstwa kluczowe dla funkcjonowania miasta i miejskiego środowiska przyrodniczego
(np.: zakłady energetyczne). Współpraca ta może dotyczyć m.in. gromadzenia i analizowania danych
środowiskowych, a także ich modelowania. Ostatni podpunkt jest istotny również ze względu na
monitorowanie środowiska, które opiera się o zbieranie rzetelnych, spójnych i aktualnych danych z
wiarygodnych źródeł. Monitorowanie środowiska, podobnie jak działania zarządcze, jest procesem
ciągłym.
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4

PLAN DZIAŁAŃ – WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU

Strategiczny cel niniejszego programu, czyli
POPRAWA ŻYCIA W MIEŚCIE
poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy i zachowanie istotnych walorów środowiska
przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony
środowiska
będzie realizowany poprzez działania w poniższych obszarach interwencji:


mitygacja,



adaptacja,



edukacja i komunikacja z mieszkańcami,



zarządzanie.

W załączniku nr 1 przedstawiono poszczególne obszary interwencji wskazując przy tym obszary
środowiska przyrodniczego, których dotyczą zakładane działania. W załączniku określono również
wskaźniki produktu (co ma być zrealizowane) oraz wskaźniki rezultatu (jaki efekt ma być osiągnięty).
Harmonogram rzeczowo-finansowy został ujęty w załącznikach do Programu


Zadania własne – załącznik nr 2



Zadania monitorowane – załącznik nr 3
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