Ocena zgodności Programu Ochrony Środowiska z warszawskimi dokumentami strategicznymi (o okresie obowiązywania po 2020 roku)

Nazwa dokumentu

Cele dokumentu

Ocena
zgodności

Komentarz

Dokumenty na poziomie europejskim
Cztery priorytetowe obszary, w jakich powinny być
podejmowane działania:

VII Program Działań UE na rzecz
ochrony środowiska1



powstrzymanie zmian klimatu,



ochrona przyrody i bioróżnorodności,



zapewnienie jakości środowiska odpowiedniej dla

TAK

Wszystkie cele zostały uwzględnione w POŚ.

TAK

Przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona
środowiska oraz adaptacja do skutków zmiany
klimatu w taki sposób, aby zwiększyć
bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców
Warszawy oraz zapewnić im wysoką jakość życia
jest jednym z podstawowych celów POŚ.

TAK

Program ochrony środowiska m.st. Warszawy
odnosi się do priorytetów wymienionych w tych

zdrowia ludzi,


zrównoważone wykorzystanie zasobów i gospodarka
odpadami.

Projekt dokumentu „Europejski
Zielony Ład – nowa strategia
wzrostu gospodarczego Unii
Europejskiej”

Budowa zrównoważonej gospodarki UE poprzez
dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem
i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich
obszarach polityki oraz przeprowadzenie transformacji,
która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu
społecznemu.
Dokumenty na poziomie krajowym

Polityka ekologiczna państwa
2030

1

Dz. Urz. UE L347 z 28.12.2013. S. 171

Dokument wyznacza strategię rozwoju Polski w obszarze
środowiska i gospodarki wodnej i wskazuje 13 obszarów

Nazwa dokumentu

Cele dokumentu
interwencji, w których prowadzone będą działania:
1) Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym
zapewnienie dostępu do czystej wody dla
społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego
stanu wód.
2) Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza
lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania.
3) Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb.
4) Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego,
jądrowego i ochrony radiologicznej.
5) Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu
różnorodności biologicznej i krajobrazu.
6) Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej.
7) Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o
obiegu zamkniętym.
8) Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez
opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej
państwa.

Ocena
zgodności

Komentarz
obszarach, a planowane w mieście działania
będą służyły wdrażaniu wyznaczonych w ich
ramach celów.

Nazwa dokumentu

Cele dokumentu

Ocena
zgodności

Komentarz

9) Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz
upowszechnianie najlepszych dostępnych technik
BAT.
10) Przeciwdziałanie zmianom klimatu.
11) Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem
klęsk żywiołowych.
12) Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców
zrównoważonej konsumpcji .
13) Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania
ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu
finansowania.
Główne cele programu to:

Krajowy plan gospodarki
odpadami 2022.



zmniejszenie ilości powstających odpadów,



zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat
właściwego gospodarowania odpadami,



doprowadzenie do funkcjonowania systemów
zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.

TAK

Doskonalenie systemu gospodarki odpadami
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
w szczególności systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych jest jednym z
priorytetów Poś.

TAK

Cele Poś są w pełni zgodne z kierunkami działań
Strategii i będą wspierać osiąganie

Dokumenty na poziomie regionalnym
Strategia rozwoju województwa
mazowieckiego do 2030 roku

Wśród jej celów znajdują się także takie, które dotyczą
szeroko pojętej ochrony środowiska i zrównoważonego

Nazwa dokumentu

Cele dokumentu

Ocena
zgodności

rozwoju, m.in. ochrona powietrza i ochrona przed
hałasem, ochrona jakości i zasobów wód, ochrona
zasobów cennych przyrodniczo, podnoszenie
świadomości ekologicznej i in.

Komentarz
przedstawionych w niej celów dotyczących
ochrony środowiska. Strategia nie wskazuje na
działania, które planowane są na terenie
Warszawy i mogłyby mieć negatywny wpływ na
jej środowisko i możliwość osiągania celów Poś.

Program ochrony środowiska dla
Województwa Mazowieckiego
do roku 2022

Głównym jego celem jest dążenie do poprawy stanu
środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego
wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój
walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie
jego zasobami.

Programy ochrony powietrza2.

Programy wskazują na działania jakie mają być
podejmowane dla zapewnienia, że jakość powietrza
mieścić się będzie w zakresie obowiązujących norm.

TAK

Program ochrony środowiska, którego jednym z
celów jest zapewnienie dobrej jakości powietrza
w stolicy, jest w pełni spójny z programami
ochrony powietrza

Plan gospodarki odpadami dla
województwa mazowieckiego
2024 (WPGO)

Celem WPGO jest zapewnienie, że system gospodarki
odpadami w województwie będzie zgodny z przepisami
krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska przed
odpadami, a także, że w województwie osiągnięte
zostaną unijne i krajowe cele w tym zakresie.

TAK

Cele i zadania POŚ w odniesieniu do gospodarki
odpadami są zgodne z WPGO.

TAK

Cele i działania zaplanowane w ramach POŚ
wpisują się w osiąganie pierwszego celu
strategicznego Strategii rozwoju Miasta
(zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej i
partycypacji społecznej)

TAK

Cel strategiczny 1: Odpowiedzialna wspólnota.
Strategia rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2030
roku.

Cele operacyjne:
Dbamy o siebie nawzajem
Wspólnie decydujemy o naszym mieście

2

Określane w drodze uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Cele i obszary interwencji programu
wojewódzkiego są w pełni spójne z celami Poś.

Nazwa dokumentu

Ocena
zgodności

Cele dokumentu

Komentarz

Celem POŚ jest m.in. rozwój i ochrona terenów
zieleni miejskiej co będzie sprzyjać zwiększaniu
TAK, ale ich dostępności. Rozwój budownictwa i
wymaga ułatwienia dla biznesu wymagać będą
monitorow monitorowania z punktu widzenia ich wpływu na
środowisko przyrodnicze.
ania

Cel strategiczny 2: Wygodna lokalność.
Cele operacyjne:
Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
Korzystamy z usług blisko domu
Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Cel strategiczny 3: Funkcjonalna przestrzeń.

Cele Poś w pełni zgodne z celami operacyjnymi
Strategii.

Cele operacyjne:
Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

TAK

Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego
Cel operacyjny w ramach celu strategicznego 4: Twórcze
środowisko
Rozwĳamy nasz twórczy potencjał
Generujemy innowacje
Przyciągamy talenty i liderów
Inspirujemy świat
Polityka rozwoju systemu
wodociągowo – kanalizacyjnego
w Warszawie do 2025 roku.

Realizacja Poś przyczyni się do poprawy jakości
środowiska przyrodniczego w mieście, a tym
TAK, ale samym zwiększenia jego atrakcyjności dla
wymaga osiedlania się w nim i lokalizacji w nim
monitorow planowanych przedsięwzięć. Będzie to jednak
ania
wymagało monitorowania pod względem
wpływu planowanych działań na środowisko
przyrodnicze miasta.

Cele szczegółowe dokumentu to zapewnienie:


ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków w
warunkach

normalnej

pracy

systemu

TAK

Polityka rozwoju... jest zgodna z celami POŚ
zarówno w zakresie zapewnienia mieszkańcom
usług w zakresie dostaw wody o wysokiej jakości
jak i przede wszystkim w zakresie ochrony

Nazwa dokumentu

Ocena
zgodności

Cele dokumentu

środowiska przed ściekami – zarówno
komunalnymi, jak i przemysłowymi oraz
deszczowymi.

wodociągowego i kanalizacyjnego oraz w przypadku
wystąpienia różnego rodzaju możliwych zagrożeń, w
tym również ataku terrorystycznego,


poprawy

jakości

świadczonych

POŚ przedstawia propozycje działań w zakresie
rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, które będą wdrażały lub stanowią
uzupełnienie zadań planowanych w Polityce...

mieszkańcom

Warszawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w
tym

poprawy

jakości

dostarczanej

wody

ze

Działania w zakresie gospodarki wodami i
ściekami odpadowymi i zmniejszenie zagrożenia
przez nawalne deszcze została w POŚ
uwzględniona w zakresie działań mających na
celu adaptowanie się miasta do
antropogenicznych zmian klimatu.

szczególnym uwzględnieniem poprawy walorów
organoleptycznych (smaku i zapachu),


poprawy

dostępności

mieszkańców

do

sieci

wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez rozszerzenie
obszarów z dostępnością do usług wodociągowo-

POŚ nie będzie wpływał na realizację celów w
zakresie taryf w gospodarce wodno – ściekowej,
które zostały przedstawione w Polityce...

kanalizacyjnych,


Komentarz

zracjonalizowania kosztów korzystania z usługi
dostawy wody i odprowadzania ścieków,



oczyszczenia

całkowitej

ilości

ścieków

wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
Program ochrony środowiska
przed hałasem dla m.st.
Warszawy

Program określa kierunki działań jakie będą
podejmowane w mieście w celu ograniczenia
uciążliwości akustycznej. Głównym celem Programu
ochrony środowiska przed hałasem jest wskazanie
działań mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu
do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia
społeczeństwa. W konsekwencji wykonanie wskazanych

Cele i działania zaplanowane w Poś są zgodne z
celami Programu ochrony przed hałasem.
TAK

Działania zaplanowane w ramach Poś w zakresie
ograniczania uciążliwości hałasu transportowego
oraz związanego w działalnością klubokawiarni
oraz organizowaniem imprez masowych
stanowią uzupełnienie działań realizowanych w

Nazwa dokumentu

Strategia adaptacji do zmian
klimatu dla m.st. Warszawy do
roku 2030 z perspektywą do roku
2050 miejski plan adaptacji

Ocena
zgodności

Cele dokumentu

Komentarz

działań powinno prowadzić do redukcji hałasu do
wartości dopuszczalnych na terenach, na których
wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm

ramach Programu ochrony przed hałasem.

Celem Strategii jest określenie działań jakie powinny
zostać podjęte w Warszawie dla zapewnienia skutecznej
ochrony mieszkańców oraz infrastruktury miasta przed
prognozowanymi skutkami zmiany klimatu. Strategia
przewiduje działania w ramach 4 kierunków:

Cele i działania zaplanowane w Poś są zgodne z
celami Strategii i są z nimi kompatybilne
(realizacja działań zaplanowanych w obu
dokumentach powinna wzmacniać
prawdopodobieństwo przedstawionych w nich
celów).



zapewnienie spójnej realizacji rozwiązań, które
zagwarantują dostosowywanie się Warszawy do
zmian klimatu;



zapewnienie współpracy na poziomie lokalnym,

TAK

regionalnym i krajowym w zakresie adaptacji do
zmian klimatu;


zwiększenie poziomu świadomości w

zakresie

zachowań w obliczu zmian klimatu;


podnoszenie odporności Warszawy na zmiany
klimatu.

Plan zrównoważonego rozwoju
transportu zbiorowego dla m.st.
Warszawy z uwzględnieniem
publicznego transportu
zbiorowego organizowanego na
podstawie porozumień z gminami

Celem polityki transportowej Warszawy jest takie
usprawnienie i rozwój systemu transportowego, aby
stworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego
przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki
życia.

TAK

Cele i działania zaplanowane w Poś są zgodne z
celami Planu i są z nimi kompatybilne (realizacja
działań zaplanowanych w obu dokumentach
powinna wzmacniać prawdopodobieństwo
przedstawionych w nich celów).

Nazwa dokumentu

Cele dokumentu

sąsiadującymi

Cel generalny Strategii ma zostać osiągnięty poprzez
realizację 6 celów głównych oraz 24 celów
szczegółowych. Cel Strategii będzie osiągany także
poprzez podział funkcjonalny miasta na III stref z różnymi
ograniczeniami dla transportu indywidualnego.

Plan Zarządzania Kryzysowego
m.st. Warszawy. Plan Główny.

Jest to podstawowy dokument określający zasady
działania i reagowania kryzysowego na terenie m.st.
Warszawy. Plan główny zawiera charakterystykę
zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka
(w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie
negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi,
środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki
uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę
bezpieczeństwa m.st. Warszawy) oraz zestawienie sił i
środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych.

Zintegrowany Program
Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022

Celu nadrzędnym Zintegrowanego Programu jest
odnowa, ożywienie i włączenie społeczno-gospodarcze
wybranych, obecnie kryzysowych obszarów miasta
stołecznego Warszawy. Cel ten będzie realizowany
poprzez działania wspierające osiąganie 4 celów
strategicznych, w tym ożywienia społecznogospodarczego, podniesienia jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawy jakości środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.
Program ma także na celu zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich włączanie do różnych aktywności
podejmowanych w mieście

Ocena
zgodności

TAK

TAK

Komentarz

Cele POŚ, oraz zadania planowane w zakresie
zapobiegania poważnym awariom są zgodne z
celami zarządzania kryzysowego w Warszawie.
POŚ wspierać będzie cele Planu m.in. poprzez
wspieranie działań na rzecz ochrony
przeciwpowodziowej w mieście, kontrole
ruchów masowych Skarpy Warszawskiej oraz
wprowadzanie działań adaptujących miasto do
skutków zmian klimatu

Cele POŚ są zgodne z celami Zintegrowanego
Programu zarówno w zakresie poprawy jakości
środowiska przyrodniczego jako elementu
poprawy jakości życia mieszkańców jak też w
zakresie wzrostu zaangażowania mieszkańców
miasta w działania na rzecz ochrony środowiska.

Nazwa dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa
m.st. Warszawy na lata 2020 2050

Cele dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem
strategicznym służącym określeniu długoterminowego
potencjału Miasta w finansowaniu wydatków bieżących
oraz potrzeb rozwojowych w kolejnych latach.
WPF 2020 – 2050 przedstawia harmonogram finansowo
– rzeczowy inwestycji planowanych do zrealizowania w
mieście w okresie planowania.

Ocena
zgodności

Komentarz

W części
TAK

Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych
do realizacji w ramach POŚ przewidziana jest do
realizacji w WPF w latach 2021 – 2024. Dla
zadań, które nie są ujęte w WPF jako ryzyko
wskazano na potencjalny brak możliwości ich
sfinansowania i uzależnienia tego od możliwości
pozyskania przez władze miasta dodatkowych
środków na sfinansowanie zaplanowanych
działań i/lub zmiany WPF.

