Załącznik nr 7 - Podstawy prawne i sposób przygotowania Programu
Podstawy prawne
Sporządzenie dokumentu jest wymogiem formalnym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska1, który na wszystkie szczeble administracji samorządowej nakłada
obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Programy mają realizować2 cele zawarte
w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju3. Dlatego też cele i działania zawarte
w POŚ muszą być zgodne z priorytetami Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowisko i gospodarki wodnej.
Program ochrony środowiska jest również elementem systemu dokumentów programujących rozwój
Warszawy – dokumentem wykonawczym, który realizuje cele operacyjne wskazane w Strategii
#Warszawa2030.
Niniejszy Program, który obejmuje działania planowane na lata 2021-2024, jest czwartym
dokumentem tego typu sporządzonym dla m.st. Warszawy.
Sposób przygotowania Programu
Prace nad przygotowaniem Programu ochrony środowiska m.st. Warszawy na lata 2021 – 2024 r.
koordynowane były przez Biuro Ochrony Środowiska. 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).
W celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad tworzeniem Programu ochrony środowiska
i umożliwienia podejmowania decyzji w kwestiach wykraczających poza kompetencje Biura Ochrony
Środowiska, powołana została Rada Programu4. Jej pracami kierowała dr Justyna Glusman,
Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy.
W skład rady weszli dyrektorzy biur UM istotnych z punktu widzenia celów POŚ, burmistrzowie
dzielnic oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta.
Punktem wyjścia dla przygotowania POŚ były priorytety określone w Strategii #Warszawa2030 oraz
ocena stanu środowiska w mieście i tendencje zachodzących zmian w tym obszarze, które zostały
szczegółowo zidentyfikowane na etapie przygotowywania diagnozy. Na ostateczny kształt
dokumentu wpłynęły także wyniki szerokich konsultacji społecznych oraz analizy przeprowadzone
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na rysunku przedstawiono schematycznie tryb pracy przy przygotowywaniu Programu ochrony
środowiska m.st. Warszawy 2021-2024.
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Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.
Art. 14 ust. 1 ustawy Poś
3Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
4 Zgodnie za zarządzeniem Prezydenta m.st, Warszawy nr 1277/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
systemu zarządzania strategią rozwoju miasta
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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 opinii5.
Na etapie programowania zaplanowano przeprowadzenie otwartych 4 warsztatów merytorycznych,
dotyczących kluczowych problemów ochrony środowiska miasta6:
Czyste powietrze,
Zieleń i różnorodność biologiczna,
Przestrzenna wizja miasta,
Adaptacja do zmian klimatu.
Dla zapewnienia pełnej spójności POŚ z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, celami polityki
ochrony środowiska ustalanymi zarówno na poziomie europejskim, krajowym jak i regionalnym oraz
zapewnienia, że wdrażanie zaplanowanych zadań nie będzie powodowało powstawania negatywnych
oddziaływań na środowisko, projekt dokumentu poddano strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko (SOOŚ). Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko zlecono zespołowi
powołanemu przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
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Pod adresem: https://cawi.um.warszawa.pl/ochrona_srodowiska.pg.
Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, przeprowadzenie 3 i 4 debaty było niemożliwe.
Wnioski i uwagi zgłoszone przez uczestników pierwszych dwóch debat zostały uwzględnione przy przygotowywaniu
projektu Poś. Sprawozdania z przeprowadzonych debat dostępne były w zakładce internetowej Programu.
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