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Dokumenty strategiczne: SOR - Projekt Polityki Ekologicznej 

Państwa 2030, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA), dokumenty 

strategiczne w obszarze gospodarki wodnej (PGW, PZRP), 

KPOŚK, KPGO, WPGP, PAF;

Projekty rozporządzeń UE;

Doświadczenia wynikające z realizacji wcześniejszych 

programów operacyjnych;

Zapotrzebowanie zgłaszane przez instytucje i potencjalnych 

beneficjentów;

tzw. markery klimatyczne! 

Diagnoza

ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY 

WSPARCIA ŚRODOWISKA I KLIMATU W 

RAMACH CP 2

– BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA 

ŚRODOWISKA

I NISKOEMISYJNA EUROPA (…) 
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 Termomodernizacja budynków publicznych i prywatnych, zastąpienie kotłów na

paliwa stałe źródłami energii charakteryzującymi się niską emisyjnością CO2;

 Oczyszczanie ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM;

 Ochrona przed klęskami żywiołowymi przy pomocy rozwiązań opartych na

ekosystemach;

 Wdrożenie MPA;

 Wspieranie recyklingu odpadów komunalnych i efektywnego gospodarowania

zasobami w małych i średnich przedsiębiorstwach, edukacja.

Sprawozdanie krajowe – Polska 2019

Wytyczne inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania 

Polityki Spójności na lata 2021-2028 – CP2
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Zidentyfikowane obszary wsparcia środowiska i 

klimatu w ramach CP 2

– Bardziej przyjazna dla środowiska

i niskoemisyjna Europa (…) 

(i) promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej;

(iv) wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu,

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe;

(v) wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;

(vi) wspieranie przechodzenia na gospodarkę w obiegu zamkniętym;

(vii) Sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury

w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia.
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 dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe

na nowoczesne źródła ciepła;

 przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Cel szczegółowy I: Promowanie środków na rzecz 

efektywności energetycznej 

5



 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu;

 Gospodarka wodna w tym opracowanie bądź aktualizacja dokumentów

strategicznych, zaopatrzenie w wodę pitną;

 Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego,

ratownictwa, monitoringu (PMŚ) oraz kontroli;

 Edukacja.

Cel szczegółowy IV: wspieranie działań w zakresie 

dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

odporności na klęski żywiołowe
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Cel szczegółowy IV: wspieranie działań w zakresie 

dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

odporności na klęski żywiołowe

 Realizacja planów adaptacji do zmian klimatu opracowanych w wyniku realizacji 

projektu MPA:

 zielono – niebieska infrastruktura,

 gospodarowanie wodami opadowymi,

 ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych;

 utrzymanie korytarzy przewietrzania w miastach;

 monitoring, ostrzeganie, prognozowanie; 

 edukacja.

 Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast o liczbie mieszkańców 

mniejszej niż 100 tys. mieszkańców i ich realizacja.

Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu 
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Cel szczegółowy IV: wspieranie działań w zakresie 

dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

odporności na klęski żywiołowe

 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, 

służących  zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy;

 Mała retencja;

 Renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od zależnych od wód;

 Zaopatrzenie w wodę pitną (infrastruktura do celów ujęcia , uzdatniania, 

magazynowania i dystrybucji);

 Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie 

gospodarowania wodami oraz ochrony zasobów wodnych, m.in.:

 aPGW,

 PZRP,

 Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego, planu przeciwdziałania skutkom 

suszy,

 Dokumenty dotyczące wód morskich.

Gospodarka wodna w tym opracowanie bądź aktualizacja

dokumentów strategicznych, zaopatrzenie w wodę pitną;
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Cel szczegółowy IV: wspieranie działań w zakresie 

dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

odporności na klęski żywiołowe

 Rozwój systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego (IMGW) oraz 

ratownictwa (kontynuacja wsparcia dla PSP na działania dotyczące usuwania 

skutków katastrof naturalnych wywołanych zmianami klimatycznymi);

 Wzmocnienie monitoringu wód, powietrza, hałasu i pól elektromagnetycznych 

realizowanego w ramach PMŚ;

 Wsparcie działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.

 Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych.

Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego,
ratownictwa, monitoringu (PMŚ) oraz kontroli
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 Gospodarka ściekowa – wyłącznie dla projektów, których realizacja przyczyni

się do wypełnienia przez daną aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG;

 Zagospodarowanie osadów ściekowych;

 Kwestie do dyskusji:

 formy finansowania dotacja/ instrumenty finansowe

Cel szczegółowy V: wspieranie zrównoważonej gospodarki 

wodnej
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 Działania zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami:

 zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych poprzez

wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów

spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia;

 dążenie do minimalizacji wytwarzania odpadów w procesach

produkcyjnych, ograniczenie wykorzystania pierwotnych zasobów i energii,

racjonalizacja zasobochłonności - działanie skierowane do

przedsiębiorców;

Cel szczegółowy VI: wspieranie przechodzenia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym
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 Działania zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami:

 systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 rozwijanie recyklingu odpadów.

 Rekultywacja, w tym remediacja, terenów zdegradowanych działalnością

gospodarczą;

 Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel szczegółowy VI: wspieranie przechodzenia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym
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 Czynna ochrona na terenach chronionych wynikająca z planów zadań

ochronnych, planów ochrony oraz programów ochrony gatunków;

 Zwalczanie gatunków obcych i inwazyjnych;

 Korytarze ekologiczne;

 Monitoring;

 Opracowanie dokumentów planistycznych;

 Edukacja.

Cel szczegółowy VII: sprzyjanie bioróżnorodności i 

rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz 

zmniejszenie zanieczyszczenia
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 Czy w ramach tego typu projektów uwzględniono przedsięwzięcia dotyczące

kanalizacji deszczowej (łącznie z urządzeniami do oczyszczania, np.

separatory, osadniki);

 Przy takich sztywnych widełkach, zwłaszcza gęstości zaludnienia, w

województwie zachodniopomorskim plany adaptacji zostaną wykonane dla

dwóch miejscowości. Kto będzie odpowiedzialny za ocenę jakości powstałych

planów? Co z pozostałymi miastami i realizacją działań adaptacyjnych?

Dyskusja – przekazane pytania
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 Należy uszczegółowić zapisy dotyczący niebiesko-zielonej infrastruktury, tak by

uwzględniona w nim została budowa infrastruktury pieszo-rowerowej, w tym

zwłaszcza w ramach ciągów napowietrzających. Jest to działanie pozwalające

na osiągnięcie efektu synergii, sprzyjające zarówno utrzymaniu korytarzy

przewietrzających, jak i przesunięciu międzygałęziowemu ruchu na

bezemisyjne środki transportu;

 Wskazane jest powiązanie tego typu projektu z działaniami z zakresu

rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji centrów miast (rynków

miejskich).

Dyskusja – przekazane pytania
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Funduszy Ekologicznych, 

Warszawa, 17 lipca 2019 r.


