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Wnioski z Posiedzenia Plenarnego Sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”. Co planujemy w 2016 roku?
W dniach 1-2 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło
się doroczne Posiedzenie Plenarne Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter ponieważ podsumowywało 5-lecie działań Sieci w Polsce oraz było połączone ze spotkaniem europejskiej sieci „The European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities (ENEA-MA)”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.
Stronę polską reprezentowali przedstawiciele General-

nej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnego
Ministerstwa Rozwoju), regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska oraz zarządów województw. Posiedzenie
otworzył Georges Kremlis, Kierownik Działu w Dyrekcji
Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej oraz
Tomasz Kielar, Dyrektor Generalny GDOŚ.
W pierwszym dniu odbyła się wspólna sesja sieci polskiej oraz europejskiej „The European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities (ENEA
-MA)”. Spotkanie było poświęcone wymianie doświad-
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czeń w zakresie przygotowywania i oceny dużych projektów w latach 2014-2020, jak również implementacji
Polityki Spójności w latach 2014-2020.
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►
Plany działań Grupy ds. Hałasu na 2016 rok
i dalszej perspektywie

W drugim dniu uczestnicy Posiedzenia Plenarnego
podsumowali najważniejsze działania poszczególnych
grup roboczych oraz ustalono priorytety i harmonogram prac grup roboczych na kolejny rok.

W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród członków
Grupy wytypowano i zestawiono podstawowe zakresy
zainteresowań członków Grupy. Na podstawie poniższych kierunków działań stworzony zostanie harmonogram prac na 2016 rok oraz określona zostanie tematyka spotkań na kolejne lata.

Plany działań grup roboczych na 2016 r.

Kontekst krajowy

►

Plany działań Grupy ds. OOŚ

1. Kontynuacja prac związanych z kwestiami klimatu:
• warsztaty klimatyczne – udział w pilotażu z beneficjentami należącymi do kilku sektorów, polegającym
na faktycznym przygotowaniu dokumentacji projektowej/aplikacyjnej na podstawie m.in. Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odporności na klęski żywiołowe.
2. Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Deklaracja (zaświadczenia) organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – przegląd rodzajów/kategorii projektów pod kątem konieczności uzyskania takiego dokumentu.
4. Bieżące problemy w OOŚ – identyfikacja potrzeb
i spraw wymagających stanowiska Grupy ds. OOŚ.

1. Zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem – prace ciągłe do chwili zakończenia modyfikacji prawa; ostatnie zmiany ustawy
Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do hałasu –
październik 2015.
2. Obszary ograniczonego użytkowania (OOU): braki
w zakresie prawa, problemy praktyczne, procedura
tworzenia obszarów, OOU dla tras komunikacyjnych
- studia przypadków prawidłowego podejścia, konsekwencje dla zarządcy trasy komunikacyjnej, jak i dla
właścicieli terenów objętych obszarem.
3. Analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne (metody, wyniki, interpretacja).
4. Skumulowane oddziaływania akustyczne różnych
inwestycji, oddziaływania hałasu na człowieka.
5. Ochrona przed hałasem a planowanie przestrzenne
– warsztaty doskonalące możliwości ograniczania ha-
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łasu metodami planistycznymi – podsumowanie i uporządkowanie wiedzy w tym zakresie – prawdopodobnie
w dalszej perspektywie czasowej.
6. Problemy oceny hałasu lotniczego – warsztaty doskonalące w zakresie podejścia do hałasu lotniczego w raportach oddziaływania na środowisko i programach ochrony środowiska przed hałasem oraz sposoby ograniczania hałasu lotniczego (przegląd rozwiązań
stosowanych w różnych portach lotniczych).
Kontekst międzynarodowy
1. Modyfikacja Dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
2. Modyfikacje dotyczą:
- Załącznika II - Metod obliczania i pomiarów hałasu –
już zaakceptowane;
- Załącznika III – ocen hałasu z punktu widzenia zdrowia publicznego - w opracowaniu.
3. Wdrożenie nowych wersji załączników przez państwa członkowskie – obligatoryjnie do końca grudnia
2018 r.
4. Ad. Zał. II. Nowe Europejskie Metody Oceny Hałasu
w Środowisku (CNOSSOS-EU) na podstawie których
realizowane będą mapy akustyczne (w 3 cyklu nieobligatoryjnie oraz następnych cyklach obligatoryjnie).
Działanie - Zapoznanie się członków Grupy ds. Hałasu
z nowymi metodami oceny hałasu – warsztaty z udziałem konsultantów europejskich.
5. Ad. Zał. III. Zdrowotne oceny hałasu – metodologia
wykonywania ocen tego typu.
Działanie – rozpoznanie zagadnienia, zorganizowanie
warsztatów, jeśli to możliwe w roku 2016 (lub w roku
2017).
6. Zagadnienia dotyczące Programów ochrony środowiska przed hałasem (kryteria i wskaźniki oceny stosowane w tworzeniu POSH, SIWZ dla POSH, procesy tworzenia POSH, konsultacje społeczne przy tworzeniu POSH).
Zadania pozostałe
1. Projektowanie obszarów cichych – warsztaty metodyczne. Podsumowanie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia obszarów cichych i możliwości wykorzystania ich w działaniach organów ochrony środowiska.
2. Szkolenia i warsztaty dot. propagacji hałasu przez
przegrody budowlane, wpływu wentylacji mechanicznej (zwłaszcza przemysłowej) na stan akustyczny środowiska.

►
Plany działań Grupy ds. Ochrony Powietrza
i Energetyki
W 2016 r. w ramach prac Grupy Roboczej poruszana
będzie następująca tematyka:
1. Działania związane z wdrażaniem KPOP;
2. Ustawa antysmogowa i jej praktyczne aspekty;
3. Działania modernizacyjno-odtwórcze planowane
w sektorze ciepłownictwa w kontekście prac prowadzonych nad aktualizacją Dyrektywy EcoDesign oraz Pakietu powietrznego w UE;
4. Wymiana doświadczeń poszczególnych województw
w zakresie funkcjonowania programów ochrony powietrza, w zakresie m.in. nakładania obowiązków, możliwości ich egzekucji i pojawiającego się orzecznictwa
administracyjnego;
5. Poradnik dla organów administracji publicznej na temat: „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania
jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie” cz. II. pt. „Następstwa i konsekwencje prawne podjętych uchwał sejmików województw w sprawie Programów Ochrony Powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych”;
6. Dalsze prace nad „The Clean Air Policy Package”
(implementacja dyrektywy MCP i NEC);
7. Opracowanie Wytycznych dla administracji samorządu terytorialnego szczebla lokalnego nt. ograniczania niskiej emisji w gminach, z uwzględnieniem kwestii pozyskiwania środków finansowych na wymianę
kotłów i dobre praktyki w zakresie zawierania umów
z osobami fizycznymi na wymianę kotłów oraz informacji na temat nowoczesnych rozwiązań technicznych
- wysokosprawnych kotłów małej mocy;
8. Prace nad rozwiązaniem problemu uciążliwości zapachowej;
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nego odpadów oraz właściwości fizycznych i chemicznych odpadów”.
5. Ekspertyza mająca na celu analizę możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojów.
►

Plany działań Grupy
ds. Gospodarki Wodno-ściekowej

Grupa Robocza wskazała 3 obszary priorytetowe i zaproponowała do nich działania na 2016 rok:

9. Opracowanie nt. „Metodyki szacowania wielkości
emisji substancji złowonnych z poszczególnych instalacji, referencyjnej metodyki modelowania poziomów
substancji w powietrzu, wartości odniesienia substancji
zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej
jakości powietrza oraz katalogu rozwiązań ochrony powietrza mających na celu eliminację tych uciążliwości”;

1. Kary nałożone na Polskę za niedostosowanie się
do prawa unijnego w zakresie dyrektywy 91/271/EWG
i mechanizmy ich naliczania wraz z analizą takich naruszeń w przypadku innych krajów członkowskich –
seminarium;

10. Opracowanie nt. „Istoty i znaczenia kosztów realizacji programów ochrony powietrza dla zarządzania
jakością powietrza w województwie, powiecie, gminie
i na poziomie krajowych”;

2. Kwestia pozwoleń wodnoprawnych i interpretacji rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w przypadku substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – warsztat będzie przeznaczony dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;

11. Wizyta studyjna do Rumunii ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki wdrażania planów
ochrony powietrza (szczególnie na poziomie lokalnym)
i monitorowania jakości powietrza, a także kwestii odnawialnych źródeł energii.

3. Tematy związane z kompetencjami RDOŚ, takie jak
gospodarka wodno-ściekowa w doświadczeniach innych krajów UE, kwestia małej retencji, spotkania tematyczne np. połączone ze zwiedzaniem przykładowych instalacji.

►

Plany działań Grupy
ds. Gospodarki Odpadami

Planowana jest również kontynuacja prowadzonych
w latach ubiegłych działań dotyczących:

1. Ekspertyza „Procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych”.
2. Ekspertyza „Opracowanie wytycznych dla sektorowych przeglądów ekologicznych mających na celu
optymalizację procesów produkcyjnych pod kątem surowcowo-odpadowym (zadanie wynikające z Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów)”.
3. Ekspertyza „Analiza zasadności ustanowienia opłat
środowiskowych z tytułu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów lub termicznego przekształcania odpadów – w kontekście analizy ex post wdrożenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
4. Ekspertyza „Opracowanie wytycznych dotyczących
przeprowadzenia badań analizy składu morfologicz-

1. Weryfikacji granic aglomeracji;
2. Dalszej dyskusji nad IV AKPOŚK oraz Master Planem;
3. Dalszej identyfikacji problemów dotyczących komunalnych osadów ściekowych;
4. Wykonania ekspertyzy związanej z praktycznym
wdrożeniem RDW oraz AKPOŚK;
5. Organizacji wizyty studyjnej do Francji.
►

Plany działań Grupy
ds. Pozwoleń Zintegrowanych

1. Spotkanie w I kwartale 2016 dotyczące nowych konkluzji BAT – jego tematyka będzie zależała od kolejności ukazywania się nowych konkluzji BAT i prawdopodobnie będzie dotyczyła najlepszych dostępnych technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub

Sekretariat Sieci: tel. 22 66-16-221, fax: 22 66-16-220, kom. 514-015-949, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER 12 / styczeń 2016

świń (spotkanie dwudniowe – z udziałem ekspertów
zewnętrznych).
2. Spotkanie w III kwartale 2016 poświęcone kwestii
postępowań kompensacyjnych w procesie pozwoleń
zintegrowanych.
3. Spotkanie w IV kwartale - tematem będzie energetyka w kontekście pozwoleń zintegrowanych
(w tym: omówienie nowych konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania oraz derogacja w energetyce).
4. Wizyta studyjna: Hiszpania (przemysł hutniczy - organizacja wizyty przez Sekretariat Sieci we współpracy z Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową) lub Anglia
i Irlandia (różne przykłady instalacji - organizacja wizyty przez Sekretariat Sieci na podstawie kontaktów UM
woj. Podkarpackiego).
►

Wstępny plan działań Grupy
ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Harmonogram został wyznaczony na podstawie prac
warsztatowych członków Grupy.
I. Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 2030 (SPA
2020).
Zadania:
Doprowadzenie do zmian legislacyjnych uwzględniających kwestie adaptacji do zmian klimatu (m.in. w Prawie wodnym, Ustawie wodnej, Ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym czy Ustawie termomodernizacyjnej).
Oczekiwane produkty:

- Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi w regionach;
- Współpraca z grupą OOŚ.
Oczekiwane produkty:
1. Kurs e-learningowy poświęcony problematyce zmian
klimatu – 2016;
2. Ogólnodostępna platforma zawierająca wszelkie potrzebne informacje do podejmowanie decyzji w obszarze zmian klimatu.
III. Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.
Zadania:
- Wypracowanie standardów zbierania i udostępniania
danych niezbędnych do planowania działań adaptacyjnych;
- Zaangażowanie GUS jako jednostki „koordynującej”
zbieranie danych;

1. Badanie ankietowe dla wszystkich gmin w Polsce,
- 2 połowa grudnia 2015 r. – wkład grupy,
- I kwartał 2016 r. – realizacja badania;

- Włączenie miast w pozyskiwanie danych.

2. Wsparcie prac nowopowstałych komórek zajmujących się adaptacją na poziomie urzędów marszałkowskich oraz urzędów gmin.

1. Opracowanie bazy danych z danymi odpowiadającymi na potrzeby realizacji celu;

II. Wsparcie wdrażania adaptacji na poziom regionalny
poprzez wskazanie kierunków działań adaptacyjnych,
które powinny zostać uwzględnione w dokumentach
strategicznych tworzonych na poziomie wojewódzkim.
Zadania:
- Przeprowadzenie serii seminariów informacyjnych
urzędników w tym obszarze;

Oczekiwane produkty:

2. Doprowadzenie do udostępniania danych meteorologicznych bezpłatnie.
IV. Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.
Zadania:
- Współpraca istniejących grup roboczych i innych for;

Sekretariat Sieci: tel. 22 66-16-221, fax: 22 66-16-220, kom. 514-015-949, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

- Poruszenie tematu zmian klimatu na spotkaniach jednostek samorządu terytorialnego;
- Nawiązanie współpracy z Unią Metropolii Polskich,
Stowarzyszeń gmin itp.
Oczekiwane produkty:
1. Tematyczne wizyty studyjne dla członków grupy
(z uwzględnieniem urzędów marszałkowskich) – II połowa 2016 roku;
2. Konferencje tematyczne dedykowane konkretnym
grupom (także w formie wideokonferencji);
3. Zakładka FAQ na stronie internetowej.
V. Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji
do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców
(POIiŚ 2014-2020)
Zadania:
- Identyfikacja indywidualnych problemów i potrzeb
w miastach;
- Współpraca na 3 szczeblach: biznes, nauka, administracja;
- Działania edukacyjne skierowane do planistów i decydentów.
Oczekiwane produkty:
1. Prace Grupy jako ciała doradczego realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej
100 tys. mieszkańców;
2. Udział przedstawicieli w cyklicznych spotkaniach organizacji zrzeszających miasta lub specjalistów (planistów, architektów itp.).
Planowane zagraniczne wizyty studyjne
W ramach działania Sieci w 2016 r. planowana jest również organizacja kilku wizyt studyjnych. Sekretariat Sieci
prowadzi obecnie ustalenia z partnerami zagranicznymi
na temat realizacji wizyt w następujących państwach:
1. Francja - doświadczeniami Francji we wdrażaniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) oraz Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
Ze względu na prowadzone obecnie w Polsce prace
legislacyjne, wizyta stanowić będzie idealną okazję do
wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki wodnej
oraz ściekowej - wizyta dedykowana GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej;
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2. Portugalia - doświadczeniami Lizbony w zakresie
adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania nim, jako
funkcjonalnego obszaru metropolitalnego, obejmującego miasto oraz 17 powiązanych z nim funkcjonalnie
gmin miejskich - wizyta dedykowana GR ds. OOŚ/Adaptacji do Zmian Klimatu;
3. Hiszpania - pogłębienia wiedzy na temat hiszpańskich rozwiązań dot. strategicznego zarządzania hałasem na obszarach miejskich (szczególnie z wykorzystaniem narzędzi analizy danych przestrzennych - GIS
i map akustycznych), w tym tworzenia planów ograniczania hałasu oraz ich wdrażania (m.in. za pomocą
tworzenia tzw. stref cichych w mieście oraz wymiany
środków transportu miejskiego na generujące mniejszy
hałas) na przykładzie działań miast: Barcelona i Madryt - wizyta dedykowana GR ds. Hałasu;
4. Rumunia - pogłębienia wiedzy na temat rumuńskich
rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza (monitoring, podejmowane działania – szczególnie w obszarze zwalczania tzw. niskiej emisji), w tym wspierania
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, energia geotermalna) - GR ds.
Ochrony Powietrza i Energetyki.
Propozycja działań Sieci w kolejnych latach
jej funkcjonowania (na podstawie wyników
rocznej ankiety ewaluacyjnej z 2015 roku)
1. Utworzenie podgrup w ramach danej grupy roboczej, w której spotkaliby się przedstawiciele jednego
rodzaju instytucji w celu opracowania sposobu rozwiązania spraw problemowych dotyczących danego rodzaju urzędu.
2. Nawiązanie współpracy z resortami MG, MR, MZ,
MRiRW w celu wypracowania efektywnych działań naprawczych w zakresie jakości powietrza na poziomie
krajowym.
3. Opracowanie kodeksu dobrych praktyk w planowaniu przestrzennym dot. rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu na terenie miast i aglomeracji.
4. Ujednolicenie szeregu zagadnień i interpretacji prawa, sposobu uzgodnień stosowanych przez RDOŚ
w Polsce.
5. Dalsza integracja osób odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych z osobami realizującymi zadania w zakresie poszczególnych komponentów
środowiskowych, celem wypracowania jak najlepszych
rozwiązań.
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Z wizytą w śląskich spalarniach odpadów
Tematyce najlepszych dostępnych praktyk dotyczących spalania odpadów poświęcona była wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych, która odbyła się w dniach 19 - 20 listopada 2015 r. w Katowicach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualną wiedzą w tym obszarze
oraz wizytowali dwa zakłady tej branży.

ale jednocześnie wiąże się z koniecznością spełniania
szeregu wymagań środowiskowych, które są bardziej
rygorystyczne, niż te ustanowione dla paliw kopalnych. Stąd konieczność szerszej dyskusji na ten temat,
w kontekście pozwoleń zintegrowanych dla instalacji
spalania odpadów, które będą dostosowywać w najbliższym czasie swoje technologie do odzysku energii.

Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych od 2 lat
realizuje swoje działania w zakresie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
w Polsce, głównie poprzez wymianę doświadczeń między instytucjami regionalnymi i Ministerstwem Środowiska oraz wizytacje zakładów różnych branż wdrażających najlepsze dostępne praktyki. Tym razem tematem wspólnej pracy uczestników Grupy Roboczej było
oddziaływanie na środowisko zakładów spalania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Uzupełnieniem obrad Grupy Roboczej była wizytacja
w dwóch zakładach przetwarzania odpadów – Master
w Tychach oraz SARPI w Dąbrowie Górniczej, która
miała miejsce drugiego dnia wizyty. Dzięki spotkaniom
na terenie zakładów, uczestnicy Grupy Roboczej mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z praktyką
i uzupełnienia jej poprzez wymianę doświadczeń z firmami.

W pierwszym dniu wizyty w Katowicach, uczestnicy
Grupy Roboczej zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez eksperta z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) na temat odzysku energii z odpadów. Celem prezentacji było przedstawienie formalno-prawnych, technicznych i środowiskowych aspektów produkcji paliwa wytwarzanego z odpadów. Zgodnie z prawodawstwem unijnym, tego typu proces powinien stanowić alternatywę dla składowania odpadów,

Pierwszym z odwiedzonych zakładów był MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach - przedsiębiorstwo wykonujące kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, które w 2014 roku
uruchomiło Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.
Zakład biologiczno–mechanicznego unieszkodliwiania
odpadów jest w pełni zmechanizowany – wybudowane zostały ciągi technologiczne separatorów balistycznych oraz optoelektronicznych, w tym także instalacja
do suchej fermentacji frakcji organicznej. Zakład speł-
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nia obecne docelowe normy w zakresie poziomów odzysku odpadów, tzn. odzyskuje znacznie ponad 50%
makulatury, tworzyw, szkła, metali, 70% materiałów budowlanych oraz redukuje tzw. frakcję biodegradowalną kierowaną do składowania o ponad 65%. Zastosowane w zakładzie technologie pozwalają też na wytwarzanie paliwa alternatywnego w postaci biogazu, które
wykorzystywane są na potrzeby zakładu. Zakład prowadzi działania w oparciu o pozwolenie zintegrowane
(IPPC) oraz Krajowy System Ekozarządzania i Audytu
EMAS. Tematyką wizyty w zakładzie obejmowała proces składowania odpadów oraz wytwarzanie paliwa alternatywnego RDF.
Kolejnym odwiedzanym zakładem był SARPI Dąbrowa Górnicza - zakład prowadzący termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych
oraz innych niż niebezpieczne (proces D10 wraz z odzyskiem energii - proces R1) z zachowaniem bezpieczeństwa ekologicznego. Zakład spełnia wymogi stawiane spalarniom odpadów przemysłowych i niebezpiecznych w zakresie przebiegu procesu i skutecznej
redukcji wielkości emisji do powietrza – prowadzi działalność w oparciu o pozwolenie zintegrowane (IPPC),
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potwierdzające zgodność instalacji z zasadami najlepszej dostępnej techniki (BAT). Tematyką wizyty w zakładzie były m.in. proces magazynowania i przygotowania odpadów do spalania, technologie oczyszczanie
gazów spalinowych i ścieków oraz rola laboratorium
w procesie technologicznym, a także instalacje do produkcji energii elektrycznej. Dyskutowano też na temat
wyzwań związanych ze społecznym odbiorem zakładów unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Adaptacja do zmian klimatu w metropoliach
W 2016 roku, w ramach prac Grupy Roboczej ds.
Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz ds. Adaptacji do zmian Klimatu, planowana jest wizyta studyjna w Portugalii. Celem wizyty jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, z przedstawicielami
portugalskich urzędów, w zakresie przygotowywania planów adaptacji i przeciwdziałania zmianom
klimatu. Ponieważ w Portugalii tego typu plany są
dopiero tworzone, bądź poddawane pierwszej weryfikacji, będzie to bardzo doby moment aby przyjrzeć się problemom, które już wkrótce mogą pojawić się w pracy zawodowej uczestników wizyty.

szary przybrzeżne, rolnictwo, zdrowie publiczne, turystykę, energetykę, leśnictwo, bioróżnorodność oraz rybactwo. W II edycji programu zasoby wodne badano
nie tylko w zakresie wód powierzchniowych, ale także wód gruntowych, uwzględniając ich poziom, przepływy, wypełnienie zbiorników, intruzje wód zasolonych
oraz niektóre aspekty jakościowe. Te badania wykazały, że do uzyskania pełnego obrazu sytuacji w zakresie
wpływu zmian klimatu na jakość wód, potrzebne są kolejne badania.

Pierwszy projekt dotyczący adaptacji do zmian klimatu
w Portugalii, tzw. SIAM, powstał na Uniwersytecie w Lizbonie w 1999 roku. Była to próba zintegrowanej oceny
wpływu oraz środków zaradczych wobec zmian klimatu
w kontynentalnej części kraju, biorąca pod uwagę zarówno czynniki klimatyczne, jak i socjo-ekonomiczne.
Wyniki uzyskane z tej części badań posłużyły do wdrożenia w 2002 roku nowego projektu badawczego,
SIAM II, którego zasięg objął również Azory i Maderę.
Program zakończono w 2006 roku.
SIAM obejmował osiem sektorów: zasoby wodne, ob-

Sirene69 (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons
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SIAM I oraz II był multi-dyscyplinarnym studium, w którego opracowaniu udział wzięli naukowcy, specjaliści
oraz eksperci z szeregu instytucji, a którego koordynacji podjął się Wydział Nauk Uniwersytetu Lizbońskiego. Budżet całego projektu wyniósł 600.000 euro. Druga jego edycja otrzymała dofinansowanie w ramach
Funduszy Strukturalnych UE oraz ze środków koncernu BP Portugal.
Oprócz tego programu w latach 2005-2007 przeprowadzono mniejszy projekt, nazwany “Portcoast”, którego inspiratorami były Instytut Oceanografii oraz Centrum Geofizyki Uniwersytetu w Lizbonie, wsparte przez
Instytut Meteorologii oraz Instytut Morski na Azorach.
Celem projektu było przeanalizowanie wpływu zmian
klimatu na linię brzegową. Budżet tego przedsięwzięcia wyniósł 90.000 euro.
Nadal jednak, wraz z zachodzącymi zmianami klimatu, istnieje potrzeba prowadzenia badań i pomiarów.
W wymiarze politycznym kwestie zmian klimatu są
poważnie brane pod uwagę, co ma odzwierciedlenie
w szeregu strategii przyjętych celem minimalizowania
długofalowego wpływu zmian. W chwili obecnej najważniejszą z nich jest Narodowy Program Zmian Klimatu (stworzony w 2004 r. jako odpowiedź na protokół
z Kyoto), w ramach którego powstały Narodowa Strategia Adaptacji do Zmian Klimatu oraz Narodowa Strategia Zaopatrzenia i Oczyszczania Wód.
Powiązane z tymi strategiami planowanie przestrzenne zorganizowane zostało w Portugalii w systemie hierarchicznym. We wskazanym do odwiedzenia przez
uczestników Sieci obszarze metropolitalnym Lizbony,
planowanie regionalne – w tym także rozwój aglomeracji miejskiej Lizbony – koordynowane jest przez Regionalny Komitet Planowania i Rozwoju dla Lizbony i Doliny Tagu. W ramach Planu Metropolitalnego wyznaczone zostały strategiczne ramy rozwoju przestrzennego,
uwzględniające czynniki środowiskowe, ekonomiczne
oraz społeczne.
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jowe cele, wspierających ekspansję obszarów zieleni.
Przykładowo, w ramach partnerstwa z miastem kilka
wyższych uczelni przygotowuje dla niego plany zielonej architektury, adaptacji przestrzennej do zmian klimatu czy zwiększania bioróżnorodności w mieście,
podczas gdy w ramach innych partnerstw prywatni
przedsiębiorcy sponsorują, bądź wykonują tzw. zielone projekty. Zarządzanie tymi terenami również jest
współdzielone zarówno z administracją centralną, jak
i z radami osiedlowymi.
Wszystkie długofalowe plany rozwojowe, w tym również dotyczące strategii adaptacji do zmian klimatu,
z mocy prawa w Portugalii muszą być przynajmniej
co 10 lat uaktualnione i poddane procesowi ponownej
oceny oddziaływania na środowisko. W Lizbonie takie
aktualizacje przewidziano na lata 2014, 2017 i 2020.
Tak częsta ponowna ewaluacja wynika z faktu, iż zgodnie z aktualnymi przewidywaniami erozja brzegu morskiego oraz wpływ innych czynników związanych z klimatem, może doprowadzić w nadbrzeżnej stołecznej
dzielnicy Baixa Pombalina do wzrostu poziomu morza
aż o 4,5 metra przed rokiem 2100. Dlatego też władze miejskie chcą mieć jak ‘najświeższe’ dane odnośnie słabych punktów wybrzeża i skuteczności wdrażanych planów zaradczych, a także propozycji kolejnych
kroków, które pomogą uchronić ten rejon przed katastrofą. W dzielnicy zlokalizowane są bowiem liczne zabytki, obiekty urzędowe oraz budynki mieszkalne, które
– oprócz przewidywanych długofalowych zmian – już
teraz zagrożone są poprzez coraz wyższe fale przypływów, sztormy oraz deszcze nawalne. Tędy przebiegają także liczne szlaki komunikacyjne łączące poszczególne dzielnice miasta. Dlatego też sporządzenie planu ochrony tego terenu stanowi ogromne wyzwanie dla
miasta, ale także jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony członków grup roboczych.

Na poziomie miejskim najistotniejszym dokumentem
jest Masterplan Rozwojowy, ustanawiający strategię rozwoju terytorialnego oraz miejską politykę przestrzenna i urbanizacyjną. W jego ramach na terenie
miasta prowadzone są wysiłki zmierzające do ekonomicznego, społecznego i środowiskowego odnowienia oblicza miasta. Wiążą się one m.in. ze zwiększeniem nacisku na wykorzystanie zieleni w planowaniu
przestrzennym, łączącym bioróżnorodność z komfortem zamieszkania.
Władze miejskie nie są w tych działaniach osamotnione. W Lizbonie funkcjonuje szereg partnerstw, ukierunkowanych na ekonomiczne, środowiskowe czy rozwo-

Columbano Bordalo Pinheiro (1910; generic design); Vítor Luís Rodrigues; António Martins-Tuválkin (2004; this specific vector set: see
sources) [Public domain], Wikimedia Commons
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