Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER

08 / kwiecień 2014

Adaptacja do zmian klimatu
w projektach finansowanych z UE na lata 2014-2020
W dniach 13-14 marca 2014 r. w ramach działań
krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla
Rozwoju” spotkali się eksperci z Polski i Francji,
aby wymienić się doświadczeniami w zakresie
włączania działań związanych z adaptacją
do zmian klimatu w realizację projektów
finansowanych ze środków UE na lata 2014-2020
oraz dostosowania inwestycji, realizowanych w
ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
do prognozowanych zmian klimatu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył
Szymon
Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu
Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,
wzięli udział członkowie Sieci – przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa
Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz urzędów
marszałkowskich, a także reprezentanci Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Stronę francuską reprezentowali
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eksperci z Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego
Rozwoju i Energii. W warsztatach uczestniczył także
delegat Dyrekcji Generalnej ds. Zmian Klimatu Komisji
Europejskiej Claus Kondrup.

zaś 5 marca 2014 r. rozpoczęły się negocjacje z KE
w celu określenia ostatecznego sposobu i celów
inwestowania środków europejskich na latach 20142020.

Podczas
warsztatów,
Szymon
Tumielewicz
zaprezentował główne założenia polskiej strategii
adaptacji do zmian klimatu – „Strategiczny plan
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku
2030” (SPA 2020).

Podczas warsztatów poruszono również kwestie
związane z planami dla gospodarki niskoemisyjnej
w ramach działania 9.3 PO Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, działaniami związanymi z klimatem
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (PROW i płatności
rolno-środowiskowo-klimatyczne), a także z adaptacją
do zmian klimatu w PO Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.

Opracowanie SPA 2020 wynika z wymogów Komisji
Europejskiej określonych w 2009 r. w Białej Księdze
- Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy
działania, COM(2009)147.
Cele powstania SPA 2020 są następujące:
►
►
►
►

wzmocnienie filaru adaptacyjnego w polityce
klimatycznej,
zmniejszenie wrażliwości kraju na zmiany
klimatyczne,
stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju
społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyka
związanego ze zmianami klimatu,
impuls dla innowacyjności.

Wprowadzenia dotyczącego adaptacji do zmian
klimatu oraz przeglądu najważniejszych dokumentów
UE w tym zakresie, dokonał Claus Kondrup.
W perspektywie finansowej 2014-2020, w kontekście
włączania adaptacji do zmian klimatu, najważniejszym
dokumentem jest Umowa Partnerstwa, która określa
strategię Polski, priorytety oraz kierunki interwencji
funduszy europejskich w ramach Polityki Spójności,
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybołówstwa w latach 2014-2020, zgodnie z realizacją
Strategii Europa 2020.
Zgodnie z propozycją KE, co najmniej 20% budżetu
Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014 – 2020
zostanie przeznaczone na działania związane
z przeciwdziałaniem zmianom klimatu (mitygacją)
i przystosowaniem (adaptacją) do zmian klimatu.
Dla Polski oszacowano kwotę w wysokości
16,3 mld euro. Wydatki te szacowane są na podstawie
metodologii zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. Najwyższa szacowana alokacja przypada na
wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach.
W trakcie warsztatów przedstawiciel Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju poinformował, że 10 stycznia
2014 r. rząd Polski przekazał do Komisji Europejskiej
Umowę Partnerstwa oraz nowe Programy Operacyjne,

Drugi dzień warsztatów otworzył Pierre Buhler Ambasador Francji w Polsce razem z Marcinem
Korolcem - Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu
ds. Polityki Klimatycznej oraz Michałem Kiełsznią Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Marcin Korolec wyraził przekonanie, że wymiana wiedzy
w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest bardzo
potrzebna. Podziękował również stronie francuskiej za
chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami.
Ambasador Francji wyraził uznanie dla porozumienia
dotyczącego wzajemnej współpracy w ramach tworzenia
krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji
zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”,
zawartego pomiędzy
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Generalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem
Środowiska. Wyraził również zadowolenie z faktu,
że polsko-francuskie spotkania w ramach Sieci
w pełni odpowiadają ramom dwustronnego partnerstwa
strategicznego podpisanego przez Polskę i Francję
w listopadzie 2013 roku.
W
dalszej
części
spotkania
przedstawiciele
francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego
Rozwoju i Energii przedstawili własne doświadczenia
w zakresie włączania adaptacji do zmian klimatu w nurt
polityki, programów operacyjnych, działań, projektów
i przedsięwzięć. Wskazali również konkretne wskazówki
dotyczące przygotowania i wdrożenia projektów
w dziedzinie przystosowania i uodpornienia na zmiany
klimatu w miastach i obszarach zurbanizowanych,
a także w sektorze transportu oraz w zakresie
gospodarki wodnej.
Zarówno strona polska, jak i francuska wyraziły wolę
dalszej współpracy i kontynuowania wymiany wiedzy
eksperckiej w ramach wspólnych grup roboczych.
Spotkanie było współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna.
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Plany gospodarowania wodami
W dniach 18-19 marca 2014 r. w Warszawie odbyła
się Konferencja dotycząca planów gospodarowania
wodami (pgw), zorganizowana przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej, Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji
zaangażowanych w proces wdrożenia i stosowania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r., zwanej Ramową Dyrektywą
Wodną (RDW).
Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość
usystematyzowania wiedzy związanej z pracami,
związanymi z aktualizacją planów gospodarowania
wodami w kraju. Zaprezentowano także narzędzia,
jakie stosowane są w drugim cyklu planistycznym.
Omówiono szczegółowe zadania, które zmierzają
do opracowania nowych planów gospodarowania
wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju.
Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję wysłuchać
prezentacji firmy Mott MacDonald, wykonawcy
opracowania pn: Masterplany dla obszarów dorzeczy
Wisły i Odry. W wystąpieniu poinformowano
o działaniach podjętych w celu realizacji dokumentu
mającego charakter strategiczny i nadrzędny dla
wszystkich istniejących w Polsce planów i programów
sektorowych, w którym planowane są działania lub
inwestycje mające wpływ na stan wód. Ponadto
uczestnicy mieli możliwość
omówienia z Mott
MacDonald kwestii problematycznych związanych

z realizacją przedmiotowego dokumentu pod kątem
inwestycyjnym.
Kolejnym
kluczowym
elementem
omówionym
na spotkaniu były założenia do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
2014-2020 (priorytety; działania; środki finansowe; typy
Beneficjentów; tryby wyboru i oceny projektów oraz
zaprezentowano przykładowe projekty inwestycyjne).
W celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji
planów
gospodarowania
wodami
zaproszono
do wzięcia udziału w konferencji również niemieckiego
eksperta - Pana Prof. Dr. Inż. Andre Niemanna, szefa
instytutu Inżynierii Wodnej i Zasobów Wodnych.
Bogate doświadczenie Prof. Niemanna i wiedza
z zakresu gospodarki wodnej, pozwoliła na wymianę
doświadczeń związanych z opracowaniem planów
gospodarowania wodami.
Mając na uwadze wypełnienie zapisów Planu działania
w zakresie planowania strategicznego w gospodarce
wodnej, zwanego Action Planem, zatwierdzonego
przez Radę Ministrów w dniu 2 lipca 2013 r., w dniach
8-9 kwietnia br. zorganizowano także warsztaty
z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Materiały prezentowane podczas spotkań są dostępne
na stronie: e-natura2000.pl.
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Wizyta studyjna grupy roboczej OOŚ

W dniach 26-27 marca 2014 r. w Warszawie
odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej
w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko
dla Rozwoju”. W spotkaniu wzięli udział
reprezentanci Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
oraz
członkowie
instytucji
zarządzających
i wdrażających programy operacyjne.
Pierwszy dzień spotkania został poświęcony
dyskusji nad projektem listy sprawdzającej mającej
stanowić załącznik do „Wytycznych w sprawie OOŚ”
przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju.
Drugiego dnia członkowie Grupy Roboczej mieli
możliwość zwiedzenia obiektu „Czajka” - największej
i najnowocześniejszej oczyszczalni ścieków w Polsce.
Projekt „Czajki” pojawił się w latach 70. XX wieku.
W 1991 roku rozpoczął eksploatację. Zakład położony
jest w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje
obszar o powierzchni 52,7 ha. W celu oczyszczania

wszystkich warszawskich ścieków komunalnych oraz
dostosowania ich jakości do norm europejskich, zakład
zmodernizowano i rozbudowano w latach 2008-2012
w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie
ścieków w Warszawie – Faza III” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
Po
modernizacji
przepustowość
oczyszczalni
z 245 tys. m3 wzrosła do 435 tys. m3 ścieków na dobę.
Zakład „Czajka” przyjmuje ścieki z czterech głównych
źródeł:
►
►
►
►

pompowni Żerań, która obsługuje prawie całą
prawobrzeżną Warszawę oraz gminy: Ząbki,
Marki, Zielonka.
z pompowni Nowodwory, która obsługuje
kanalizację na terenie Tarchomina
i Nowodworów,
z pompowni w Legionowie,
z układu przesyłowego ścieków z Warszawy
lewobrzeżnej.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest
oczyszczanie mechaniczne. Ścieki podawane są
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następnie

W drugim etapie oczyszczania, ścieki są skierowane
do basenów osadu czynnego, gdzie podczas procesu
biologicznego oczyszczania zostaje usunięty azot
i fosfor. Z basenów ścieki odprowadzane są do
osadników wtórnych, w których osad czynny oddzielany
jest od ścieków. Następnie z osadników wtórnych ścieki
oczyszczone kierowane są do rzeki Wisły.
W ciągu technologicznym oczyszczalni znajdą
się również obiekty i urządzenia gospodarki
osadowej, w których osady ściekowe, powstałe w
procesie oczyszczania, poddawane są stabilizacji
i odwodnieniu. Maksymalna ilość powstających osadów
odwodnionych wynosi 500 Mg/dobę. Powstający
w procesie stabilizacji osadów biogaz jest wykorzystany
do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w kotłowni
i agregatach prądotwórczych. Biogaz stanowi paliwo
dodatkowe dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów
Ściekowych (STUOŚ).

Odpady poprocesowe, popioły i pozostałości
wprowadzone są do mieszalnika, gdzie następuje
ich wymieszanie z cementem oraz reagentami
chemicznymi. Powstały materiał transportowany jest
do granulatora, skąd powstały granulat kierowany jest
do wiaty magazynowej. Okres jego przechowywania
trwa 5 dni.

Odpady powstające w procesie technologicznym
są unieszkodliwiane w STUOŚ. Z obiektów, w których
mogą powstać odory, powietrze jest odciągane
i oczyszczane w dwóch stacjach dezoodoryzacji.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii
termicznego przekształcania odpadów i oczyszczania
spalin, instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi
i środowiska.

Na terenie obiektu „Czajka” została wybudowana
największa
i
najnowocześniejsza
w
Polsce
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.
Zgodnie z prawem dzięki procesom termicznego
unieszkodliwiania, wszystkie odpady technologiczne są
spalane w miejscu ich powstawania. Instalacja pozwala
na spalenie max. 28 Mg odpadów technologicznych
w ciągu godziny.

Podczas
wizyty
studyjnej
na
oczyszczalni
ścieków Czajka, członkowie Grupy Roboczej
mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
obiektu współfinansowanego ze środków POIŚ,
z uwzględnieniem aspektów dotyczących ochrony
środowiska.

Sekretariat Sieci: tel. 22 860-60-57, fax: 22 860-60-59, kom. 514-031-964, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER 08/ kwiecień 2014

Źródło:
http://www.mpwik.com.pl/fundusze-unijne/oczyszczalnia-sciekow-czajka

Podziemne składowiska odpadów niebezpiecznych
i zakłady ich utylizacji
Na pograniczu niemieckich krajów związkowych
Hesja i Turyngia położony jest, uruchomiony jako
pierwszy w Europie, podziemny zakład utylizacji
odpadów niebezpiecznych oraz ich składowisko.
Odpady są dostarczane do przedsiębiorstwa
z terenu całych Niemiec. Typowe odpady składowane
podziemnie zawierają zazwyczaj cyjanek i rtęć, oraz
pyły z filtrów i młynów kulowych. Ich dostawa do
składowisk podziemnych odbywa się samochodami
ciężarowymi lub koleją. W składowiskach podziemnych
przechowywane są w beczkach, workach typu Big
Bag lub kontenerach stalowych. W zakładach HerfaNeurode, które będą celem planowanej wizyty
osób zaangażowanych w prace sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”, odpady o strukturze
pyłowej przyjmowane są również luzem ciężarówkami
silosowymi i pakowane na miejscu w worki.
W momencie dostawy odpadów kontrolowane są
najpierw dokumenty oraz opakowania, w których

fot. K+S Entsorgung GmbH

zostały one dostarczone. Przed przyjęciem odpadów
pobierane są także próbki i przeprowadzana jest
analiza ich składu chemicznego. Ponadto, przed
złożeniem danego transportu, próbki umieszczane są
w podziemnym magazynie prób. Po dokonaniu kontroli
odpady transportowane są szybem wydobywczym
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kilkaset metrów w głąb ziemi. W klatkach szybowych
odpady układane są piętrowo. Do celów składowania
wykorzystywane są stare szyby górnicze, zamknięte
dla aktywnych prac wydobywczych. Ze względów
bezpieczeństwa odmienne grupy substancji składowane
są w różnych pomieszczeniach. Podkreślenia wymaga
fakt, że od momentu przyjęcia transportu odpady
i związana z nimi odpowiedzialność przechodzą
na własność firmy zarządzającej składowiskiem.
Ponieważ składowisko Herfa-Neurode zlokalizowane
jest na terenie nadal funkcjonującej kopalni potasu,
masywne zapory ziemne oddzielają odpady od tej
części podziemi, w których wciąż prowadzone są prace
wydobywcze.
Miejsce i czas rozpoczęcia składowania są dokładnie
dokumentowane, co w każdej chwili umożliwia
lokalizację danego transportu i sposób dotarcia
do przyjętych odpadów. Składowisko podziemne
zorganizowane jest w formie magazynu, na terenie
którego usuwane są zanieczyszczone odpady,
mające zostać trwale wyłączone z biosfery. Odpady
składowane są w sposób bezpieczny dla środowiska,
poniżej warstw wodonośnych, na głębokości od 500
do 800 m. Od powierzchni ziemi oddzielają je potężne
warstwy solne i formacje skalne.
Oprócz składowania, na terenie zakładu HerfaNeurode prowadzona jest również utylizacja
odpadów. W procesie utylizacji podziemnej odpady
o określonych właściwościach wykorzystywane są jako
materiał do podsadzki górniczej, która stanowi trwałe
zabezpieczenie poszczególnych wyrobisk kopalń.
Niektóre, starsze pola wybierania w kopalniach na
terenie Niemiec, nie odpowiadają obecnym standardom
bezpieczeństwa. Dlatego też stosuje się w nich
wypełnienia wzmacniające filary nośne. Do produkcji

tego typu wypełnień wykorzystywane są głównie odpady
nadające się do transportu pneumatycznego oraz
odpady nieznacznie zanieczyszczone. Przykładami
takich odpadów są popioły lotne, pyły z filtrów oraz stałe
produkty reakcji z oczyszczania gazów spalinowych,
odpady budowlane, bądź popioły ze spalania osadów
ściekowych. Bardziej toksyczne odpady utylizuje się
w kopułowych komorach wyrobiskowych. Produkowana
jest z nich ciecz gęsta, która następnie pompowana
jest do komór wyrobiskowych.
Wizyta członków Sieci na terenie zakładu utylizacji
odpadów w Herfa-Neurode będzie miała na celu
wymianę informacji i skorzystanie z wiedzy, mającej
za zadanie wprowadzenie innowacyjnego podejścia
do integracji aspektów środowiskowych w programy
i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy
unijnych.
Wizyta studyjna zostanie zorganizowana w ramach
realizacji Projektu nr POPT.03.01.00-00-375/13-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007 - 2013.

fot. K+S Entsorgung GmbH
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