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Wizyta studyjna w Szwecji
Sztokholm – miasto zaprzyjaźnione z ekologią
W dniach 22-26 września 2014 r. przedstawiciele
Grup Roboczych, działających w ramach Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, wzięli
udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji, którego
celem było zaprezentowanie sposobu, w jaki
prowadzona jest polityka zrównoważonego
rozwoju w dużych aglomeracjach miejskich.
Miejscem, na przykładzie którego uczestnikom

wizyty przedstawiono szereg rozwiązań z zakresu
gospodarki
odpadami,
rewitalizacji
osiedli,
organizacji transportu miejskiego, gospodarki
wodno-ściekowej oraz energetyki odnawialnej, był
Sztokholm.
>>>
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Współorganizatorem wizyty była Szwedzka Agencja
Ochrony
Środowiska
(Naturårdsverket),
której
przedstawiciele
zaprezentowali
obowiązujący
system prawny ochrony środowiska w Szwecji,
zasady funkcjonowania administracji zaangażowanej
w ochronę środowiska, zasady wydawania pozwoleń
środowiskowych oraz organizację gospodarowania
odpadami. Szczególna rolę w tej prezentacji
obejmowało omówienie 16 celów środowiskowych
służących poprawie jakości środowiska, które zostały
wyznaczone przez Szwedzki parlament (Riksdag).

Uczestnicy wizyty przed siedzibą Szwedzkiej Agencji Ochrony
Środowiska

Zgodnie z systemem prawnym Szwecji, to rząd
centralny ponosi całkowitą odpowiedzialność za
cele, którym sprostać ma stan jakości środowiska.
W imieniu rządu zadania w zakresie ochrony
środowiska koordynuje i nadzoruje Szwedzka Agencja
Ochrony Środowiska.
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Nadrzędnym celem szwedzkiej polityki ochrony
środowiska jest wypełnienie wszystkich szesnastu
powyższych celów w ciągu życia jednego pokolenia,
czyli w praktyce do roku 2020, za wyjątkiem celów
dotyczących klimatu, które mają być osiągnięte do roku
2050.
W osiąganie celów jakości środowiska zaangażowane
są wszystkie instytucje: agencje rządowe, organizacje
pozarządowe, gminy, rząd, Riksdag a także sami
mieszkańcy. Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska
każdego roku przygotowuje ogólne sprawozdanie dla
rządu, dotyczące postępów w osiąganiu założonych
celów środowiskowych.
Oprócz wykładów uczestnicy wyjazdu odwiedzili szereg
miejsc, w których najlepiej widoczna była szwedzka
troska o jakość środowiska. Jednym z nich była
oczyszczalnia ścieków Käppala, wybudowana w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Jej budowę sfinansowała
gmina Upplands–Bro, wraz z dziesięcioma innymi
gminami położonymi na północ od Sztokholmu.
Unikatowy charakter oczyszczalni polega na jej
architektonicznym rozwiązaniu. Została ona bowiem
wybudowana we wnętrzu skały, w której wydrążone
kanały i groty pozwoliły na stworzenie systemu
oczyszczania ścieków dla 700 tys. RLM. Zarówno sam
charakter budowli jak i efekt ekologiczny uznawany jest
za wyjątkowy w skali światowej. Oczyszczone wody
odprowadzane są prosto do Bałtyku.

Nadzoruje ona także na terenie Szwecji osiem
agencji krajowych, z których każda odpowiada za
jeden lub więcej przyjętych przez parlament celów
środowiskowych. Agencje śledzą, oceniają i promują
uzyskane wyniki w osiąganiu celów środowiskowych
takich jak:.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ograniczenie wpływu klimatu.
Czyste powietrze.
Tylko naturalne zakwaszenie.
Nietoksyczne środowisko.
Warstwa ochronna ozonu.
Bezpieczne promieniowanie.
Zero eutrofizacji.
Kwitnące jeziora i strumienie.
Dobra jakość wód podziemnych.
Zrównoważone środowisko morskie,
kwitnące tereny przybrzeżne i archipelagi.
Kwitnące mokradła.
Zrównoważone lasy.
Zróżnicowany krajobraz rolniczy.
Krajobraz górski.
Środowisko dobrze zbudowane.
Bogata różnorodność roślin i zwierząt.

Oczyszczalnia ścieków Käppala, Sztokholm

Innym rozwiązaniem, które wzbudziło zainteresowanie
uczestników wyjazdu, był stosowany od 2008 roku
system odwadniania osadów ściekowych. Osady
w ilości ok. 10 000 ton suchej masy na rok, odwadniane
są do ok. 50% suchej masy. Oczyszczalnia oprócz
podstawowej funkcji związanej z oczyszczaniem
ścieków wytwarza również biogaz, który używany
jest w transporcie miejskim w Sztokholmie. Uzyskany
tutaj biogaz poddaje się aminowemu oczyszczaniu
z CO2 oraz siarkowodoru, celem uzyskania czystego
biometanu. Władze Gminy Sztokholm planują, że od
roku 2025 autobusy w całym Sztokholmie będą w 100
procentach zasilane biopaliwami – tj. biometanem
wraz z etanolem.
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Warto w tym miejscu zauważyć, ze emisja
zanieczyszczeń transportowych w Sztokholmie jest
wyjątkowo niska, gdyż pociągi i miejskie autobusy
napędzane są elektrycznością, pochodzącą ze źródeł
odnawialnych oraz paliwami odnawialnymi. Władze
miasta postawiły sobie ambitny cel całkowitego
uniezależnienia się od paliw kopalnych do roku
2050. Jednym z elementów polityki prowadzącej
do osiągnięcia tego celu, było wprowadzenie opłaty
za wjazd samochodem do centrum miasta, która
przyczyniła się do zmniejszenie natężenia ruchu
pojazdów i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenie
powietrza. Równolegle z wprowadzaniem kolejnych
ograniczeń i opłat w Sztokholmie trwa kampania
promująca szersze wprowadzenie na rynek tzw.
czystych pojazdów, czyli napędzanych etanolem,
biogazem oraz z napędem hybrydowym.
Kolejnym miejscem odwiedzonym przez uczestników
wizyty był teren rewitalizowanego Portu Marynarki
Szwedzkiej. W pomieszczeniach znajdującego
się na terenie przystani promowej biura promocji,
zaprezentowane zostały metody przywracania do
użytku publicznego terenów poprzemysłowych,
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poprzez nadawanie obszarom zdegradowanym
nowych funkcji: mieszkaniowych, publicznych (które
pełniło m.in. biuro promocji) oraz rekreacyjnych. Na
obszarze tym władze miasta Sztokholm zobowiązały
inwestorów do projektowania, budowy oraz eksploatacji
wybudowanych
i
przebudowanych
obiektów
w sposób zgodny z zasadami szeroko pojętej ekologii.
Wprowadzono np. wymóg, aby zapotrzebowanie
energetyczne w nowych obiektach nie przekraczało
dość restrykcyjnego progu 55 kW/m2. Mimo to budynki
mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, biura,
itp. nie tylko ogrzewane są z sieci ciepłowniczej,
ale również centralnie chłodzone w okresie letnim.
Co ciekawe, w ramach przeciwdziałania nadmiernemu
wykorzystywaniu samochodów osobowych przez
mieszkańców, w rewitalizowanej dzielnicy zastosowano
ograniczenia dotyczące ilości miejsc parkingowych,
ustanawiając górny limit w wysokości 1,5 miejsca
na mieszkanie. Z drugiej strony, mimo że dzielnica
jest wciąż w fazie przebudowy, już teraz posiada
sieć ścieżek i pasów rowerowych oraz doskonałe
warunki komunikacyjne. Większość mieszkańców
mieszka w zasięgu 300 metrów od środków transportu
publicznego.

Makieta rewitalizowanego Portu Marynarki Szwedzkiej
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Jednak
najciekawsze
rozwiązania
(zdaniem
uczestników wyjazdu) z zakresu rewitalizacji terenów
mieszkaniowych,
można
było
zaobserwować
w dzielnicy Hammarby Sjöstad. Została ona
gruntownie przebudowana, przez co z ponurego
terenu poprzemysłowego zmieniła się w atrakcyjne,
nowoczesne centrum mieszkaniowe z pięknymi
skwerkami zieleni, placami zabaw oraz punktami
widokowymi na akweny wodne. Władze miejskie
już w fazie planowania nałożyły na te obszary ostre
wymagania środowiskowe dla budynków, instalacji
technicznych oraz transportu drogowego. Teraz
dzielnica jest doskonałym przykładem dobrego,
zrównoważonego środowiska miejskiego. Bardzo
ciekawe rozwiązania zastosowano na przykład
do segregacji oraz zbiórki odpadów komunalnych.
Przed budynkami zainstalowano zespoły
trzech pojemników z bocznymi wsypami,
do których mieszkańcy wrzucają odpady,
posegregowano na trzy grupy: bioodpady,
papier oraz pozostałe. Pojemniki opróżniane są
w sposób automatyczny kilka razy na dobę poprzez
podziemny system rurociągów z podciśnieniem.
Transportowane systemem pneumatycznym odpady
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zbiera się w lokalnych kontenerach, skąd trafiają
do instalacji docelowych (takich jak kompostownie,
sortownie, zakłady recyklingu, spalarnie).
Podsumowanie
W dziedzinie ochrony środowiska Szwecja jest
doskonałym przykładem efektywności energetycznej,
nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi oraz rewitalizacji terenów
poprzemysłowych. Sztokholm odgrywa kluczową
rolę w osiąganiu założonych celów środowiskowych,
gdyż miasto posiada skuteczne narzędzia prawne do
stosowania w proekologicznej polityce lokalnej. Także
sektor biznesu (m.in. deweloperzy) odgrywa istotną
rolę w osiąganiu celów w zakresie jakości środowiska.
Wiele firm prywatnych zaangażowanych jest
w działania na rzecz środowiska i ściśle współpracuje
z władzami miejskimi.
To wszystko sprawiło, że Sztokholm, jako pierwszy
został wyróżniony tytułem Zielonej Stolicy Europy
w roku 2010 i z pewnością pozostaje jedną z najbardziej
ekologicznych stolic europejskich.

Dzielnica Hammarby Sjöstad
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Wizyta studyjna we Włoszech – Sposoby przeciwdziałania
przekraczaniu norm zanieczyszczeń powietrza
W dniach 15-19 września 2014 r. członkowie Grupy
Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki,
funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo:
Środowisko
dla
Rozwoju”,
uczestniczyli
w wizycie studyjnej, której celem było przybliżenie
jej uczestnikom sposobów przeciwdziałania
przekraczaniu norm zanieczyszczeń powietrza.
Krajem goszczącym uczestników wizyty były
Włochy.
Podstawowym celem wizyty studyjnej była realizacja
zadań dla jakich została utworzona Sieć „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”, w tym wymiana dobrych
praktyk z zakresu zarządzania jakością powietrza
oraz energetyki przyjaznej środowisku. Podkreślenia
wymaga fakt, że to Grupa Robocza ds. Ochrony
Powietrza i Energetyki, przygotowała plan wizyty oraz
tematyczny zakres wykładów i spotkań, wskazując
na dostępnych ekspertów i najlepsze rozwiązania
w interesujących ją dziedzinach (ruch miejski,
energetyka odnawialna, polityka unijna).
Podczas pobytu członkowie Grupy mieli okazję
zapoznać się ze sposobami, dzięki którym władze
samorządowe oraz administracja ochrony środowiska
radzą sobie z problemami ochrony powietrza.
W programie wizyty znalazły się bowiem spotkania
z przedstawicielami Lombardzkiej Regionalnej Agencji
Ochrony Środowiska ARPA oraz z przedstawicielami
samorządów Florencji i Tocco de Casauria.

Mapa Lombardii

Na początek - wizyta w Mediolanie
Lombardia to region administracyjny w północnych
Włoszech, którego stolicą jest Mediolan. Miasto
rozpościera się na 24 tys. km2 powierzchni, na której
żyje i pracuje 9,9 min mieszkańców. Lombardia jest
jedną z największych prowincji Włoch, a Mediolan to
drugie pod względem wielkości (po Rzymie) miasto
kraju. Na terenie Lombardii znajduje się istotny
dla funkcjonowania państwa węzeł komunikacji
kolejowej, łączą się autostrady prowadzące z Francji
i Niemiec, sam region jest zaś największym we
Włoszech ośrodkiem przemysłowym, skupiającym
zakłady z branży hutniczej, rafineryjnej, chemicznej,
przetwórstwa szkła, maszynowej, elektrotechnicznej,
spożywczej i odzieżowej.
Za ochronę środowiska odpowiada Lombardzka
Agencja Ochrony Środowiska z siedzibą w Mediolanie.
Podlega jej 12 oddziałów w lokalnych ośrodkach
administracyjnych. Agencja posiada również swoje
biuro w Brukseli, którego rolą jest m.in. współpraca
z odpowiednimi agendami unijnymi oraz pozyskiwanie
dotacji na rozwój regionu.
Spotkanie w siedzibie ARPA Lombardia
W obszarze działania ARPA Lombardia
zarejestrowanych jest ponad 800 000 firm, przebiega
30 000 km autostrad i dróg, zarejestrowanych jest 6
mln samochodów (0,5 mln ciężarówek) oraz 1,6 mln
motorów. Wszystkie te czynniki stanowią źródła emisji
różnorodnych zanieczyszczeń do powietrza, których
monitoring oraz inwentaryzacji należy do zadań
Agencji. Jak zostało to zaprezentowane uczestnikom
wizyty, Agencja przy opracowywaniu regionalnego
programu
ochrony
powietrza
wykorzystuje
automatyczną siecią monitoringu powietrza składającą
się z 94 stacji publicznych i 58 prywatnych, prowadzi
laboratorium olfaktometryczne do wykonywania
badań związanych z uciążliwościami odorowymi
oraz laboratoria kalibrujące. Działalność Agencji nie
ogranicza się jednak wyłącznie do spraw związanych
z ochroną atmosfery, gdyż wykonuje ona również
monitoring w zakresie geologii i hydrogeologii, hałasu,
promieniowania elektromagnetycznego oraz pomiary
meteorologiczne. Realizując swoje zadania wspomaga
jednostki lokalne oraz gminy.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza został
opracowany wspomniany regionalny program ochrony
powietrza, w którym m.in. zawarto konkretne zalecenia
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dotyczą ograniczeń związanych z transportem,
wprowadzono w sezonie grzewczym zakaz spalania
biomasy w starych kotłach służących do ogrzewania
domów oraz położono nacisk na działania edukacyjne
i akcje uświadamiające.
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samochodów, z czego 100 tysięcy wjeżdża do centrum.
Dla władz taka sytuacja stanowi poważny problem, gdyż
przekłada się na ogromną ilość pojazdów na niewielkiej
ilości dróg biegnących przez historyczną zabudowę,
będących źródłem dużej emisji zanieczyszczeń do
powietrza w wąskich, słabo przewietrzanych ulicach.
W związku z tym od 2009 r. w centrum miasta, w jego
części historycznej, wprowadzono strefę przeznaczoną
wyłącznie dla pieszych. Zamknięto dla ruchu plac
katedralny, który kiedyś był głównym węzłem
komunikacyjnym miasta i przez który przejeżdżało
75 tysięcy pojazdów dziennie. Po wprowadzeniu zmian
w części historycznej udało się istotnie ograniczyć
stężenia zanieczyszczeń. Zachęcone tym sukcesem
władze miasta podjęły decyzję budowy zintegrowanego
systemu komunikacyjnego, który ma na celu dalsze
zmniejszenie ilości przejazdów samochodami przez
obszar Florencji.

Uczestnicy wizyty podczas spotkania w siedzibie ARPA Lombardia

Realizacja naprawczego programu ochrony powietrza
już pomogła ograniczyć stężenia SO2 i NOx
w obszarze produkcji energii. Ponadto wymusiła
rezygnację z używania prywatnych samochodów tam,
gdzie można korzystać z innych środków transportu.
Wprowadzono obszary ograniczonego ruchu pojazdów
w okresach 15 X – 15 IV (diesel i EURO2, planowane
jest wprowadzenie takich obszarów dla EURO3).
Utworzono wydzielone oddziały policji, których
zadaniem jest wyłącznie kontrola ruchu pojazdów
(kontrole - telekamery). Wprowadzono także system
opłat za wjazd do miasta, z którego od 2012 r. zwolnione
są pojazdy elektryczne (hybrydy) oraz napędzane na
LPG. Reguły te mają zastosowanie wyłącznie w ciągu
dnia i jedynie w dni robocze, w weekendy wjazd jest
wolny od opłat. Wybudowano także ścieżki rowerowe
i stworzono system publicznego najmu rowerów
(3600 pojazdów, pierwsze 30 min. użytkowania wolne
od opłat), jako uzupełnienie transportu publicznego.
Obok
wspieranego
przez
miasto
operatora
publicznego, istnieją także firmy prywatne użyczające
swoich rowerów.
Oprócz kontroli ruchu prowadzone są kontrole
i inwentaryzacja systemów grzewczych przez gminy.
Każda instalacja grzewcza kontrolowana jest co 4-5 lat.
W sytuacjach problemowych nakładane są mandaty
lub instalacje są zamykane.
Kolejne spotkanie - we Florencji
Florencja to piąte pod względem wielkości włoskie
miasto, zamieszkałe przez ok. 1 mln mieszkańców.
Stolica Toskanii, otoczona Apeninami, położona jest
w obniżeniu terenu przez który przepływa rzeka Arno.
Do miasta każdego poranka przyjeżdża ok. 480 tysięcy

W jego ramach, aby nie wyprowadzać całkowicie
ruchu z historycznego centrum, w strefie dla
pieszych
wykonano
system
zarządzający
przejazdami (transportem). Wszystkie linie miejskie
objęto działaniami w kierunku ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza, autobusy na oponach
zastąpiono
tramwajami,
wyeliminowano
ruch
samochodowy z centrum oraz wprowadzono bardzo
surowe obostrzenia wobec dopuszczonych do ruchu
środków transportu. Wprowadzono ograniczenie
wjazdu do miasta za zezwoleniem i zakaz wjazdu
pojazdów o najniższych standardach ekologicznych.
Z drugiej strony przewoźnicy publiczni rozliczani są od
ilości przejazdów i ilości obsłużonych pasażerów.
Tak jak w Mediolanie, tak i we Florencji wybudowano
ścieżki rowerowe. W chwili obecnej ich długość
wynosi 56 km (14 km wzdłuż rzeki, 20 km w parkach
i ogrodach). System wypożyczania rowerów będzie
dopiero stopniowo uruchamiany (w oparciu model
paryski).
Ponadto przyjęto, że docelowo w mieście ma być
uruchomionych sześć linii tramwajowych (aktualnie
jest tylko jedna – 7 km z 14 przystankami, tramwaje
kursują średnio co 3,5 min). Interesującą nowością
jest uruchomienie platformy internetowej pozwalającą
na zarządzanie transportem, która wspomaga
optymalizowanie ruchu. System obejmuje miasto
Florencję oraz przedmieścia. Jego istotą jest
zarządzanie strumieniami ruchu w taki sposób, aby
unikać korków poprzez wprowadzanie ograniczeń
przemieszczania
prywatnych
samochodów.
Co ciekawe, mieszkańcy Florencji nie lubią komunikacji
rowerowej, ponieważ uważają, że jest niewygodna
i powoduje niepunktualność. Aby przeciwdziałać
takim opiniom zintegrowano z komunikacją miejską
kursowanie tramwaju, który od samego początku stał
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się bardzo popularnym środkiem transportu. Całość
systemu obejmuje: monitoring ilości samochodów
wjeżdżających do wydzielonych stref, monitoring
autobusów, scentralizowany system kontroli świateł
na skrzyżowaniach, panele do wymiany informacji
o dyspozycyjności parkingów (online, aktualizowane
w czasie rzeczywistym) i publicznie dostępny kalendarz
inwestycji. System powstał przy udziale informatyków
zatrudnionych w gminie i firmach zewnętrznych,
za fundusze gminy.
Na koniec - wizyta w Tocco Da Casauria
Tocco Da Casauria to mała gmina licząca 3 tys.
mieszkańców, której pomimo położenia w dolinie
między szczytami gór - w obszarze NATURA 2000,
udało się zrealizować budowę farmy wiatrowej.
Na początku były to dwa wiatraki jednopiórowe,
które emitowały znaczną ilość hałasu. Po pięciu
latach użytkowania nastąpiła modernizacja farmy
i postawiono trzy nowoczesne, bezgłośne trzypiórowe
wiatraki. Po kolejnej modernizacji aktualnie są to cztery
maszty, całkowicie zaspokajające zapotrzebowanie
mieszkańców na energię.
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Budowę zrealizowano przy udziale dotacji państwa oraz
środków własnych inwestora, którym była ENEA- Włoska
Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki
i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego. Koszt
inwestycji, który w tamtych czasach wynosił ok. 2 mld
lirów, został w 1/3 sfinansowany z dotacji UE, w 1/3
z kasy regionu, a w 1/3 z budżetu ENEA. Gmina, jako
swój udział, udostępniła na 22 lata teren, na którym
zlokalizowano farmę. Dzięki takiemu pozyskaniu
funduszy mieszkańcy byli w stanie zaakceptować
obecność na swoim terenie wiatraków. Obecnie
wytwarzają one około 3200 kWh energii i chociaż
inwestycja przynosi gminie dochody do budżetu, nie
ma ona wpływu na ceny energii w regionie. Niemniej
dzięki dochodom z niej mieszkańcy mają ulgi w różnego
rodzaju usługach i podatkach lokalnych. Gmina, która
posiada charakter typowo rolniczy specjalizując się
w produkcji oliwy (znajduje się na tzw. szlaku olejowym
kraju), prowadzi również inne inwestycje tego typu na
swoim terenie. Szkody powstałe po zainstalowaniu
wiatraków są rekompensowane poprzez nasadzenie
nowych drzewek oliwnych.

Uczestnicy wizyty studyjnej na terenie gminy Tocco Da Casauria

Podsumowanie
Realizacja wizyty w Republice Włoskiej posłużyła do
zaprezentowania strony organizacyjnej, technicznej
i technologicznej dobrych praktyk oraz wdrożonych
działań, na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach
i dużych miastach.
Skupiono się przede wszystkim na działaniach
mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza pochodzących z indywidualnych źródeł
ciepła poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii oraz ze środków transportu.

Farma wiatrowa na terenie gminy Tocco Da Casauria

Mając na uwadze fakt, że przyczyną przekroczeń
standardów jakości powietrza we Włoszech oraz Polsce
jest sektor bytowo-komunalny oraz sektor transportu,
szczególnie cenna była wymiana doświadczeń
w zakresie podejmowanych działań określanych
programami i planami ochrony powietrza.
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VI Posiedzenie Plenarne Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.
Podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania Sieci
oraz ustalenie dalszego kierunku prac grup roboczych.
W dniach 8-9 grudnia 2014 roku odbyło się
VI Posiedzenie Plenarne sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”. Spotkaniu, w którym
udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska,
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska,
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,
urzędów marszałkowskich, Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej, przewodniczyli - Piotr
Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska - Główny Konserwator Przyrody oraz
Andrzej Dziura, Zastępca Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
Spotkania plenarne europejskiej sieci ENEA-MA
W trakcie Posiedzenia Plenarnego Joanna Kopczyńska
Naczelnik Wydziału Strategii w Departamencie Strategii
i Komunikacji MŚ przedstawiła wyniki posiedzeń
plenarnych europejskiej sieci ENEA-MA, które odbyły
się w maju i listopadzie 2014 r.
Sieć ENEA-MA (European Network of Environmental
Authorities - Managing Authorities) została utworzona
w 2004 roku, aby wspomóc integrację ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach
polityki
regionalnej,
programów
operacyjnych
realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje
kandydujące do akcesji.
Sieć jest koordynowana przez Dyrekcję Generalną
ds. Środowiska i Dyrekcję Generalna ds. Polityki
Regionalnej. Sieć skupia przedstawicieli organów

środowiskowych
zajmujących
się
funduszami
unijnymi w państwach członkowskich, jak również
przedstawicieli państw kandydujących i ekspertów
z organizacji pozarządowych takich jak WWF, BirdLife,
Bankwatch.
Podczas spotkania plenarnego sieci ENEA-MA,
które odbyło się w maju br. szczegółowo omówiono
kwestie warunkowości ex-ante. Większość krajów
członkowskich nie wypełnia warunków związanych
z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) w zakresie
polityki opłat za wodę / planów zarządzania dorzeczami
oraz odpadów w zakresie planów zapobiegania ich
powstawania. Bardziej szczegółowe negocjacje
tych warunków odbędą się na poziomie negocjacji
programów operacyjnych.
W przypadku nie wypełnienia warunku ex-ante
KE będzie wymagała przygotowania Action Planu.
Dokument ten będący krótkim opisem działań
planowanych do podjęcia powinien się składać
z następujących elementów:
•
•
•
•

jasny i zwięzły opis celów do realizacji;
właściciel procesu;
termin realizacji (nie dłuższy niż 2016 r.);
wskazanie kamieni milowych
(jeśli będzie potrzebne).

Podczas listopadowego spotkania sieci ENEA-MA
omówiono środowiskowe aspekty wdrażania projektów
w perspektywie 2014-2020.

VI Posiedzenie Plenarne sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
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W kwestii warunkowości ex-ante KE stoi na stanowisku,
że nawet jeśli został opracowany i uzgodniony z KE
Action Plan dotyczący danego obszaru, to w przypadku
jeśli finansowanie działań nie może być efektywne,
bo spełnienie warunków ma na to wpływ, KE może
wstrzymać płatności, a także możliwość zatwierdzania
dużych projektów do czasu kiedy warunek będzie
wypełniony.
Dla Polski oznacza to, zgodnie z dotychczasowymi
ustaleniami dopiero po przyjęciu planów inwestycyjnych
dla odpadów będzie możliwe finansowanie projektów.
Zadania Sekretariatu Sieci
W trakcie spotkania Ewelina Kosela, koordynująca
działaniami sieci „Partnerstwo: Środowisko dla
Rozwoju” zaprezentowała zadania zrealizowane
przez Sekretariat Sieci w 2014 roku oraz perspektywę
działań na kolejne lata jej funkcjonowania. Omówiła
także wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej
wśród członków grup roboczych.
W latach 2010-2014 Sekretariat Sieci, wśród wielu
zadań realizowanych celem zapewnienia sprawnego
jej funkcjonowania, zorganizował dla członków grup
roboczych 126 spotkań, w tym kilka zagranicznych
wizyt studyjnych. Przeprowadził również postępowania
przetargowe na przygotowanie ekspertyz, których
tematy zostały zgłoszone przez przedstawicieli grup
roboczych.
W 2014 roku Sekretariat Sieci uruchomił również nowe
narzędzie informatyczne - Platformę komunikacyjną.
Narzędzie łączy w sobie forum dyskusyjne osób
biorących udział w pracach Sieci, stronę internetową
Sieci, kalendarz spotkań i prac grup funkcjonujących
w Sieci, edytor dokumentów do wspólnej pracy nad
ich treścią, bazę wiedzy, zinformatyzowane formularze
budżetowe do przesyłania wniosków o dofinansowanie
planowanych działań, a także szereg innych
funkcjonalności.
Wkrótce również zostanie uruchomiona nowa strona
internetowa poświęcona działaniom realizowanym
w ramach Sieci.
Plany działań grup roboczych na 2015 rok
Podczas Posiedzenia Plenarnego przewodniczący
poszczególnych grup roboczych zaprezentowali
wyniki ich dotychczasowych prac. Omówili także
harmonogramy działań planowane do realizacji
w kolejnych latach funkcjonowania Sieci.
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Grupa Robocza
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
► Zadania
• Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu
w ocenach oddziaływania na środowisko:
1) włączenie do prac nad nowelizacją ustawy ooś;
2) weryfikacja zagadnień dotyczących zmian klimatu
w dokumentacji procedur ooś;
3) podejście do ujęcia kwestii ooś i zmian klimatu
w projektach „nieinfrastrukturalnych” np. innowacyjnych
i badawczych.
• Wydanie przewodnika w zakresie zmian klimatu
z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych
instytucji i beneficjentów;
• Poprawa procedur administracyjnych w gminach:
1) rozpowszechnienie listy sprawdzającej ooś wraz
z wyjaśnieniami;
2) przygotowanie/zlecenie szkolenia/założeń szkolenia
interaktywnego dla pracowników gmin.
► Warsztaty
• Klimat w ocenach oddziaływania na środowisko jak to zagadnienie ujmować na etapie opiniowania /
uzgadniania / wydawania decyzji oraz w strategicznej
ooś; jak oceniać wpływ inwestycji na klimat i adaptacje
inwestycji do zmian klimatu;
• Ramowa
Dyrektywa
Wodna
w
ocenach
oddziaływania na środowisko - jak stosować RDW
w ooś, jak ujmować zagadnienia związane z RDW
na etapie opiniowania / uzgadniania / wydawania
decyzji oraz w strategicznej ooś, jak oceniać wpływ
na jednolite części wód; zagadnienia związane z wodami
– z hydromorfologią, biologią, fizykochemią wód,
jak sobie radzić z brakiem przepisów w tym zakresie
w ustawie ooś.
► Wizyty studyjne
• Rozwiązania adaptacyjne w zakresie zmian klimatu
oraz odporności na klęski żywiołowe; zagadnienia
zmian klimatu w procedurze ooś (Portugalia, m.in.
Almada, Lizbona; Hiszpania);
• Przedsięwzięcia z zakresu OZE, m.in.
elektrownie wodne a RDW, elektrownie wiatrowe
a dyrektywa siedliskowa; procedury administracyjnych
z zakresu ooś (Portugalia);

>>>
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• Spotkanie z KE (DG Environment, DG for Climate
Action i DG for Regional and Urban Policy) dotyczące
sposobu uwzględnienia przez Polskę kwestii
dotyczących zmian klimatu w perspektywie 2014-2020;
• Praktyka w kwestiach klimatycznych
- nadmorskie budowle hydrotechniczne (Holandia)
oraz funkcjonowanie śródlądowych dróg wodnych
w zakresie oddziaływania na środowisko (Belgia).
Grupa Robocza
ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
• Dalsza identyfikacja problemów dotyczących
wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG, RDW oraz
zagadnień dotyczących komunalnych osadów
ściekowych;
• Analiza ankiety sprawozdawczej z realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK) na rok 2014 oraz ustalenie
wspólnej metodyki weryfikacji oraz uzupełniania
sprawozdań;
• Współpraca
IV KPOŚK;

przy

konsultacjach

społecznych

• Opracowanie ekspertyzy identyfikującej kary
nałożone na Polskę za niedostosowanie się do prawa
unijnego w zakresie dyrektywy 91/271/EWG oraz
sposobie ich egzekwowania przez Komisję Europejską,
w tym informacje o ewentualnych konsekwencjach
dla samorządów wraz z analizą takich naruszeń
w przypadku innych krajów członkowskich;
• Wyjazdy studyjne celem poznania problemów
związanych z praktycznym wdrożeniem RDW oraz
KPOŚK.
Grupa Robocza ds. Hałasu
W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród członków
Grupy wytypowano i zestawiono poniżej podstawowe
zakresy zainteresowań członków Grupy. Na podstawie
poniższych kierunków działań stworzony zostanie
harmonogram prac na rok 2015 oraz określona
zostanie tematyka i harmonogram na dalsze lata.
• Zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem;
• Obszary ograniczonego użytkowania: 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;
• Skumulowane oddziaływania akustyczne różnych

inwestycji, oddziaływania hałasu na człowieka;
• Analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne
(metody, wyniki, interpretacja);
• 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);
• Ochrona przed hałasem a planowanie przestrzenne
– warsztaty doskonalące możliwości ograniczania
hałasu metodami planistycznymi – podsumowanie
i uporządkowanie wiedzy w tym zakresie;
• Nowe Europejskie Metody Oceny Hałasu
w Środowisku (CNOSSOS-EU). Zapoznanie się
członków Grupy ds. Hałasu z nowymi metodami
oceny hałasu, które będą podstawa modyfikacji
Dyrektywy 2002/49/WE w roku 2015 oraz na
podstawie których realizowane będą mapy akustyczne
w 3 cyklu (nieobligatoryjnie) oraz następnych cyklach
obligatoryjnie;
• 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);
• Projektowanie obszarów cichych – warsztaty
metodyczne. Podsumowanie praktycznej wiedzy
w zakresie tworzenia obszarów cichych i możliwości
wykorzystania ich w działaniach organów ochrony
środowiska;
• Szkolenia i warsztaty dotyczące propagacji hałasu
przez przegrody budowlane, wpływu wentylacji
mechanicznej (zwłaszcza przemysłowej) na stan
akustyczny środowiska;
• Wizyta studyjna: Wielka Brytania - system:
Mapy akustyczne > programy ochronne > bazy danych
rozwiązań > wizje lokalne.
Grupa Robocza
ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
► Tematyka spotkań:
• Działania modernizacyjno-odtwórcze planowane
w sektorze ciepłownictwa w kontekście prac
prowadzonych nad aktualizacją Dyrektywy EcoDesign
oraz Pakietu powietrznego w UE;
• Wymiana doświadczeń poszczególnych
województw w zakresie funkcjonowania programów
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ochrony powietrza, w zakresie m.in. nakładania
obowiązków, możliwości ich egzekucji i pojawiającego
się orzecznictwa administracyjnego;
• Cykl spotkań z wyłonionym w drodze przetargu
Wykonawcą Poradnika dla organów administracji
publicznej na temat: „Podniesienie jakości
i skuteczności zarządzania jakością powietrza
w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza
w województwie” cz. II. Omówienie celu i wytycznych
do Opisu przedmiotu zamówienia;
•

Dalsze prace nad „The Clean Air Policy Package”;

• Opracowanie Wytycznych dla administracji
samorządu terytorialnego szczebla lokalnego
nt. ograniczania niskiej emisji w gminach,
z uwzględnieniem kwestii pozyskiwania środków
finansowych na wymianę kotłów; dobre praktyki
w zakresie zawierania umów z osobami fizycznymi na
wymianę kotłów oraz informacji na temat nowoczesnych
rozwiązań technicznych - wysokosprawnych kotłów
małej mocy;
• Opracowanie nt. „Weryfikacja substancji objętych
opłatami i stawek opłat, systemu pozyskiwania
danych o emisjach, ich weryfikacji, powiązania
i ujednolicenia baz z systemów monitoringu
i sprawozdawczości”;
• Prace nad rozwiązaniem problemu uciążliwości
zapachowej.
► Wizyty studyjne
• Wizyta studyjna do Republiki Federalnej Niemiec
nt. „ Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w
celu wyeliminowania przekroczeń standardów jakości
powietrza, związanych z wykorzystaniem paliw
konwencjonalnych w sektorze bytowo-komunalnym;
• Wizyta studyjna do Austrii nt. „Wymiana
informacji dotyczących realizowanych programów
ochrony powietrza w strefach, działań administracji
lokalnej w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji
z sektora bytowo-komunalnego oraz emisji pochodzącej
z transportu, wykorzystania odnawialnych źródeł
energii”.
► Opracowania
• Opracowanie nt. „Lista substancji i związków
chemicznych, które są przyczyną najdotkliwszych
uciążliwości zapachowych”;
• Opracowanie nt. „Metodyki szacowania wielości
emisji substancji złowonnych z poszczególnych
instalacji, referencyjnej metodyki modelowania
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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”;
• Opracowanie nt. „Istota i znaczenie kosztów
realizacji programów ochrony powietrza dla zarządzania
jakością powietrza w województwie, powiecie, gminie
i na poziomie krajowych”;
• Opracowanie nt. „Wytyczne dotyczące technicznych
rozwiązań umożliwiających ograniczenie uciążliwości
zapachowej dla chowu trzody chlewnej, drobiu oraz
zwierząt futerkowych”.
Grupa Robocza
ds. Pozwoleń Zintegrowanych
• Spotkanie w sprawie „raportów początkowych”
wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo ochrony
środowiska (styczeń);
• Spotkanie w sprawie „zabezpieczenia roszczeń –
art. 187 Poś” (luty). Podjęcie działań zmierzających do
zlecenia opracowania ekspertyzy w tym zakresie;
• Wymogi wynikające konkluzji BAT dla przemysłu
koksowniczego oraz przemysłu przetwórstwa metali
nieżelaznych – wizyta studyjna w Dąbrowie Górniczej
oraz w Krakowie;
• Wizyta studialna w kraju UE, zapoznanie się
z funkcjonowaniem instalacji koksowniczych i hut metali
nieżelaznych – porównanie i wymiana doświadczeń.
Grupa Robocza
ds. Gospodarki Odpadami
• Udział w pracach związanych z tworzeniem
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami;
• Zlecanie i nadzór merytoryczny nad ekspertyzami z
zakresu gospodarki odpadami;
• Spotkania dotyczące bieżących
dotyczących gospodarki odpadami.

problemów

Grupa Robocza
ds. Nowej Perspektywy Finansowa 2014-2020
• I kwartał 2015 r. - Wspólne warsztaty polsko francuskie dotyczące wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW) w ramach realizacji projektów
finansowanych ze środków UE na lata 2014-2020.
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Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Cel: przybliżenie członkom Grupy zmian w zasadach
realizacji projektów w Polsce oraz przekazanie
doświadczeń
franuskich
zarówno
związanych
z wdrażaniem RDW na poziomie startegicznym jak
i praktycznym poziomie projektów infrastrukturalnych.
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na poziomie lokalnym, a także na wymianę informacji
między poziomem lokalnym i regionalnym w dziedzinie
adaptacji do zmian klimatu;
• Wsparcie procesu monitoringu i raportowania
z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym
działań adaptacyjnych;
• Stworzenie forum współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla
krajowego i regionalnego oraz współpracy
międzynarodowej;
• Wsparcie realizacji projektu dotyczącego Adaptacji
do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców
(POIiŚ 2014-2020).

VI Posiedzenie Plenarne sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Podczas VI Posiedzenia Plenarnego ustalono,
że spotkanie poświęcone Ramowej Dyrektywie
Wodnej będzie ostatnim spotkaniem Grupy Roboczej
ds. Nowej Perspektywy Finansowej. Grupa zostanie
przekształcona w Grupę Roboczą ds. Adaptacji
do Zmian Klimatu.
Wdrażanie działań adaptacyjnych do zmian
klimatu wskazanych w SPA2020 na poziomie
regionalnym i lokalnym poprzez zaangażowanie
samorządów, w szczególności wojewódzkich
i gminnych.
Drugiego dnia Posiedzenia Plenarnego - Szymon
Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu
Zrównoważonego Rozwoju MŚ, omówił kwestie
związane z wdrażaniem działań adaptacyjnych
do zmian klimatu wskazanych w SPA2020 na poziomie
regionalnym i lokalnym poprzez zaangażowanie
samorządów,
w
szczególności
wojewódzkich
i gminnych.
W trakcie wystąpienia poruszono kwestie powołania
nowej Grupy Roboczej, która zajmie się działaniami
związanymi z adaptacją do zmian klimatu.

► Jednostki planowane do włączenia w prace Grupy
Roboczej:
•

przedstawiciele urzędów marszałkowskich;

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – realizujące
działania związane nadzorem nad jednostkami
reagowania w momencie wystąpienia sytuacji
kryzysowej;
• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialne za politykę spójności i programy
operacyjne;
•

przedstawiciele innych resortów.

Uczestnicy Posiedzenia Plenarnego zaakceptowali
przekształcenie Grupy Roboczej ds. Nowej
Perspektywy Finansowej 2014-2020 w Grupę Roboczą
ds. Adaptacji do Zmian Klimatu.
Przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Sieci
do prac w ramach nowej Grupy Roboczej można
zgłaszać do Sekretariatu Sieci.

► Główne cele funkcjonowania Grupy Roboczej ds.
Adaptacji wskazane przez Ministerstwo Środowiska:
• Operacjonalizacja / wdrażanie Strategicznego
planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 2030
(SPA2020);
• Wsparcie mainstreamingu adaptacji na poziom
regionalny poprzez wskazanie kierunków działań
adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione
w
dokumentach
strategicznych
tworzonych
na poziomie wojewódzkim, co umożliwi z kolei
tworzenie ram dla planowania działań adaptacyjnych
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