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Diagnoza potrzeb – NPF – adaptacja do zmian klimatu

Prognoza dla Polski (Polityka Ekologiczna Państwa 2030):

•

Najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolejnym
dziesięcioleciu będą ekstremalne zjawiska suszy z tendencją
do wydłużania czasu ich występowania

• Powodzie o zasięgu krajowym oraz krótkie, lecz bardzo
intensywne opady deszczu, które mogą powodować lokalne
podtopienia, powodzie miejskie.
• W Polsce zasoby wodne są nieduże w porównaniu z innymi
krajami UE

Diagnoza potrzeb

Konieczne jest stosowanie działań w zakresie adaptacji do zmian
klimatu odnośnie do wód opadowych, w szczególności
zapobiegania lokalnym podtopieniom, powodziom oraz
suszom poprzez zaopatrzenie ludności
w wodę do picia.
Rozwijanie zielono-niebieskiej infrastruktury pozwoli uzyskać
szereg synergii w zakresie adaptacji do zmian klimatu na
terenach miejskich.
Istotnym elementem adaptacji do zmian klimatu jest racjonalne
gospodarowanie zasobami wodnymi

Planowane wsparcie 2021-2027
(klimat)

Przywracanie naturalnej retencji,
przekształconych cieków wodnych

w tym renaturyzacja

Infrastruktura (zapobieganie, zmniejszanie skutków) w zakresie
powodzi oraz suszy
Zapewnienie i przywracanie dobrego stanu wód i potencjału
ekologicznego, bezpieczna dostawa wody do picia

Planowane dofinansowanie z NPF po 2020 (2021-2027) w ramach KPO w sektorze środowiska

•

•

•

W kontekście adaptacji do zmian klimatu MŚ wskazuje, że po roku 2020
powinno być finansowane zarówno wdrożenia planów adaptacji do
zmian klimatu dla miast objętych projektem MPA, jak również
przygotowania i wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu dla
mniejszych miast, gdzie występuje znacząca koncentracja problemów i
zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz istnieje konieczność
podjęcia działań adaptacyjnych, np. powyżej przyjętego pewnego
wskaźnika gęstości zaludnienia.
Planuje się, że finansowanie realizacji zrównoważonych, adaptacyjnych
do zmian klimatu systemów gospodarowania wodami opadowymi w
miastach dla miast będących partnerami MPA oraz dla miast mniejszych
powyżej pewnego progu gęstości zaludnienia (w przypadku powiązań
funkcjonalno-przestrzennych z miastami oraz dużej podatności na
zmiany klimatu dopuszczać się powinno również finansowanie obszarów
innych niż miejskie).
Planuje się finansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach
miejskich.

Prace dotyczące programowania

Polityka Spójności 2021-2027,
-

Nowy Zielony Ład,

Europejski Instrument na
rzecz Odbudowy, w tym React •
EU oraz Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwiększania
•
Odporności
(RRF)

•

– Mechanizm Sprawiedliwej
Transformacji
- Na poziomie UE prace nad
pakietem rozporządzeń,
planowane przyjęcie w
czerwcu 2021 r.

•

Działania – Sektor Środowiska i
Klimatu
Przygotowanie Umowy
Partnerstwa – obecnie
konsultacje z KE
Przygotowanie projektu POiŚ
2021-2027
Przygotowanie Krajowego
Planu Odbudowy – konsultacje
z KE

Mówiąc o środkach Unii
Europejskiej mówimy w tym
kontekście m.in. o Polityce
Spójności, Europejskim
Instrumencie na rzecz
Odbudowy oraz Mechanizmie
Sprawiedliwej Transformacji.

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

• Warsztaty miejskie to integralna część
inicjatywy Ministra Klimatu pn.
„Miasto z Klimatem” mającej na celu
• poprawę jakości życia mieszkańców
oraz
• wsparcie miast w transformacji w
miejsca przyjazne i neutralne
klimatycznie

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

• Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako cykl 16 spotkań
w całej Polsce.
• W wyniku ograniczenia możliwości organizacji spotkań
związanych z Covid-19, zdołaliśmy zorganizować tylko dwa
spotkania stacjonarne, w Warszawie Białymstoku.
• Warsztaty miejskie przenieśliśmy do Internetu, gdzie
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 18 warsztatów
miejskich, każdy w jednym z pięciu obszarów tematycznych:
• energia i czyste powietrze (3 warsztaty),
• zrównoważony i niskoemisyjny transport (3 warsztaty),
• zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w
miastach (4 warsztaty),
• parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność (5 warsztatów),
• planowanie przestrzenne (3 warsztaty).

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

•

Rekomendacje wynikające z warsztatów:

•

Zdefiniowanie pojęcia małej retencji w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
Zaproponowanie uproszczenia pozwoleń wodno-prawnych dla
małych zielono-niebieskich inwestycji (np. zielone dachy,
doprowadzenie wody do obiektów małej retencji). Wyłączenie
inwestycji małej retencji z art. 34 pkt 2 i 35 ust. 3 pkt 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.), tak aby art. 389 pkt 2 ww. ustawy (pozwolenie
wodnoprawne wymagane na szczególne korzystanie z wód) nie
miał dla nich zastosowania.
Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), pod
kątem wyłączenia inwestycji związanych z małą retencją.

•

•

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

•

Rekomendacje – c.d.

•

Wprowadzenie w ramach tzw. „specustawy antysuszowej” (projekt ustawy o
inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy) zmiany w ustawie z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), dotyczącej
zmniejszenia powierzchni nieruchomości, na której wykonane zostały roboty lub
obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie
retencji terenowej, w tym zmniejszenie poziomu powierzchni biologicznie czynnej,
a w konsekwencji zmobilizowanie właścicieli do utrzymywania jak najwyższego
poziomu retencji, minimalizującego konieczność wnoszenia opłat.
Wprowadzenie w ramach zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obowiązku zachowania minimalnego udziału powierzchni
biologicznie czynnej – 30% powierzchni terenu, w tym na gruncie rodzimym –
15% powierzchni. W ramach zmian tej ustawy wprowadzenie zasady
zagospodarowania wód opadowych na powierzchni działki lub w tak zwanymi
lokalnym systemie zagospodarowania wód opadowych.
Zasadne wydaje się również zwiększenie tzw. taryf za odprowadzanie wód
opadowych do wód.

•

•
•
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•

Rekomendacje – c.d.

•

Poszerzanie bogatej oferty NFOŚiGW i wfośigw w zakresie zielono-niebieskiej
infrastruktury dla samorządów i mieszkańców. W zależności od dostępności
środków, zaproponowanie NFOŚiGW kolejnych działań, mających na celu
wspieranie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach
nieobjętych wcześniejszą pomocą, w tym PP „Moja Woda”, poszerzenie oferty PP
NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu”.

Strategia różnorodności biologicznej UE do 2030 r

Strategia na
rzecz
różnorodności
biologicznej w
zakresie
zazieleniania
miast

• Wezwanie KE do europejskich miast liczących co najmniej 20 000
mieszkańców do opracowania ambitnych planów zazielenienia
obszarów miejskich do końca 2021 r.:
• działania mające na celu tworzenie zróżnicowanych biologicznie i
dostępnych lasów miejskich, parków i ogrodów, gospodarstwa
rolne w miastach, zielone dachy i mury, pokryte drzewami ulice
miejskie łąki i miejskie żywopłoty
• poprawienie połączeń między terenami zieleni, wyeliminowanie
stosowania pestycydów, ograniczenie nadmiernego koszenia
miejskich terenów zieleni i innych praktyk szkodliwych dla
różnorodności biologicznej;
• Uruchamianie narzędzi politycznych, regulacyjnych i finansowych.
• Wytyczne Komisji w sprawie zazieleniania obszarów miejskich, w
tym pomoc w mobilizowaniu finansowania
• Platforma UE na rzecz zazielenienia obszarów miejskich, która ma
zostać utworzona przez Komisję w 2021 r. w ramach nowej
"umowy o zielonym mieście" z miastami i burmistrzami.

Strategia różnorodności biologicznej UE do 2030 r

Zobowiązania
wynikające ze
strategii na
rzecz
różnorodności
biologicznej

• co najmniej 20 mld EUR rocznie powinno być przeznaczone na
wydatki związane z przyrodą za pośrednictwem podmiotów
prywatnych i finansowania publicznego na szczeblu krajowym i
unijnym, w tym poprzez szereg różnych programów w
następnym długoterminowym budżecie UE.
• znaczna część [25]% [uwaga: obecnie 30 %] budżetu UE
przeznaczonego na działania w dziedzinie klimatu zostanie
zainwestowana w różnorodność biologiczną i rozwiązania
oparte na przyrodzie.
• w ramach "Invest EU" utworzona zostanie specjalna inicjatywa
dotycząca kapitału naturalnego i gospodarki w obiegu
zamkniętym, mająca na celu zmobilizowanie co najmniej 10
mld EUR w ciągu najbliższych 10 lat, w oparciu o mieszane
finansowanie publiczno-prywatne".
• Komisja wzmocni ramy regulacyjne i prawne dotyczące
ochrony i zachowania różnorodności biologicznej.

Polityka spójności
negocjacje legislacyjne

CPR 2021
- 2027
Ostatnie
"zielone"
ustalenia:

Porozumienie w sprawie ostatnich
politycznych trilogów 1 grudnia 2020 r.
• Włączenie zasady "nie szkodzić" do
motywu i jako przepisu prawnego
(zasady horyzontalne)
• Cele klimatyczne ujęte w przepisach
prawnych 30% EFRR i 37% FS
• W przypadku odstępstw od celów
klimatycznych mechanizm
dostosowania (powiązany z
przeglądem śródokresowym)
• Ukierunkowane zastosowanie
warunku podstawowego dotyczącego
ram działań priorytetowych (PAF) w
zakresie wydatków na rzecz wyłącznie
obszarów Natura 2000 (w oparciu o
kod interwencyjny)

The
European Green Deal

Zwiększanie
ambicji
klimatycznych
UE na lata
2030 i 2050:

• Europejskie "prawo klimatyczne", w którym do marca
2020 r. zapisano w prawodawstwie cel dotyczący
neutralności klimatycznej do 2050 r.
• Kompleksowy plan zwiększenia unijnego celu
klimatycznego na 2030 r. do co najmniej 50% i do 55% w
sposób odpowiedzialny do października 2020 r.
• Przegląd i w razie potrzeby zmiana wszystkich
odpowiednich instrumentów prawnych w celu realizacji
tych zwiększonych ambicji - do czerwca 2021 r.
• Mechanizm dostosowania limitów emisji dwutlenku
węgla dla wybranych sektorów do 2021 r.
• Nowa strategia UE na rzecz adaptacji do zmian klimatu
2030 w przyjęta 24 lutego 2021 r.

SOOŚ w kontekście NPF

W celu przyjęcia programów przez Komisję oczekuje się, że wszystkie odpowiednie dokumenty
opracowane na etapie screeningu zostaną udostępnione Komisji w celu wykazania, że przestrzegane są
obowiązujące przepisy dyrektywy SEA.

Aby oceny oddziaływania na środowisko były skuteczne, muszą być przeprowadzane jak najwcześniej
na etapie przygotowywania programów i muszą być zakończone przed ich przedłożeniem Komisji.
Wzmocni to integrację środowiskową, przyczyni się do ich społecznej akceptacji i zapewni, że wszelkie
prawdopodobne znaczące negatywne oddziaływania na środowisko zostaną należycie uwzględnione.
- CLIMATE PROOFING! KE jest w trakcie przygotowywania nowych wytycznych.
- Na ich podstawie oraz na podstawie innych stosownych źródeł na poziomie PL zostanie
zaktualizowany Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu…

