
ZAŁĄCZNIK 1.  

1. Tytuł opracowania: Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla 
Warszawy w perspektywie do 2020 r. (SEAP) 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXII/443/2011 z dn. 08.09.2011 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Dokument powstał w ramach inicjatywy „Porozumienie między Burmistrzami„, któremu 
patronuje Komisja Europejska. Celem dokumentu jest wskazanie kierunków i sposobów 
działania w zakresie zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 
r. w związku z celem polityki energetycznej Unii Europejskiej jakim jest redukcja emisji CO2. 

Dokument ten zostanie wykorzystany do opracowania Strategii ochrony klimatu w Mieście 

Stołecznym Warszawie. Jest to zadanie, którego realizacja należy do obowiązków Zespołu 
ds. Ochrony Klimatu, powołanego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Celem szczegółowym dokumentu Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla 
Warszawy w perspektywie do 2020 roku było opracowanie zintegrowanego podejścia do 
zarządzania energią i środowiskiem naturalnym na poziomie lokalnym dla uzyskania trwałej 
poprawy poziomu i komfortu życia mieszkańców, wzrostu niezawodności i jakości 
dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji 
kosztów zaopatrzenia miasta i mieszkańców w energię, przy zapewnieniu wysokich 

standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Wartość celu ekologicznego  w perspektywie do 2020 roku oszacowano na poziomie 80% 
wielkości emisji CO2 w roku bazowym 2007, czyli – 10 362 387 Mg CO2/ rok.  

Przyjęty dodatkowo cel pomocniczy indykatywny w wysokości 80% zużycia energii w 2007 
roku oznacza, że maksymalne zużycie energii w 2020 roku nie powinno przekroczyć 22 715 
545 MWh/rok 

Dokument zawiera ocenę stanu istniejącego w zakresie dostaw i użytkowania energii w 
Warszawie (energia elektryczna, ciepło sieciowe, gaz, paliwa ropopochodne, węgiel, 
odnawialne źródła energii), opis zasad użytkowania energii w Mieście oraz aktualną 
efektywność jej użytkowania i aktualną emisję gazów cieplarnianych. Dokonano także 
analizy stanu stężenia gazów cieplarnianych w Warszawie. 

Zadania/działania inwestycyjne na lata 2010-2020 

1. Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w 
zakresie standardzie zbliżonym do Ustawy termomodernizacyjnej 



2. Kompleksowa termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w 

zakresie i standardzie zbliżonym do Ustawy termomodernizacyjnej dla obiektów 
eksploatowanych przez Miasto 

3. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

5. Wymiana sprzętu biurowego 

6. Realizacja części zadań zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 

 Rozbudowa Systemu Parkingów Strategicznych "Parkuj i Jedź" 
 Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPPN) 
 Budowa ścieżek rowerowych 
 Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR) 

 Poprawa płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnych 
 Wymiana taboru autobusowego 
 Uzupełnienie taboru metra 
 Realizacja planu przejścia na paliwa alternatywne 

7. Kampania Informacyjna 

Centrum Komunikacji Społecznej realizuje działania dotyczące kampanii informacyjnych.  
Głównym celem kampanii jest zmiana zachowań społecznych w zakresie racjonalnego 
wykorzystania energii poprzez podniesienie wśród mieszkańców Warszawy świadomości na 
ten temat. 

 

Raport z realizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w 

perspektywie do 2020 roku”. Lata 2011-12– dotychczasowe działania 

Na mocy Zarządzenia w Biurze Infrastruktury został powołany Zespół ds. SEAP, któremu 
zostało powierzone m.in. monitorowanie realizacji SEAP. 

W ramach realizacji strategii transportowej prowadzono następujące działania: rozwinięto 
system parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (P+R), kontynuowano budowę odcinka 
centralnego II linii metra, wybudowano pętlę autobusową przy Dworcu Wschodnim, 
budowano linię tramwajową na Tarchomin (dzielnica Białołęka) oraz wprowadzono 
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w wybranych rejonach i ciągach ulic oraz 
promowano komunikację miejską jako proekologiczny środek transportu. 

Poza wymienionymi wcześniej działaniami jednostki miejskie zrealizowały również szereg 
innych działań, które nie są bezpośrednio przewidziane w SEAP, natomiast przyczyniają się 

do realizacji jego celów. Można do tego zaliczyć m.in. wykonanie instalacji solarnych do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie zacienienia okien w celu ochrony 
przed przegrzaniem w lecie, monitoring energetyczny budynków, audyty energetyczne 
wybranych budynków, wymianę opraw oświetleniowych i świetlówek na energooszczędne, 
modernizację instalacji grzewczej, zastosowanie inteligentnych liczników energii 
elektrycznej ze zdalnym odczytem wskazań (AMR), a także prowadzenie działań 



negocjacyjnych z PKP Energetyka w celu rozpoczęcia rozliczeń zużytej i oddanej energii 

elektrycznej (SKM). 

Działania w zakresie promocji przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej, redukcji 
emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania energii pochodzącej z OZE realizowane są przez 
Biuro Infrastruktury przy współpracy z Biurem Marketingu Miasta (poprzednio Centrum 
Komunikacji Społecznej), Biurem Drogownictwa i Komunikacji oraz Biurem Ochrony 
Środowiska. Urzędy dzielnic m.st. Warszawy prowadzą działania o charakterze lokalnym. 

Z raportu z realizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy 
w perspektywie do 2020 roku”. Lata 2011-12 

zastosowanie zacienienia okien: 

- 26 sztuk okien w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo  

- 4 sztuki w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów  

- w placówkach oświatowych w Dz. Mokotów  

 zastosowanie zacienienia okien w celu ochrony przed przegrzaniem w lecie (Wydział 
Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście); 

 Montaż 26 szt. rolet okiennych (Dz. Wawer) 

· Oklejenie okien folią przeciwsłoneczną 5 pomieszczeń w Dz. Wawer . 

 

 

2. Tytuł opracowania: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m. st. Warszawy 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXI/522/2015 z 10.12.2015 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” stanowi uzupełnienie przyjętego w 
2011 roku przez Radę m.st. Warszawy, w wyniku podpisania „Porozumienia między 
Burmistrzami”, „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w 
perspektywie do 2020 roku” (SEAP) oraz odpowiada na potrzeby miasta i wskazuje 
rozwiązania, które będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę i środowisko na obszarze 
Stolicy. Dzięki realizacji zamierzeń SEAP m.st. Warszawa wniesie wkład w przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym, poprawie ulegnie jakość powietrza, a tym samym komfort życia i 
zdrowie mieszkańców. 

Do PGN ma być opracowany dokument wykonawczy tzw. Program Inwestycyjny do „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 



Cele strategiczne PGN dotyczą ograniczenia wielkości emisji CO2 w roku 2020, zmniejszenia 

zużycia energii, wzrostu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 
warszawskim miksie energetycznym oraz ograniczenia emisji pyłów. 

Głównym celem strategicznym „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. 
Warszawy” jest ograniczenie wielkości emisji CO2 w roku 2020, do poziomu 10 362 387 Mg 
CO2/ rok. Przyjęto wzorem SEAP dodatkowy strategiczny cel indykatywny określający 
maksymalne zużycie energii końcowej w 2020 roku na poziomie nie większym niż 22 715 
545 MWh/rok. Zakładany jest ponadto systematyczny wzrost udziału energii pochodzącej z 
odnawialnych źródeł energii w warszawskim miksie energetycznym, w odniesieniu do 
całkowitego zużyciu energii w mieście, do poziomu 3 819 970 MWh w roku 2020. 

redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%, do poziomu 10 362 387 Mg CO2 w 2020 roku 

zmniejszenie zużycia energii o 20%, do poziomu 22 715 545 MWh w 2020 roku 

wzrost zużycia energii końcowej z OZE do poziomu 3 819 970 MWh w 2020 roku 

 

Pomocniczy cel strategiczny nr 1 – zwiększenie zdolności instytucjonalnej Miasta w 
budowaniu gospodarki niskoemisyjnej m.in. poprzez: 

- określenie szczegółowych działań na szczeblu gminy ukierunkowanych na efektywność 
energetyczną i poprawę jakości powietrza. 

Pomocniczy cel strategiczny nr 2 – modyfikacja gospodarki na obszarze administracyjnym 
m.st. Warszawy do warunków gospodarki niskoemisyjnej m.in. poprzez: 

- modyfikację struktury sektora energetycznego pod kątem redukcji emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, 

- zwiększenie efektywności energetycznej w sektorach transportu, przemysłu i usług, w tym 
publicznych. 

Pomocniczy cel strategiczny nr 3 – świadome społeczeństwo poprzez: 

- działania na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zmian 
klimatu i ochrony środowiska oraz wpłynięcie na zachowania w celu zwiększenia 
efektywności wykorzystania energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz 
poprawy jakości powietrza, 

- wskazanie działań i rozwiązań pozwalających na zmianę postaw konsumpcyjnych. 

 

Obszar „jakość powietrza” został zakwalifikowany jako problemowy na terenie Miasta z 
uwagi na odnotowywane na przestrzeni lat przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji w powietrzu. Duży wpływ na występowanie 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu mają warunki 
meteorologiczne. Należą do nich głównie: 

-temperatura – m.in. częste inwersje temperatury sprzyjają akumulacji zanieczyszczeń, 

- nasłonecznienie – dotyczy zanieczyszczeń ulegających przemianom fotochemicznym np. 
NOx, 



- opady atmosferyczne i wilgotność powietrza – zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w 

skutek rozpuszczania się ich w wodzie, absorbcji zanieczyszczeń na powierzchni kropel, jak 
również mechanicznie, jako skutek działania opadów, 

- prędkość i kierunek wiatru – decydują o tempie i trasie rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń. 

 

Dokumentem wykonawczym do PGN jest Program Inwestycyjny do „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Działania przewidziane w PGN w dużej mierze stanowią 
kontynuację i wzmocnienie instrumentów zawartych w SEAP oraz w Strategii transportowej. 
Wiele przedsięwzięć jest ściśle powiązana z programami ochrony powietrza przyjętymi 
przez samorząd województwa dla aglomeracji warszawskiej. Innym dokumentem 
powiązanym zarówno z PGN jak i z Programem Inwestycyjnym jest Strategia 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

2014-2020+. W PGN wspomina się również nad powstającym dokumentem Warszawska 
Polityka Mobilności 

Z uwagi na określone w PGN cele do realizacji przewiduje się zadania / działania 
inwestycyjne, regulacyjno-organizacyjne i edukacyjno-informacyjne. 

Działania inwestycyjne – zawarte w Programie Inwestycyjnym do „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”  działania są skoncentrowane wokół następujących 
obszarów: 

- Efektywna produkcja i dystrybucja energii 
- Ograniczenie emisji w budynkach 
- Transport niskoemisyjny 
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

- Zastosowanie energooszczędnych technologii oświetleniowych 
 

Działania regulacyjno-organizacyjne: 

-Wsparcie dotacyjne dla indywidualnych odbiorców w zakresie odnawialnych źródeł energii 
- Warszawski Indeks Powietrza 
- Działania kontrolne 
- Eliminowanie wysokoemisyjnych źródeł zasilania w nieruchomościach należących do m.st. 
Warszawy 
- Wdrożenie systemu wspomagania zamówień ukierunkowanych na zapewnienie 
standardów efektywności energetycznej oraz upowszechnienie użycia OZE w systemie 
gospodarki komunalnej m.st. Warszawy 
- Dostosowanie kluczowych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 

do realizacji celów PGN 
- Zrównoważony rozwój transportu 
 

Działania informacyjno-edukacyjne 

- Realizowane działania edukacyjno-informacyjne 



Wiele działań edukacyjnych jest realizowanych cyklicznie, a także we współpracy z 

partnerami zewnętrznymi. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in.:  „Piknik z 
Klimatem”,  „Dzień Ziemi”,  „Święto Drzewa”, „Światowy Dzień Wody”, „Dni Transportu 
Publicznego”/„Dzień bez Samochodu”. 

Spośród zainicjowanych i obecnie trwających do najważniejszych należą:  Program 
edukacyjny: „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania”, Realizacja i emisja 
filmów edukacyjno-informacyjnych, Tematyczne kampanie informacyjno-edukacyjne 
(Kampanie mają na celu mobilizację mieszkańców do podjęcia działań nakierowanych m.in. 
na likwidację niskiej emisji, wsparcie procesu termomodernizacji budynków, wymianę 
źródeł ciepła oraz podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej). 

- Promocja efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Działania o 
charakterze edukacyjnym, organizacyjnym i finansowym, które mają na celu wzrost 
efektywności energetycznej i promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii w 

Warszawie zapisano w „Planie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy”, 

- Promocja zrównoważonego rozwoju transportu. Działania wynikają częściowo ze Strategii 
transportowej oraz z Warszawskiej Polityki Mobilności. 

 

 

3. Tytuł opracowania: Program Inwestycyjny do „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla m.st. Warszawy” 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęty przez Prezydenta m.st. Warszawy w drodze zarządzenia nr 645/2016 r. z 6 maja 
2016r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Program Inwestycyjny do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” jest 
dokumentem wykonawczym, opracowanym na potrzeby PGN. 

W Programie Inwestycyjnym zestawione są planowane do realizacji zadania i 
przedsięwzięcia zgłoszone przez podmioty ze struktur miasta, tj. dzielnice m.st. Warszawy, 
biura Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy, oraz 
przedsięwzięcia zewnętrznych interesariuszy Planu, w tym firm infrastrukturalnych 
działających na terenie miasta. Część działań jest ujęta w WPF m.st. Warszawy. Ponadto 
wskazane zostały, w miarę możliwości oszacowania, spodziewane efekty poszczególnych 
działań. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Obszary działań (z załącznika 1 Zadania M.St. Warszawa: 

- Efektywna produkcja i dystrybucja energii (Projekt pt. "Warszawska Grupa 
Zakupowa" - grupowy zakup energii elektrycznej oraz późniejsze monitorowanie zużycia w 



grupie (Biuro organizacji UM), Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu mediów w 

placówkach oświatowych w Dzielnicy Śródmieście) 

Interesariusze zewn.:  

rozbudowa gazociągów,  

PGNiG PERMIKA S.A.: Budowa bloku gazowo-parowego i Budowa kotłowni gazowo-
olejowej, Modernizacja palników i elektrofiltrów na kotłach w EC Żerań, instalacji 
odsiarczania i odazotowania na kotłach Siekierki, Kawęczyn, Wymiana sieci ciepłowniczej 
oraz węzłów 

RWE STOEN Operator:  Modernizacja sieci do standardów Smart Grid (zapewnienie 
możliwość implementacji funkcjonalności przewidzianych dla sieci Smart), Budowa układów 
SMART GRID związanych z magazynowaniem energii elektrycznej. 

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.: budowa sieci ciepłowniczej i przyłączenie do 

warszawskich źródeł wysokosprawnej kogeneracji obiektów zasilanych z likwidowanych 
indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach dzielnic Praga Południe, Praga Północ oraz Targówek oraz budynków zasilanych 
z likwidowanej nieefektywnej ciepłowni w Międzylesiu.; Modernizacja warszawskiej sieci 
ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej; Likwidacja węzłów grupowych 
wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej 
zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych 
poziomach zanieczyszczeń powietrza; Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych 
źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze; Budowa sieci ciepłowniczej w celu dostawy ciepła 
pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji do odbiorców w Pruszkowie i Piastowie, 
zasilanych obecnie z wysokoemisyjnej, likwidowanej Elektrociepłowni Pruszków oraz 

nowych odbiorców w dzielnicach Warszawy: Ursus, Bemowo i Włochy. Budowa sieci 
ciepłowniczej celem wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji na terenach nowych 
obszarów rozwojowych Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego;  

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana źródła ciepła na bardziej 
efektywne, modernizacja węzła cieplnego 

- Gospodarka odpadami (Kompleksowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i 
Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 
9, w Dzielnicy Targówek, Budowa składowiska odpadów w miejscowości Zielonka,  

Interesariusze zewn.:  

PGNiG TERMIKA S.A.: Budowa zakładu utylizacji stałych odpadów komunalnych, Nowy blok 
kogeneracyjny z kotłem wielopaliwowym o mocy elektrycznej do 100 MW, Nowy blok 

kogeneracyjny z kotłem biomasowym o mocy elektrycznej około 20 MW, Instalacje 
fotowoltaiczne o łacznej mocy do 20 MW zlokalizowane na terenach należących do PGNiG 
TERMIKA, Turbina wodna na zrzucie wód pochłodnicznych w EC Siekierki i EC Żerań, 
Mikroinstalacja fotowoltaiczna i wiatrak w EC Żerań 

- Gospodarka wodno-ściekowa (Podłączenie do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej) 

- Ograniczenie emisji w budynkach (np. termomodernizacja, podłączenia budynków 
komunalnych do sieci miejskiej co i cw, budowa budynku energooszczędnego przedszkola 



na Wol, na Mokotowiei, pompy ciepła i rekuperatory w budynkach użyteczności publ. na 

Pradze Płd., zastosowanie pompy ciepła i wymiennika gruntowego jako źródło ciepła w 
salach gimnastycznych w 2 liceach na Ochocie, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne 
oraz pompy ciepła w budynkach użyt. publ. na Białołęce budow instalacji fotowoltaicznej w 
pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu, Budowa 2 szkół podstawowych z gimnazjum na 
Białołęce wyposażonej m.in. w pompy ciepła, zacienienie okien, modernizacja instalacji 
elektrycznej, podłączenia budynków administracyjno – gospodarczych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, budowa kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego, Instalacja systemu 
monitorowania i sterowania (optymalizacji) zużycia energii (np. szpitale, przychodnie), 
Montaż urządzeń zmniejszających zużycie energii i wody, wymiana źródła ciepła na bardziej 
efektywne, Wymiana nieefektywnych energetycznie urządzeń biurowych i AGD, RTV, ITC na 
urządzenia wyższych klas energetycznych, Budowa nowych budynków użyt. publ 
(przychodnie) o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej,  

Przez osoby prawne: Wymiana starych odcinków sieci ciepłowniczej na nowe w technologii 
rur preizolowanych na pompowniach,  

Interesariusze zewn: termomodernizacja, Poprawa efektywności energetycznej (montaż 
urządzeń zmniejszających zużycie energii, wody) 

INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY WARSZAWA: Budowa instalacji chłodu w 
pokojach budynku administracyjnego, modernizacja wentylacji: wymiana grzejników w 
pomieszczeniach na termokonwektorowe wymiana kotłów gazowych na pompy ciepła z 
modułem chłodu, Instalacja systemu monitorowania i sterowania zużycia energii 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - budowa nowych obiektów energooszczędnych o 
podwyższonej charakterystyce w stosunku do obowiązujących warunków technicznych., 
Instalacja systemu monitorowania i sterowania (optymalizacji) zużycia energii w gmachach 
PW,  

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – termomodernizacja (w tym montaż zaworów 
termostatycznych), wymiana instalacji grzewczej 

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE - Nowy Ogród XXI wieku - będzie miał formę falującej łąki 
kwietnej,  zastosowanie materiałów i technologii proekologicznych, m.in. pompy ciepła, 
powiązana farma fotowoltaiczna, energooszczędne oświetlenie oraz materiały 
wykończeniowe, oszczędność energii oraz niski bilans energetyczny 

- Transport niskoemisyjny (Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zakupem taboru, P+R, budowa linii tramwajowej na Tarchomin, przystosowanie Mostu 
Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego, budowa kładki pieszo-rowerowej nad 
Wisłą, budowa dróg rowerowych (Zadania realizowane w ramach projektu "Rozwój sieci 
tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF), wprowadzanie do użytku jako 

samochodów służbowych w m.st. Warszawie, samochodów o napędzie hybrydowym lub 
elektrycznym, Zakup lub leasing pojazdów o napędzie niskoemisyjnym (Biuro Organizacji 
UM), MZA: Systemy fotowoltaiczne na autobusach komunikacji miejskiej – inwestycja w 
niskoemisyjną komunikację publiczna w mieście, Zakup 130 autobusów niskoemisyjnych 
(zasilanych napędem alternatywnym do spalinowego: elektr., hybr., lub gaz.) wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa, na Gocław wraz z 
zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą, Monitoring zużycia energii elektrycznej, 



cieplnej oraz gazu w budynkach a także monitoring energii elektrycznej zużywanej przez 

tramwaje z podziałem na zużycie na poszczególne układy oraz na rekuperację,  

Interesariusze zewn.: 

PGNiG TERMIKA S.A.: Projekt ładowania samochodów elektrycznych, wykorzystanie aut 
elektrycznych w komunikacji międzyzakładowej 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI - Zakup dwóch pojazdów (busów) elektrycznych 
przystosowanych do potrzeb uniwersyteckiego przewozu niepełnosprawnych 
studentów/doktorantów/pracowników UW, wraz z trzema terminalami do ładowania 
pojazdów elektrycznych. 

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Gierdziejewskiego, Czerwona Droga, Wolności na park ekologiczny (Ursus), Produkcja 
energii elektrycznej z OZE - zastosowanie na dachu budynku Urzędu Dzielnicy Włochy paneli 

fotowoltaicznych, Budowa paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, 
budowa nowego energooszczędnego budynku- 3 przedszkola na Mokotowie, Budowa 
nowoczesnego energooszczędnego budynku użyt. publ na Ochocie z wykorzystaniem w 
eksploatacji pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych, oświetlenia LED i wentylacji z 
rekuperacją, Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownie gazową z pompami cieplnymi i 
kolektorami słonecznymi, przebudowa węzła cieplnego z doposażeniem w pompy cieplne i 
kolektory słoneczne oraz przebudowa urządzeń wentylacji mechanicznej w budynkach użyt. 
publicznej,  

Interesariusze zewn. : Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, 
fotowoltaika, pompy ciepła) przez INSTYTUT ELEKTROTE-CHNIKI, SGGW, PW, UW, Min 
Sprawiedliwości, Spółdzielnie Mieszkaniowe 

- Informacja i edukacja  

Interesariusze zewn.: Kompleksowe oznakowanie namawiające do ekologicznego używania 
instalacji i kampania informacyjna dla Użytkowników Stadionu Narodowego 

- Zastosowanie energooszczędnych technologii oświetleniowych (w budynkach 
użyteczności publicznej wymiana lamp oświetleniowych na oświetlenie ledowe, 
modernizacja oświetlenia, Wymiana instalacji wraz z wymianą opraw świetlówkowych na 
oprawy ledowe, Modernizacja systemu oświetlenia elektrycznego polegająca na wymianie 
opraw oświetleniowych na ledowe wraz z automatyką sterowania Siedziba Urzędu Dzielnicy 
Włochy, Wymiana punktów świetlnych w oświetleniu wewnętrznym na bardziej 
energooszczędne w budynkach użyt publ, zastosowanie podstawowego sterowania 
oświetleniem (czujniki ruchu i obecności). 

Interesariusze zewn.: wymiana oświetlenia na LED 

Wszystkie zgłoszone zadania i przedsięwzięcia, ujęte w Programie Inwestycyjnym i 
dla których efekty możliwe były do oszacowania na etapie tworzenia Programu 
Inwestycyjnego do PGN wskazują na możliwość osiągnięcia następujących efektów w 
zakresie: 

- ograniczenia zużycia energii – o 2 902 050,68 MWh/rocznie, 

- zmniejszenia emisji CO2 – o 444 433,01 Mg CO2/rocznie, 



- zwiększenia uzysku energii z OZE – o 238 140,43 MWh/rocznie, 

 w  odniesieniu do celów postawionych w SEAP stanowi to wypełnienie założeń w 
perspektywie do 2020 r. w następującym stopniu: 

 ograniczenia zużycia energii – o 27,38%, 

 zmniejszenia emisji CO2 – o 7,26%, 

zwiększenia uzysku energii z OZE – o 6,23% 

 

 

4. Tytuł opracowania: Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla 
Warszawy 

Status formalno-prawny dokumentu 

Dokument został opracowany dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (wyd. 13 sierpnia 
2014 r.) w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego Cities on Power nr 3CE302P3, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z Programu dla Europy Środkowej. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Celem opracowania jest wskazanie możliwości i sposobów wdrażania w Warszawie 
energetyki opartej na źródłach odnawialnych, prowadzących do osiągnięcia 20% udziału 
energii odnawialnych w miksie energetycznym Warszawy do 2020 r.  

W opracowaniu omówiono stan prawny dokumentów krajowych dotyczących wdrażania 
odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również omówiono najważniejsze źródła finansowe 

wspierające tą sferę energetyki. 

Przeanalizowano potencjał odnawialnych źródeł energii w Warszawie, wraz z 
uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych zastosowania poszczególnych 
typów źródeł. Przeanalizowano, oprócz rozwiązań realizowanych przez inwestorów 
systemowych, możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Z analizy potencjału OZE do wykorzystania w Warszawie wynika: 

1. inwestycje oparte o kolektory słoneczne powinny być podejmowane na tych 
obszarach Warszawy, do których nie dociera ciepło sieciowe i w których energia 

cieplna produkowana jest w oparciu o gaz (np. dzielnica Białołęka) lub gaz ciekły i 
węgiel (np. dzielnica Wawer). Na tych obszarach zastosowanie kolektorów 
słonecznych może być atrakcyjnym rozwiązaniem, tym bardziej, że są to tereny 
zabudowy w dużej mierze jednorodzinnej, gdzie decyzje o realizacji inwestycji mogą 
być podejmowane w szybszy sposób niż np. we wspólnotach mieszkaniowych. 



2. rozwój fotowoltaiki w znaczącym stopniu jest zależy od regulacji prawnych, które 

pozwolą na sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci energetycznej 
(ustawa o OZE) i efektywnie zacznie działać program PROSUMENT. 

3. Pompy ciepła powinny być wykorzystywane przede wszystkim w nowobudowanych 
obiektach, które od początku są zaprojektowane tak, aby w największym stopniu 
wykorzystać produkowaną energię, tzn. w budynkach budowanych w wysokim 
standardzie energetycznym i wyposażonych w rekuperatory. Pompy ciepła mogą być 
wykorzystywane w starszych budynkach, należy jednak pamiętać, że takie instalacje 
są znacznie droższe, a sam system mniej efektywny i w efekcie droższy w 
eksploatacji. 

4. W miastach możliwości realizowania inwestycji wiatrowych z tytułu uwarunkowań 
urbanistycznych są znacznie ograniczone (m.in. ze względu nastrefy chronione na 
obrzeżach Warszawy (Puszcza Kampinoska, Las Kabacki)). Warszawa dodatkowo leży 
w strefie niskiej wietrzności i tylko wybrane obszary mogą być przedmiotem 

zainteresowania potencjalnych inwestorów (potencjał energetyki wiatrowej dla 
województwa mazowieckiego jest najniższy ze wszystkich województw).  

5. Z uwagi na wielkość powstającego na terenie m.st. Warszawy strumienia odpadów 
komunalnych w wysokości około 900 tys. ton/rok oraz uwzględniając poziom zbiórki  
selektywnej, można przyjąć założenie, iż w mieście mogą powstać dwa zakłady 
Termicznego Przekształcana Odpadów Komunalnych (MPO Sp. z o.o. i PGNiG 
Termika S.A., jako potencjalny partner prywatny dla Miasta). Dodatkowo, 
uwzględniając rozwój selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych 
poprzez wydzielenie w najbliższej przyszłości frakcji odpadów biodegradowalnych 
kuchennych – w Warszawie powinna powstać instalacja beztlenowej fermentacji 
odpadów organicznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych. 

6. w nowobudowanych domach drewno wykorzystywane jest jako dodatkowy nośnik 

energii, spalany np. w kominku z płaszczem wodnym. Rozwiązanie takie jest 
uzasadnione cenowo, gdyż koszt energii pozyskanej z drewna może być znacznie 
niższy niż z gazu, a nawet w pewnych warunkach pogodowych (ostra zima) z pompy 
ciepła, szczególnie gdy drewno zastępuje spalany węgiel lub olej opałowy. Znacznie 
droższą opcją jest spalanie brykietów (słoma, zrębki) i jest traktowana raczej jako 
szczytowa, uzupełniająca inne systemy grzewcze bazujące na gazie lub energii 
elektrycznej. Część budynków szczególnie na terenach dzielnic Wawer, Rembertów 
czy Praga Północ ciągle wykorzystuje do opalania piece kaflowe i kotły na węgiel, 
które potencjalnie mogłyby być zmienione na kotły na biomasę. 

7. Uznanie spalania i współspalania biomasy w elektrociepłowniach systemowych za 
zieloną energię 

Na podstawie oszacowanych potencjałów - ekonomicznego i rynkowego dla wszystkich 
odnawialnych źródeł energii, oszacowano potencjał rynkowy osiągnięcia 15% udziału OZE 

w bilansie energetycznym m.st. Warszawy. Jest on zgodny z przyjętym krajowym celem 15% 
udziału OZE w bilansie krajowym do roku 2020. W wariancie tym założono, że: 

1. Nastąpi rozbudowa spalarni odpadów ZUO-2 do łącznej wielkości 390 tys. ton oraz 
dodatkowo 200 tys. ton odpadów spalane będzie przez PGNiG Termika. 

2. Energia pozyskiwana poprzez spalanie biomasy w ZUO-2 będzie miała status 
energii odnawialnej, 



3. Powstanie ok. 2 750 000 m2 instalacji kolektorów słonecznych. 

4. Poziom produkcji energii odnawialnej ze źródeł systemowych uwzględnia 
stanowisko PGNiG Termika, która zakłada jedynie spalanie biomasy w kotle na biomasę w 
EC Siekierki (kocioł uruchomiono 6 grudnia 2015). 

 

Poza energetyką systemową największe korzyści z punktu widzenia osiągalnego efektu 
udziału OZE w Warszawie dadzą kolektory słoneczne - przy czym nie ma znaczenia ich 
konstrukcja i typ (kolektor płaski czy też próżniowy) oraz pompy ciepła, które stają się coraz 
bardziej konkurencyjne cenowo w stosunku do innych źródeł OZE. 

Jednocześnie dynamicznie zmieniające się ceny technologii fotowoltaicznej, niezawodność, 
najszersze spektrum zastosowań, możliwość produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, 
skłania do rozważenia uruchamiania projektów pilotażowych dedykowanych również pod 

tę technologię. Wydaje się zatem konieczne utrzymanie systemu dopłat do tych trzech 
źródeł energii. 

Lista działań inwestycyjnych i projektów z zakresu OZE rekomendowanych do 
realizacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej opisanych w Planie obejmuje 
działania z PGN oraz Inwestycje w OZE, dla których przygotowano dokumentację 
przedinwestycyjną w ramach projektu Cities on Power: instalacja 5 systemów 
fotowoltaicznych (na 2 basenach, domu pomocy społecznej, szpitalu Wolskim, żłobku) 

Działania o charakterze edukacyjnym, organizacyjnym i finansowym 

1. Warsztaty na temat energetyki odnawialnej. 
Grupy docelowe to m.in. 1) pracownicy Urzędu i dzielnic m.st. Warszawy, 2) deweloperzy, 
inwestorzy, inżynierowie, producenci urządzeń OZE; 3) planiści, architekci i urbaniści, 
tworzący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. 
2. Organizacja, pod patronatem Prezydenta Miasta, konkursów na realizację na terenie 
m.st. Warszawy inwestycji zrównoważonych, integrujących technologie i rozwiązania OZE 
3. Poświęcenie tematyce energetyki odnawialnej w planowaniu przestrzennym jednego z 
numerów „Krajobrazu Warszawskiego” ISSN 1427-907X. 
4. Publikowanie informacji na portalu Warszawa 19115 na temat dostępnych technologii i 
możliwości finansowania OZE (informacje będą również dostępne 
za pośrednictwem infolinii 19115). 
5. Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla m.st. Warszawy, pod kątem potencjału energii możliwej do pozyskania z OZE. 
6. Współpraca z uczelniami warszawskimi w zakresie popularyzacji OZE. 
7. Wprowadzanie tematyki OZE do programu wydarzeń medialnych i imprez cyklicznych 
organizowanych przez Miasto oraz promowanie OZE w innych formach, np. poprzez ulotki, 
spoty, spotkania z mieszkańcami. 
8. Opracowanie wzorcowych zapisów do SIWZ odnoszących się do stosowania OZE w 
inwestycjach miejskich - tam, gdzie to jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz 
zgodne z polityką Miasta. 
9. Wymóg uwzględnienia wzorcowych zapisów odnośnie stosowania OZE w SIWZ na 
budowę i modernizację obiektu miejskiego - tam, gdzie to jest technicznie i ekonomicznie 
uzasadnione oraz zgodne z polityką Miasta. 



10. Opracowanie zasad formułowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania w 
zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, ze szczególnym uwzględnieniem OZE, 
w celu upowszechnienia ich wśród projektantów planów miejscowych. 
11. Wypracowanie wzorcowych zapisów do SIWZ na opracowania ekofizjograficzne 
przygotowywane na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, 
aby uwzględniały one możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
12. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r. 
13. Podjęcie procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy,  
14. Współpraca sektorowa między Miastem, a organizacjami zajmującymi się rozwojem 
OZE. 

15. Dążenie do zabezpieczenia środków na inwestycje w OZE, realizowane na terenie 
Warszawy 

 

 

5. Tytuł opracowania: Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r. 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęta uchwałą nr LXIX/2063/2006 Rady m.st. Warszawy z dn. 27.02.2006 r. 

W 2014 r. Miasto przystąpiło do aktualizacji Polityki energetycznej z 2006 roku, która w swej  
znowelizowanej treści ma odnosić się do zapewnienia budowy w mieście gospodarki 
niskoemisyjnej opartej m.in. na wzroście efektywności energetycznej w różnych sferach 
funkcjonowania miasta oraz sprzyjać rozwojowi niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł 
energii. 
Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Polityka energetyczna m.st. Warszawy jest pogrupowanym według stopnia ważności 
zbiorem celów i środków, jak też sposobów realizacji planowania i organizacji zaopatrzenia 
w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe - w ramach obowiązujących przepisów 
regulujących działalność sektora energetycznego, z uwzględnieniem polityki energetycznej 
państwa do 2025 r. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Perspektywicznym celem polityki energetycznej m.st. Warszawy jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu życia i standardu zasilania mieszkańców w energie i paliwa, w 

warunkach zrównoważonego rozwoju, zapewnienia ochrony środowiska, racjonalnego 
zużycia paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom 
wykorzystywania pozycji monopolistycznej lub dominującej, spełniania zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych i równoważenia interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i ich klientów. 

Polityka ma przyczyniać się także do realizacji głównych celów strategicznych rozwoju m.st. 
Warszawy, w szczególności: poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, 



rozwijania funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycje Miasta w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim, rozwoju nowoczesnej gospodarki i osiągniecia 
trwałego ładu przestrzennego. 

W dokumencie nie ma celów związanych z ochroną klimatu ani z adaptacją do zmian 
klimatu (nie występuje słowo „klimat”). Pomimo zapisu w celu perspektywicznym 
„zapewnienia ochrony środowiska” mówi się o nim jedynie przy celach szczegółowych w 
zakresie podsektora gazowniczego. Nie wspomina się o zanieczyszczeniu powietrza. 

1. CELE GENERALNE W ZAKRESIE PODSEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO  

5. Promowanie rozwoju rozproszonych źródeł energii elektrycznej, w tym opartych na 
energii odnawialnej (biogaz, biomasa itp.) i z wytwarzaniem ciepła w skojarzeniu. 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PODSEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO 

B. Poprawa warunków bezpieczeństwa elektroenergetycznego 

7. Wspieranie działań do zwiększenia w okresie letnim dyspozycyjności mocy elektrycznej 
warszawskich źródeł. 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PODSEKTORA CIEPŁOWNICZEGO 

B. Wykorzystanie rezerw tkwiących w sektorach energetycznych 

1. Wspieranie inicjatyw w zakresie termomodernizacji budynków, sieci i źródeł wytwarzania 
ciepła przez odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne dla zmniejszenia kosztów. 

2. Promowanie i tworzenie warunków dla wykorzystywania na terenie Miasta odnawialnych 
źródeł energii: pomp ciepła, kolektorów słonecznych i energii geotermalnej oraz biomasy 
dla realizacji zadań stawianych w „Polityce energetycznej Polski do 2025 r.”. 

3. Stymulowanie zagospodarowania nadwyżek ciepła sieciowego dla zaopatrzenia 

mieszkańców zasilanych dotychczas z wyeksploatowanych kotłowni lokalnych. 

4. Wypracowanie programu działania w zakresie sukcesywnej likwidacji ”niskiej emisji” na 
obszarze Warszawy. 

D. Wprowadzenie nowego modelu realizacji zadań inwestycyjnych 

3. Promowanie rozproszonych źródeł ciepła opartych o Odnawialne Źródła Energii. 

Do monitorowania procesu wdrażania Polityki (realizacji zadań) wykorzystano narzędzie w 
postaci Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW), w której zastosowanie mają 3-letnie okresy 
analiz, prowadzone w układzie „kroczącym”. W raporcie (Analizie procesu wdrażania 
„Polityki energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.”) pojawiają się zagadnienia związane z 
ochroną środowiska i klimatu (emisje do powietrza z produkcji energetycznej).  

W opisie realizacji Celu realizacyjnego II.2.A.5 Edukacja i informacja energetyczna 

społeczeństwa wspomina się o ogólnospołecznych akcjach na rzecz efektywności 
energetycznej i ochrony klimatu. 

Monitoringowi podlegają m.in. działania związane z odnawialnymi źródłami energii i 
likwidacją niskiej emisji 

 



6. Tytuł opracowania: Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego 

Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne  

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęta uchwałą nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Dokument (strategia) zawiera diagnozę systemu transportowego Warszawy, politykę 
transportową warszawy, plan rozwoju transportu oraz zasady komunikacji społecznej i 
promocji strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy. 

Określa w planie rozwoju transportu zadania strategii dotyczące rozwoju systemu 
transportu publicznego, drogowego, rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dokument sprzyja poglądowi, że zamiast dostosowywać przepustowość systemu 

transportowego (podaż) do rosnących potrzeb ruchu samochodowego (rozbudowa dróg i 
parkingów), trzeba kontrolować wzrost tego popytu, dostosowując go do podaży oraz do 
wymagań dotyczących stanu środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 
podróżowania innymi niż samochód środkami transportu i wysokiego poziomu 
świadczonych usług. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Generalnym celem polityki transportowej Warszawy jest takie usprawnienie i rozwój 
systemu transportowego, aby stworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego 
przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i warunki życia. 

W Strategii podkreślono konieczność zapewnienia równowagi w wykorzystywaniu 
samochodów i transportu zbiorowego, z uwzględnieniem ważnej roli ruchu pieszego i 
rowerowego. Biorąc pod uwagę potrzebę przekształceń strefy śródmiejskiej, ryzyka 
zagrożeń środowiskowych oraz ograniczone środki finansowe, za ważne uznano 
kontrolowanie dostępności wybranych obszarów miasta dla ruchu samochodowego z 
jednoczesnym rekompensowaniem nakładanych ograniczeń dobrą obsługą środkami 
transportu zbiorowego, wytworzeniem układu tras obwodowych oraz ułatwieniem ruchu 
pieszego i rowerowego. 

Cele główne: 

I. Zapewnienie możliwości dojazdu w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

II. Poprawa standardów podróży, w tym zwiększenie dostępności do systemu 

transportowego osobom niepełnosprawnym 

III. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

IV. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu 
transportowego 



V. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie uciążliwości transportu dla 

mieszkańców 

VI. Podnoszenie prestiżu i wizerunku miasta 

W Planie przyjęto, że pomimo rozwijającej się motoryzacji indywidualnej, kluczową rolę w 
systemie transportowym Warszawy będzie stanowić szynowy transport zbiorowy, zaś jego 
jakość będzie decydować o sprawnym funkcjonowaniu aglomeracji (metropolii), a zwłaszcza 
jej części śródmiejskiej. Zwiększający się ruch samochodowy, powstający w wyniku wzrostu 
zamożności obywateli miasta i wzrostu motoryzacji, powodowałby bowiem dalsze 
pogarszanie się warunków ruchu autobusów (wydłużanie się czasu jazdy) i odchodzenie 
pasażerów od komunikacji miejskiej. 

Plan rozwoju transportu Warszawy dzieli działania priorytetowe (przynoszące długofalowe 
efekty) na dwie grupy: 

Wśród działań priorytetowych organizacyjno-modernizacyjnych branych pod uwagę są: 

wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem z uwzględnieniem priorytetu dla 
tramwajów i autobusów i z ograniczeniami ruchu samochodowego w wybranych obszarach; 

poprawa jakości transportu publicznego (racjonalizacja układu linii tramwajowych i 
autobusowych, modernizacja tras tramwajowych, rewitalizacja systemu kolejowego i 
wymiana taboru); 

likwidacja zaległości w remontach ulic i obiektów i ich modernizację; 

usprawnienie systemu parkowania (rozwój systemu płatnego parkowania - SPPN, rozwój 
systemu „Parkuj i jedź”); 

działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

rozwijanie ruchu rowerowego, w tym szczególnie w śródmieściu Warszawy i na trasach 
dojazdowych do węzłów transportu zbiorowego. 

Wśród działań priorytetowych inwestycyjnych branych pod uwagę są: 

rozpoczęcie budowy centralnego odcinka II linii metra; 

budowa nowych tras tramwajowych, rozszerzających zakres obsługi komunikacją szynową 
na nowe obszary rozwojowe miasta (trasy o najlepszych wskaźnikach ekonomicznych); 

budowa nowych tras mostowych i mostów przez Wisłę; 

budowa układu ulicznego realizującego powiązania obwodowe w stosunku do obszaru 
centralnego, powiązane z planowanym układem obwodowym dróg ekspresowych 
realizowanych przez rządową administrację drogową. 

 

 Nie ma żadnych nawiązań do zmian klimatu jego ochrony czy adaptacji do jego zmian. 

 

7. Tytuł opracowania: Warszawska Polityka Mobilności 

Status formalno-prawny dokumentu 



Projekt, na etapie konsultacji społecznych 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Warszawska Polityka Mobilności nie zastępuje obowiązującej Strategii Transportowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do modernizacji i rozwoju infrastruktury. Stanowi jej uzupełnienie 
i rozwinięcie w części dotyczącej działań związanych z zarządzaniem popytem na transport. 
Jej celem jest wzmocnienie skuteczności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, z 
określeniem nowej roli samochodu w mieście. 

Warszawska polityka mobilności ma tworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego 
poruszania się po mieście. Dotyczy polityki przestrzennej miasta, poprawy jakości 
transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego oraz edukacji transportowej, 
przekształcania ulic i placów Warszawy w przyjazne przestrzenie publiczne. 

Nie ma żadnych bezpośrednich odwołań do zmian klimatu jego ochrony czy 

adaptacji do jego zmian. Wspomina się o proekologicznym aspekcie transportu 
rowerowego: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów cieplarnianych oraz 
hałasu. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

WPM podtrzymuje generalny cel polityki transportowej Warszawy, jakim jest stworzenie 
warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. 

Wśród celów szczegółowych WPM należy wymienić: 

Zahamowanie wzrostu, a następnie stopniowe zmniejszanie motoryzacji indywidualnej. 

Skracanie średnich długości podróży (zmniejszanie odległości pomiędzy źródłami i celami 
ruchu). 

Ograniczenie niepotrzebnych podróży (nieprzynoszących indywidualnych i społecznych 
korzyści). 

Zmianę kierunków podróżowania samochodami (np. do najbliższych węzłów 
przesiadkowych, z pominięciem centrum miasta). 

Utrzymanie wiodącej roli transportu zbiorowego w obsłudze podróży niepieszych. 

Zwiększenie roli ruchu pieszego w stosunku do innych sposobów podróżowania (w tzw. 
podziale modalnym), zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. 

Zwiększenie roli ruchu rowerowego w obsłudze podróży niepieszych, zwłaszcza w sezonie 

wiosenno-letnim. 

Zwiększenie dostępności systemu transportowego dla osób o ograniczonej mobilności. 

Rozwój przestrzeni publicznych, przyjaznych mieszkańcom, łatwo dostępnych pieszo, 
rowerem i transportem zbiorowym. 



Dostosowanie charakteru ulic do pełnionych funkcji (z uwzględnieniem ograniczania ich 

przepustowości). 

Bardziej elastyczne wykorzystywanie systemu transportowego i jego elementów 
(parkingów, ulic, tras drogowych, transportu zbiorowego). 

Inne i bardziej efektywne wykorzystanie samochodów osobowych (m.in. poprzez 
zwiększenie napełnieni, carpooling, carsharing, zmianę parku samochodowego na rzecz 
większego udziału pojazdów małych i bardziej przyjaznych środowisku). 

Złagodzenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i parkowaniem (także 
pojazdów w transporcie towarowym) zwłaszcza w chronionych obszarach miasta (w 
związku z blokowaniem ulic parkowaniem niezgodne z przepisami i zagrażającym 
bezpieczeństwu ruchu drogowego). 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i mieszkańców 

(ograniczenie emisji zanieczyszczeń, hałasu i wibracji). 

Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu transportowego. 

Działania/zadania przewidziane w WPM podzielone są na 11 obszarów: 

Zagospodarowanie przestrzenne (np. Zmiana limitów parkingowych dla nowej zabudowy, 
obowiązek wykonywania Planu transportowego określającego założenia i zasady obsługi 
komunikacyjnej wszystkimi rodzajami transportu w planach miejscowych) 

Wpływanie na popyt (działania zachęcające do korzystania z rozwiązań oferowanych przez 
system transportowy (takich jak transport zbiorowy, czy system rowerowy), ale też 
zniechęcające, m.in. w formie ograniczeń dostępności wybranych obszarów dla ruchu 
samochodowego) 

Ruch pieszy (np. Program porządkowania ciągów pieszych, likwidacji barier 

komunikacyjnych w ruchu pieszym, odzyskiwania przestrzeni publicznych; Zakłada się, że w 
skali miasta udział podróży odbywanych pieszo przekroczy 25%, a w strefie śródmiejskiej 
będzie jeszcze wyższy.) 

Transport zbiorowy (określone w Strategii Transportowej Warszawy, m.in. modernizowanie 
i rozwój komunikacji autobusowej i tramwajowej, rozwój systemu metra, usprawnienie 
komunikacji kolejowej, integracja systemów transportu) 

Rola roweru (dążyć się będzie do tego, aby do roku 2020 w skali miasta udział osób 
deklarujących codzienne, lub prawie codzienne, odbywanie podróży rowerami w sezonie 
wiosenno-letnim osiągnął poziom 10%, a kierunkowo w strefie śródmiejskiej przekroczył 
20%. Promowane będą nie tylko transportowe, ale także zdrowotne aspekty 
wykorzystywania tej formy transportu (walka z otyłością i profilaktyka w zakresie chorób 
układu krążenia czy chorób serca) oraz postawy proekologiczne związane z możliwością 

indywidualnego wpływania na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów 
cieplarnianych oraz hałasu. Przykładowe działania: budowa spójnego systemu tras i 
parkingów rowerowych, łączących wszystkie źródła i cele ruchu (w formie: dróg 
wydzielonych, pasów dla rowerów, ulic o ruchu uspokojonym, ruchu rowerowego „pod 
prąd”, itd.), likwidację barier występujących w systemie (np. schody) oraz wprowadzenie 
ułatwień w ruchu (np. kontrapasy, skróty)). 



Rola samochodu (działania będą skierowane na zmniejszenie liczby samochodów 

indywidualnych oraz ograniczenie roli samochodu w mieście i jego bardziej efektywne 
wykorzystywanie, w celu zmniejszenia kosztów społecznych i uciążliwości dla otoczenia 
(zmniejszenie zatłoczenia ulic samochodami, ograniczenie powierzchni miasta 
przeznaczanej do parkowania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu,. Stosowana 
będzie zasada strefowania) 

Parkowanie (np. zwiększenie skuteczności egzekucji zasad parkowania; ograniczenie 
parkowania w otoczeniu nowych budynków, uruchomienie Systemu Zarządzania 
Parkowaniem) 

Transport ładunków (np. wprowadzane będą nowe zasady ograniczenia dostępności 
samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i strefy miasta) 

Oddziaływanie finansowe (Przepisy obowiązujące w Polsce istotnie ograniczają 
dostępność mechanizmów finansowych, np. opłat za wjazd do obszaru śródmiejskiego lub 

też swobodnego kształtowania opłat za parkowanie. Ich zastosowanie jest zatem 
uwarunkowane wprowadzeniem odpowiednich zmian prawnych, w większości na poziomie 
ustaw. Ponadto wprowadzenie opłat (np. za wjazd do obszaru) wymaga uzasadnienia i 
uzyskania możliwie jak największej akceptacji społecznej.  Zakłada się, że dochody z opłat 
pobieranych od użytkowników samochodów będą przeznaczane wyłącznie na 
wspomaganie rozwoju alternatywnych form odbywania podróży, tj. ruchu pieszego, 
rowerowego i transportu zbiorowego.) 

Edukacja (Utworzone zostanie Warszawskie Centrum Mobilności, którego zadaniem będzie 
realizacja zamierzeń związanych z edukacją i promocją zrównoważonej mobilności w 
Warszawie. Priorytetem będzie edukacja dzieci i młodzieży z założeniem, że będzie ona mieć 
wpływ także na zachowania komunikacyjne ich rodziców. Realizowany będzie m.in. program 

edukacji szkolnej oraz program edukacji dorosłych nt. zrównoważonej mobilności. 

Wznowione zostaną obrady tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego, pod 
nową nazwą - Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM)) 

Promocja (celem działań promocyjnych będzie oddziaływanie na świadomość 
społeczeństwa i przekonywanie do zmiany postaw komunikacyjnych. Np. Uruchomiony 
zostanie program „Aktywni na rzecz zrównoważonej mobilności” zapewniający 
merytoryczne i finansowe wsparcie osób, firm, organizacji społecznych aktywnie 
zainteresowanych ograniczeniem wykorzystywania samochodów prywatnych i 
odbywaniem podróży pieszo, rowerami i sportem zbiorowym.) 

 

 

8. Tytuł opracowania: Uchwała Nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 
dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 
aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla 
pyłu zawieszonego PM2,5 

Status formalno-prawny dokumentu 

Obowiązująca uchwała 



Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Określa program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych, dla strefy 
aglomeracja warszawska obejmującej obszar miasta stołecznego Warszawy. Celem 
programu ochrony powietrza jest osiągnięcie poziomu dopuszczalnego oraz pułapu stężenia 
ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5. Celem działań krótkoterminowych są: 
1) zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM2,5;; 
2) ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń,  
Termin realizacji Programu, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.  
 
Dokument obejmuje m.in. : 

Opis stanu i analizę jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska, 
Przewidywany poziom pyłu zawieszonego w powietrzu w strefie w roku prognozowanym 
(2015 r.) oraz w roku zakończenia realizacji Programu (2024 r.), Harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji programu, Listę działań krótkoterminowych zmierzających do 
ograniczenia ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego,  Zakres działań i 
sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

W ostatnim roku obowiązywania programu ochrony powietrza przewiduje się 
stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na poziomie 24,7 μg/m3 (przy poziomie dopuszczalnym 
25 µg/m3). Na występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM2,5 w strefie aglomeracja warszawska największy wpływ ma przede wszystkim emisja z 

transportu kołowego oraz napływ zanieczyszczenia spoza aglomeracji. W większości 
przypadków w Polsce wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 związane są z tzw. niską 
emisją, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego, gdzie, jako podstawowe paliwo używany 
jest węgiel, szczególnie ten o niskiej jakości – dużej zawartości popiołu i siarki, a jako źródło 
grzewcze używane są kotły o niskiej sprawności. Często dochodzi również do tego spalanie 
w piecach odpadów z gospodarstw domowych (między innymi butelek PET, kartonów po 
napojach, odpadków organicznych i innych). Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi 
warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w 
okresie zimowym (grzewczym) tj. inwersje temperatury, niskie prędkości wiatru, decydują 
o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. 

Kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu do poziomu dopuszczalnego 

1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno 
–bytowej i technologicznej): 

- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

- zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii 
elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej, 



- zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła- 
termomodernizacja budynków, 

- ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych, 

- zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości 
wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM2,5; 

2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

- całościowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w mieście, 

- zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym, 

- kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych, 

- tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, 

- rozwój i zwiększanie efektywności systemu transportu publicznego, 

- polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu 
zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego, 

- organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem 
taniego transportu zbiorowego do centrum miasta (system Park & Ride), 

- tworzenie systemu ścieżek rowerowych, 

- tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta, 

- wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie 
transportu publicznego i służb miejskich, 

- intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych), 

- wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 

- stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących 
ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji; 

- uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum miasta. 

3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie 
paliw: 

- ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM2,5 poprzez optymalne sterowanie 
procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii, 

- zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu, siarki 

- stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza, 

- stosowanie technik odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin o dużej efektywności, 

- stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 

- zmniejszenie strat przesyłu energii, 

4. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne: 

- stosowanie efektywnych technik odpylania, odsiarczania i odazotowania gazów 
odlotowych, 



- zmiana technologii produkcji, w tym likwidacja źródeł o znaczącej emisji pyłu, 

- zmiana profilu produkcji wpływająca na ograniczenie emisji pyłu; 

5. W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania 
paliw niskiej jakości, 

- prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o 
szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów za 
spalanie odpadów (śmieci), 

- uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej 
sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

- promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, 

- wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru 
i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, w 
tym w zakresie ochrony powietrza. 

6. W zakresie planowania przestrzennego: 

- uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i 
zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 
poprzez działania polegające na: 

· wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 

· zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego 
przewietrzania miasta, 

· ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zakazem używania paliw stałych w 
indywidualnych stałych źródłach ciepła w nowoplanowanej zabudowie, 

· preferowanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych 
centralnym systemem ciepłowniczym, 

· zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów miejscowych i 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy; 

- w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg: 

· zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni izolacyjnej (z roślin o 
dużych zdolnościach fitoremediacyjnych), 

· zalecenie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu "zielona ściana" zamiast 
najczęściej stosowanych ekranów odbijających. 

- planowanie rozbudowy miasta w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się miasta” 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE W STREFIE AGLOMERACJA WARSZAWSKA (uwzględnione w HRF) 



1. Utworzenie strefy ruchu ograniczonego- poprzez całkowite wykluczenie strefy 
śródmiejskiej z ruchu pojazdów ciężarowych, możliwość wjazdu jedynie transportu 
publicznego oraz dojazdowego ruchu wewnętrznego 

2. Budowa Ekspresowej Obwodnicy Warszawy- Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w 
aglomeracji poprzez wyprowadzenie części ruchu zwłaszcza ciężarowego poza granice 
miasta 

3. Utrzymanie czystości dróg:  Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia poprzez częstsze 
zmywanie 

4. Ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej): wymiana taboru autobusowego 
komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin Euro 
5 

LISTA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA RYZYKA 
WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO PM2,5 
W POWIETRZU. 

1. Zalecenia: 

a) jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości, 

b) korzystania z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 

c) korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach 
(rower, pieszo), 

d) ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli, 

e) ograniczenie palenia w kominkach (nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła). 

2. Działania zakazowe: 

a) zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i na terenach zieleni 
miejskiej, 

b) zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych. 

 

9. Tytuł opracowania: Uchwała Nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 
dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 
aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne 
pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu 

Status formalno-prawny dokumentu 

Obowiązująca uchwała 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Określa program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy 
aglomeracja warszawska obejmującej obszar miasta stołecznego Warszawy. Celem 
programu ochrony powietrza jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych: pyłu 
zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu NO2. Celem działań krótkoterminowych jest: 



1) zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego i 

alarmowych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu NO2 

2) ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

Termin realizacji POP, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.   

Dokument obejmuje m.in. : 

Opis stanu i analizę jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska, Przewidywany 
poziom pyłu zawieszonego w powietrzu w strefie w roku zakończenia realizacji Programu 
(2024 r.), Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu, Listę działań 
krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia przekroczenia 
poziomu alarmowego i dopuszczalnego,  Zakres działań i sposób postępowania w przypadku 
ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych pyłu zawieszonego PM10 i 
dwutlenku azotu NO2 w powietrzu. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

W związku z tym, iż w obszarach przekroczeń stężenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM10 jak i NO2 przeważa emisja z komunikacji (liniowa) działania naprawcze skierowano na 
ten rodzaj emisji.  

 

Kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 I 
NO2 w powietrzu do poziomu dopuszczalnego 

1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno 

–bytowej i technologicznej): 

- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

- zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii 
elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej, 

- zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła- 
termomodernizacja budynków, 

- ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych, 

- zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości 
wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10 I NO2; 

2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

- całościowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w mieście, 

- zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym, 

- kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych, 

- tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, 

- rozwój i zwiększanie efektywności systemu transportu publicznego, 



- polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu 
zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego, 

- organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem 
taniego transportu zbiorowego do centrum miasta (system Park & Ride), 

- tworzenie systemu ścieżek rowerowych, 

- tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta, 

- wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie 
transportu publicznego i służb miejskich, 

- intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych), 

- wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 

- stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących 
ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji; 

- uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum miasta. 

3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie 
paliw: 

- ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 I NO2 poprzez optymalne 
sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii, 

- zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu, siarki 

- stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza, 

- stosowanie technik odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin o dużej efektywności, 

- stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 

- zmniejszenie strat przesyłu energii, 

4. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne: 

- stosowanie efektywnych technik odpylania, odsiarczania i odazotowania gazów 
odlotowych, 

- zmiana technologii produkcji, w tym likwidacja źródeł o znaczącej emisji pyłu, 

- zmiana profilu produkcji wpływająca na ograniczenie emisji pyłu; 

5. W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania 
paliw niskiej jakości, 

- prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o 
szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów za 
spalanie odpadów (śmieci), 

- uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej 
sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

- promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, 



- wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru 
i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, w 
tym w zakresie ochrony powietrza. 

6. W zakresie planowania przestrzennego: 

- uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i 
zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 I 
NO2 poprzez działania polegające na: 

· wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 

· zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego 
przewietrzania miasta, 

· ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zakazem używania paliw stałych w 
indywidualnych stałych źródłach ciepła w nowoplanowanej zabudowie, 

· preferowanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych 
centralnym systemem ciepłowniczym, 

· zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów miejscowych i 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy; 

- w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg: 

· zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni izolacyjnej (z roślin o 
dużych zdolnościach fitoremediacyjnych), 

· zalecenie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu "zielona ściana" zamiast 
najczęściej stosowanych ekranów odbijających. 

- planowanie rozbudowy miasta w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się miasta” 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE W STREFIE AGLOMERACJA WARSZAWSKA (uwzględnione w HRF) 

1. Rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, w tym w pierwszym 
rzędzie: -budowa odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden ciąg 
dróg już istniejących, szczególnie w centrum miasta; -budowa parkingów rowerowych, 
szczególnie zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów podróży (wyższe uczelnie, szkoły, 
urzędy administracji lokalnej i państwowej, obiekty kultury), a także w pobliżu węzłów 
przesiadkowych komunikacji zbiorowej –prawidłowa organizacja ruchu na styku ruch 
rowerowy – ruch samochodowy, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z roweru. 

2. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe 
mieszkań ogrzewanych indywidualnie (głównie piecami węglowymi) w zabudowie 

wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w aglomeracji warszawskiej w dzielnicy Ursus 

3. Rozbudowa systemów ciepłowniczych oraz systematyczne podłączanie do sieci  
ciepłowniczej zakładów przemysłowych, spółek miejskich i budynków użyteczności 
publicznej (likwidacja ogrzewania węglowego) w rejonie gdzie sieć ciepłownicza istnieje. 

4. Modernizacja i remonty dróg na terenie aglomeracji warszawskiej, w tym  szczególnie 
likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. 



5.Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień 

6. Opracowanie i wdrażanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego, w tym: -stworzenie spójnego systemu zarządzania ruchem pojazdów 
komunikacji zbiorowej; -integracja systemu transportu publicznego w skali aglomeracji 
warszawskiej głównie w zakresie koordynacji rozkładów jazdy; -rozwój metod i środków 
nadzoru ruchu pojazdów na liniach komunikacyjnych; -system bieżącego informowania 
pasażerów na przystankach o aktualnych warunkach i możliwościach odbywania podróży 
oraz występujących zakłóceniach w funkcjonowaniu 

7. Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego obejmujący: -wprowadzenie 
wspólnego i atrakcyjnego cenowo biletu na przejazdy aglomeracyjne; -prowadzenie polityki 
cenowej opłat za przejazdy zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego 
(szczególnie dla przejazdów wielorazowych – bilety miesięczne, kwartalne); -rozwój i 
zwiększenie udziału ekologicznego transportu publicznego – wprowadzenie 

niskoemisyjnych paliw i technologii; -modernizację infrastruktury transportu publicznego 
(ze szczególnym naciskiem na system transportu szynowego); -budowę nowych i 
modernizację istniejących węzłów przesiadkowych. 

8. Organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem 
dogodnego transportu zbiorowego do centrum (system Park & Ride) 

9. Obniżenie emisji pyłu pochodzącej z inwestycji budowlanych poprzez kontrole 
prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Policję, Inspekcję 
Ruchu Drogowego oraz Straż Miejską: -kontrole czystości kół w pojazdach wyjeżdżających z 
placów budów; -kontrole czystości ulic przy wyjazdach z placów budów; -kontrole 
zabezpieczeń przeciwko pyleniu i roznoszeniu odpadów z terenu inwestycji budowlanych 
oraz w trakcie przewożenia materiałów sypkich. 

10. Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: -korzyści 
jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub 
alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), -szkodliwości spalania 
odpadów w paleniskach domowych, -korzyści płynących z podłączenia do 
scentralizowanych źródeł ciepła, -termomodernizacji, -promocji nowoczesnych 
niskoemisyjnych źródeł ciepła, i inne. 

11. Wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych; nasadzenia 
krzewów na istniejących skwerach, zieleńcach oraz rewitalizacja istniejących obszarów. 

12. Stosowanie odpowiednich ustaleń, umożliwiających ograniczenie emisji dwutlenku  
azotu oraz pyłu zawieszonego PM10, w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, 
wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), 

zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w  
obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów 
grzewczych), reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref zamkniętych 
dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta, konieczności budowy ścieżek 
rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nowo budowanych dróg. 



LISTA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA RYZYKA 

WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO I DOPUSZCZALNEGO PYŁU 
ZAWIESZONEGO PM10 I DWUTLENKU AZOTU NO2 W POWIETRZU. 

1. Zalecenia: 

a) jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości, 

b) korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej 

c) ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli, 

d) ograniczenie palenia w kominkach 

e) ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych do centrów miast. 

2. Działania zakazowe: 

a) zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i na terenach zieleni, 

b) zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych, 

 

10. Tytuł opracowania: Uchwała Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 
dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref 
województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy 
benzo(a)pirenu w powietrzu 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęta uchwała 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Określa program ochrony powietrza w celu osiągnięcia średniorocznego poziomu 
docelowych benzo(a)pirenu 1 ng/m3 .wraz z planem działań krótkoterminowych w celu: 
1) zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów docelowych benzo(a)pirenu; 
2) ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń,  
dla stref: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock, miasto Radom. Termin 
realizacji Programu, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.  
 

Dokument obejmuje m.in: 

opis i analizę stanu jakości powietrza w strefach województwa mazowieckiego, 
przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefach, w roku prognozowanym 2024, 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, listę działań 
krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia przekroczenia 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu oraz zakres działań i sposób 
postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu lub 
w przypadku przekroczenia poziomu docelowego. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 



 

Kierunek wiatru i jego prędkość ma decydujący wpływ na sposób dyspersji zanieczyszczeń. 
Prędkość wiatru wpływa na czas pozostawania zanieczyszczeń w pobliżu źródeł emisji, czas 
transportu zanieczyszczeń z innych obszarów emisyjnych i wielkość emisji wtórnej, 
niezorganizowanej.  

Obok wiatru temperatura jest najważniejszym czynnikiem pogodowym wpływającym na 
zanieczyszczenie powietrza. Warunki pogodowe, w których jakość powietrza ulega 
pogorszeniu to: 

− niskie temperatury, a zwłaszcza spadek temperatury poniżej 0OC, z czym związana 
jest większa emisja na skutek wzmożonego zapotrzebowania na ciepło, głównie z 
indywidualnych systemów grzewczych; 

− tworzenie się układów wyżowych o słabym gradiencie ciśnienia, z którymi 

związane są okresy bezwietrzne lub o małych prędkościach wiatru (brak przewietrzania 
terenów o gęstej zabudowie); 

− dni z mgłą, związane często z przyziemną inwersją temperatury, hamującą 
dyspersję zanieczyszczeń (występujące najczęściej w okresie jesienno-zimowym); 

− okresy następujących po sobie kilku, a nawet kilkunastu dni bez opadów (brak 
wymywania zanieczyszczeń z powietrza, co wzmaga wtórną emisję zanieczyszczeń).  
 

Rozprzestrzenianie benzo(a)pirenu uzależnione jest od prędkości wiatru, wilgotności 
powietrza i podłoża oraz stanu równowagi atmosfery. Należy podkreślić, że średnia roczna 
prędkość wiatru w niektórych obszarach strefy aglomeracja warszawska w roku 2012, 
wynosiła poniżej 1,5 m/s, co jest wskaźnikiem niekorzystnych warunków klimatycznych. 
Większość dni, w których odnotowano wzrost stężeń zanieczyszczenia powietrza 

benzo(a)pirenem wystąpiło w sytuacji cisz atmosferycznych i słabego wiatru (poniżej 1,5 
m/s). Utrudniona jest wówczas pozioma wymiana powietrza, co powoduje wzrost stężeń 
substancji w pobliżu niskich źródeł emisji. Stosunkowo częstym zjawiskiem w 2012 roku były 
również inwersje temperatury, wpływające niekorzystnie na wymianę powietrza w pionie, 
w tych dniach. 

Decydującym o jakości powietrza w Warszawie, przede wszystkim w dzielnicach centralnych 
(Śródmieście, Wola, Mokotów, Praga), jest duża koncentracja zanieczyszczeń w rejonach 
słabo przewietrzanych lub zacisznych. 

Innym czynnikiem wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień zróżnicowania 
ukształtowania terenu, w którym mogą występować obszary o specyficznym mikroklimacie 
i specyficznych warunkach meteorologicznych. Najlepsze warunki rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń panują na terenach płaskich, gdzie występuje duża ilość dni z 
nasłonecznieniem, dobre warunki termiczne oraz wysokie prędkości mas powietrza (dobre 
przewietrzanie). Natomiast w dolinach, nieckach wymiana mas powietrza jest utrudniona. 

Warunki topograficzne i klimatyczne takich obszarów sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń, co 
skutkuje wysokimi wartościami stężeń analizowanych zanieczyszczeń. Niekorzystnym 
zjawiskiem jest w Warszawie gromadzenie się zanieczyszczonego powietrza spływającego 
grawitacyjnie na tereny podskarpowe (Wilanów, Dolny Mokotów, Powiśle). Największe 



natężenie tych zjawisk występuje w okresach bezwietrznych, gdy prędkość wiatru jest 

mniejsza od 2 m/s. 

Źródłem powstawania benzo(a)pirenu mogą być silniki spalinowe, spalarnie odpadów, 
liczne procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, a także 
wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy 
niewystarczającej ilości tlenu. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył. 

Obszar przekroczeń docelowej wartości benzo(a)pirenu występuje w całej strefie 
aglomeracja warszawska. Spośród źródeł zlokalizowanych na terenie strefy największe 
oddziaływanie na jakość powietrza mają źródła powierzchniowe (indywidualne systemy 
grzewcze) oraz napływ z pasa 30 km wokół strefy . 

Lista działań przewidzianych do realizacji 

działania naprawcze - ponieważ nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył zawieszony 

PM10, a na występowanie przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu 
największy wpływ ma emisja powierzchniowa, są to działania proponowane w programach 
ochrony powietrza sporządzanych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
pyłu zawieszonego PM10, koncentrujące się na ograniczaniu emisji powierzchniowej: 

- Podłączenie do sieci ciepłowniczej w mieście lub wymiana na ogrzewanie gazowe mieszkań 
ogrzewanych indywidualnie (głównie piecami węglowymi) w zabudowie wielorodzinnej 
oraz jednorodzinnej w aglomeracji warszawskiej w dzielnicy Ursus; 

- Rozbudowa systemów ciepłowniczych oraz Systematyczne podłączanie do sieci 
ciepłowniczej zakładów przemysłowych, spółek miejskich i budynków użyteczności 
publicznej (likwidacja ogrzewania węglowego) w rejonie gdzie sieć ciepłownicza istnieje; 

- Edukacja ekologiczna: Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w 
zakresie: -korzyści jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów 

komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), -
szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, -korzyści płynących z podłączenia 
do scentralizowanych źródeł ciepła, -termomodernizacji, -promocji nowoczesnych 
niskoemisyjnych źródeł ciepła, i inne. 

- Stosowanie, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, odpowiednich 
zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji benzo(a)pirenu dotyczących np. układu 
zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej 
(szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej 
oraz ustalenia zakazu stosowania paliw wysokoemisyjnych w obrębie projektowanej 
zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), preferowanie 
podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych rurociągowym 
systemem grzewczym. 

LISTA DZIAŁAŃ, NIEWYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU, PODDANYCH ANALIZIE I 
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI 

- Stworzenie możliwości wykorzystania paliwa gazowego do produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej poprzez zwiększenie przepustowości pierścienia gazowego wokół Warszawy oraz 
budowę gazociągów do elektrociepłowni i ciepłowni warszawskich. 



- Rozwój alternatywnych, odnawialnych źródeł energii wraz z rozpoznaniem możliwości 

dywersyfikacji produkcji energii z różnych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem 
biomasy i wody, a także wód geotermalnych, energii wiatru i słońca. 

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich oraz zajmowanych przez funkcje 
schyłkowe (tereny poprzemysłowe i powojskowe). 

- Tworzenie spójnego systemu regulacji prawnych zapobiegających presji urbanistycznej na 
tereny cenne przyrodniczo, pełniące funkcje klimatyczne, biologiczne, regenerujące i 
zasilające wewnątrzmiejskie zespoły, biocentryczne i hydrologiczne. 

- Modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz wdrażanie strategii czystej 
produkcji. 

LISTA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA RYZYKA 
WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU DOCELOWEGO W STREFACH WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

1) Zalecenia: 

a) jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej 
jakości, 

b) ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli, 

c) ograniczenie palenia w kominkach. 

2) Działania zakazowe: 

a) zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i na terenach 
zieleni, 

b) zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych, 

c) zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

 

11. Tytuł opracowania: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. 

uchwała Nr 12 KS ZIT WOF z dnia 9 października 2015 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz 
wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem umiejscowionym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(RPO WM)2, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tzw. ustawą 
wdrożeniową strategia ZIT może być także realizowana przy wsparciu krajowych 



programów operacyjnych, przede wszystkim Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 (PO IŚ). 

W celu spełnienia warunków formalnych dla uruchomienia instrumentu ZIT na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego władze poszczególnych gmin zawiązały 
Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-
2020 (Porozumienie ZIT WOF). Porozumienie ZIT WOF podpisali przedstawiciele 40 gmin 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

Strategia ZIT WOF jest dokumentem programującym instrument ZIT wskazując 
przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w RPO WM 
na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne wspomagające osiągnięcie celów 
Strategii ZIT WOF, w tym realizację przedsięwzięć ZIT. Przedsięwzięcia komplementarne 
mogą mieć preferencje w procesie wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO 

WM oraz PO IŚ. 

Strategia ZIT WOF jest również dokumentem wdrożeniowym dla strategii rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy (OMW). W konsekwencji tego stanu rzeczy Strategia ZIT WOF 
powinna stanowić integralny element strategii OMW. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy 
(jeżeli istnieją)  

Cele Strategii ZIT WOF: 

1. Zwiększenie dostępności usług publicznych; 

2. Rozwój sieci powiązań gospodarczych; 

3. Poprawa jakości przestrzeni. 

W ramach celu 3. realizowane będą następujące kierunki działań: 

 3.1. Powiązania komunikacyjne; 

 3.2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe. 

Oba działanie 3.1. i 3.2  będą realizowane przez następujące przedsięwzięcia, w ramach 
których projekty będą wybierane w trybie konkursowym: Rozwój sieci tras rowerowych na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Rozwój sieci parkingów P+R na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Zakłada się, że działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez 
budowę lub przebudowę parkingów Parkuj i Jedź, jak i inwestycje w zakresie budowy tras 

rowerowych przełożą się na ograniczenie podróży samochodami osobowymi, a co za tym 
idzie zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska (CO2 oraz pyłów) na 
obszarze WOF. 

Od lutego 2016 roku gminy współtworzące Strategię Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, a także wybrane 
podmioty prowadzące działalność na ich terenie, mają możliwość ubiegania się o środki w 
ramach konkursów: 



Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych – ścieżki i infrastruktura rowerowa. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 185,9 mln PLN. 
W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub 
wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla 
rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. 
Przypominamy również, że z końcem marca 2016 roku uruchomiony zostanie nabór 
wniosków: 

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych – parkingi „Parkuj i Jedź”. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 64,9 mln PLN. W ramach 
konkursu wspierane będą projekty zakładające budowę/przebudowę węzłów 
przesiadkowych, a także systemów ,,Parkuj i Jedź”.   

 

12. Tytuł opracowania: Zintegrowany Program Rewitalizacji miasta stołecznego 

Warszawy do 2022 roku 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVII/367/2015 z 17.09.2015 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku jest kontynuacją działań 
rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–
2013. Program Rewitalizacji funkcjonuje jako program operacyjny Strategii Rozwoju m.st. 
Warszawy do 2020 roku, realizuje zagadnienia z zakresu rewitalizacji w mieście stołecznym 

Warszawa. Dokument ten jest podstawą do prowadzenia kluczowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych na terenie miasta stołecznego Warszawy.  

Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku jest 
zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i 
inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze priorytetowym oraz 
koordynację wybranych polityk miasta stołecznego Warszawy na obszarach kryzysowych. 

Celem długofalowym działań rewitalizacyjnych jest zrównanie rozwoju obszarów obecnie 
kryzysowych z obszarami znajdującymi się po lewej stronie Wisły. Działania mają być 
skierowane na rozwój i podniesienie atrakcyjności obszarów kryzysowych (głównie Pragi-
Południe, Pragi Północ, Targówka) dla mieszkańców i inwestorów, poprzez uporządkowanie 
przestrzeni, przygotowanie jej do pełnienia funkcji gospodarczych, rekreacyjnych i 
mieszkalnych, a także zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko tych 

obszarów. 

Diagnoza priorytetowego obszaru kryzysowego obejmuje m.in. zagadnienia 
zagospodarowania przestrzennego (w tym ochrony przyrody), sytuację lokalową, sytuację 
społeczną i przedsiębiorczość. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 



Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 

istnieją) 

W diagnozie priorytetowych obszarów kryzysowych zwrócono uwagę na następujące 
zagadnienia: 

Na podobszarze Kamionek doszło do zbyt intensywnej urbanizacji, której tempo nie było 
dostosowane do tempa przemian środowiskowych. 

W trakcie debat z mieszkańcami w latach 2013–2014 zwracano uwagę, że na podobszarze 
Starej Pragi jest niewystarczająca ilość zieleni oraz należy przeciwdziałać wycince drzew – w 
tym szczególnie jeśli chodzi o starodrzew. Podkreślono konieczność uporządkowania 
terenów zieleni – wzdłuż Wisły. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wśród słabych 
stron i zagrożeń dla dzielnicy Targówek wskazano bardzo mały udział ogólnodostępnych 

parków, skwerów i ogrodów oraz zwiększanie się zasięgu tzw. „warszawskiej wyspy ciepła”, 
która obejmuje m.in. zachodni Targówek 

Zważywszy na czas budowy mieszkań komunalnych i ówczesne standardy wyposażenia 
mieszkań (piece i kuchnie węglowe), obecnie wiele budynków nie posiada instalacji c.o. i 
c.c.w. a nawet łazienek w obrębie lokalu. Niecałe 15% mieszkań podłączone było do 
centralnej sieci grzewczej (stan na 31 grudnia 2013r.) 

Cel nadrzędny (odnowa, ożywienie i włączenie społeczno-gospodarcze wybranych, obecnie 
kryzysowych obszarów miasta stołecznego warszawy) 

zostanie osiągnięty przez realizację czterech celów głównych i podporządkowanych im 
celów szczegółowych: 

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz 

poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej. 

II. Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa 
kulturowego. 

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

IV. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach 
funkcjonowania miasta. 

W ramach Celu I będą realizowane nast. cele szczegółowe: 

1.1. Zapewnienie ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji 
przestrzeni publicznych, 

1.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pod kątem określonych dziedzin 

aktywności gospodarczej, 

1.3. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszaru, 

1.4. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków, 

1.5. Podniesienie standardu budynków i lokali, 

1.6. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego. 



Ad. 1.1. 

Rozwiązania transportowe będą nakierowane m.in. na 

• wprowadzenie priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego, 

• poprawę dostępu do transportu publicznego, 

• poprawę dostępu do transportu publicznego, w tym poprzez realizację zadań dotyczących 
kontynuacji budowy II linii metra, rozwoju sieci tras tramwajowych (budowa, przebudowa, 
rozbudowa), zakup taboru tramwajowego i niskoemisyjnego taboru autobusowego (wraz z 
realizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej), a także zadania dot. rozwoju kolei 
aglomeracyjnej (SKM). 

• uporządkowanie parkowania w obszarze. 

Ad.1.4. 

Realizacja celu szczegółowego obejmuje zadania na rzecz poprawy stanu jakości 
powietrza, a także polepszenia komfortu życia mieszkańców i ograniczenia kosztów 
przeznaczonych na ogrzewanie. Podejmowane będą działania skupiające się na poprawie 
charakterystyki energetycznej budynków i wyposażenia budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w jednorodny system grzewczy zasilany z sieci miejskiej ciepłowniczej. 
Podejmowane będą także działania zmierzające do wykorzystania, w miarę warunków 
technicznych, odnawialnych źródeł energii do częściowego zaspokajania potrzeb wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni oraz zasobu komunalnego. W przypadku braku możliwości 
doprowadzenia infrastruktury centralnej sieci ciepłowniczej przez spółkę Veolia Energia 
Warszawa S.A. budynki zostaną doposażone w inny, jednolity system ogrzewania. 
Rozbudowa sieci miejskich przyczyni się do osiągnięcia pożądanego efektu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji. 

Planowane przedsięwzięcia: 

- Wykonanie w budynkach instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz 
z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny/kotłownię oraz zakup i montaż węzła 
cieplnego/kotła gazowego i likwidacji dotychczasowych indywidualnych źródeł ciepła. 

- likwidacja indywidualnych źródeł ciepła, gdzie równocześnie nośnikiem ciepła w lokalu i 
budynku był gaz, energia elektryczna i paliwo stałe. Usunięcie indywidualnych urządzeń 
grzewczych (spalanie w piecach na paliwo stałe) przyczyni się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.  

 

13. Tytuł opracowania: Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w 
Warszawie do 2025 r. 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2839/2006 z dnia 26.10.2006 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Polityka jest zbiorem celów dot. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, 
polityki taryfowej i polityki inwestycyjnej. Dokument zawiera opis metody wdrażania 
polityki, krótką charakterystykę techniczną systemu zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania 



ścieków w Warszawie, docelowe kryteria i standardy liczbowe jakości  świadczonych usług 

wodociągowych i kanalizacyjnych dla 2025r. oraz wykaz priorytetowych inwestycji i kosztów 
koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Perspektywicznym celem polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego jest 
zapewnienie odpowiedniego komfortu życia mieszkańcom, w warunkach zrównoważonego 
rozwoju i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. Polityka ma przyczyniać się także 
do realizacji głównych celów strategicznych rozwoju Warszawy, w szczególności poprawy 
jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, rozwijania funkcji metropolitalnych 
wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, 
rozwoju nowoczesnej gospodarki i osiągnięcia trwałego ładu przestrzennego. 

Podstawowym celem w zakresie zaopatrzenia w wodę jest dostarczanie odbiorcom wody 
do picia w wystarczającej ilości, o odpowiedniej jakości i pod wymaganym ciśnieniem. 

Podstawowym celem rozwoju kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie jak największej liczbie 
mieszkańców Warszawy (docelowo co najmniej 98 % ogólnej liczby mieszkańców) dostępu 
do systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczenie całkowitej ilości ścieków wprowadzanych do 
sieci kanalizacyjnej. 

Podstawowym celem rozwoju kanalizacji deszczowej jest stworzenie warunków 
zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodami opadowymi tak, aby mieszkańcy 
Warszawy mieli zapewniony komfort życia w tym zakresie przy równoczesnym utrzymaniu 
równowagi w kwestii warunków gruntowo – wodnych i zachowania ekosystemów 
środowiska naturalnego. W tym celu należy dążyć do stworzenia efektywnego systemu 

zarządzania i finansowania gospodarką wodami opadowymi na terenie m. st. Warszawy. 

Cele szczegółowe dot. wód opadowych: 

 - stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodami 
opadowymi tak, aby mieszkańcy mieli zapewniony komfort życia w tym zakresie przy 
równoczesnym utrzymaniu równowagi w kwestii warunków gruntowo – wodnych i 
zachowania ekosystemów środowiska naturalnego, w tym stosowanie w większym zakresie, 
niż dotychczas rozwiązań odprowadzenia wód opadowych z wykorzystaniem warunków 
naturalnych tj. wzmożona retencja, infiltracja powierzchniowa i podziemna oraz eksfiltracja, 
wykorzystanie niecek, glinianek, zagłębień terenowych, stawów naturalnych oraz obszarów 
bagiennych, a także kierowanie wód z kanalizacji deszczowej na tereny zielone osiedlowe 
i ogródki przydomowe oraz tereny leśne itp.; stosowanie ww. rozwiązań jest wymagalne 
wszędzie tam, gdzie warunki gruntowo – wodne i sposób zagospodarowania terenu 
odwadnianego i jego otoczenia na to pozwalają, 

 - likwidacja zjawisk powodziowych i zalewów terenów otaczających wywołanych 
przepełnianiem się koryt odbiorników wód opadowych w czasie deszczy nawalnych, 

 - likwidacja wylewów ścieków w czasie deszczy nawalnych z kanalizacji ogólnospławnej 
na tereny nisko położone Miasta, ważne skrzyżowania drogowe, piwnice nisko 
posadowionych budynków, poprzez wyposażanie dróg w zbiorniki retencyjne służące 
do czasowego przetrzymywania wód opadowych z opadu deszczu nawalnego oraz 



obowiązek wyposażenia nowobudowanych odcinków dróg i skrzyżowań w taki system 
odwadniania, 

 - opóźnianie spływu wód opadowych poprzez zapewnienie retencji wód z deszczu 
nawalnego (np. lokalne zbiorniki retencyjne) przed zrzutem do systemu kanalizacji i do 
odbiorników powierzchniowych, 

 - wyposażenie istniejących oraz zapewnienie wyposażenia nowobudowanych ciągów dróg 
i skrzyżowań w urządzenia do retencji wód opadowych, tak aby zapobiec ich zalewaniu 
w czasie deszczy nawalnych, 

 - doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie wody opadowe z jezdni, parkingów, terenów 
usługowych, produkcyjnych, przemysłu i centrów miasta (dzielnic) przed zrzutem 
do odbiorników powierzchniowych będą podczyszczane – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie, 

 - podjęcie prac modernizacyjnych lub ewentualnych przebudów urządzeń wodnych 
stanowiących elementy systemu odprowadzania wód opadowych, m.in. kanałów i rowów 
melioracyjnych. 

Na działania inwestycyjne związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu m.st. 
Warszawy oraz dotyczące zlewni Potoku Służewieckiego, Kanału Bródnowskiego i 
Opaczewskiego szacowano na poziomie 723 249 000 PLN. 

Podstawowym celem polityki taryfowej w zakresie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków 
jest dążenie do stworzenia w Warszawie dogodnych warunków dla inwestorów oraz 
zapewnienie mieszkańcom Warszawy taniego dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych o odpowiednim standardzie.   

Podstawowym celem polityki inwestycyjnej jest stworzenie najlepszych warunków do 
sprawnej realizacji inwestycji oraz wskazanie priorytetowych zadań inwestycyjnych, 
niezbędnych dla osiągnięcia zawartych w prezentowanej Polityce celów. Głównymi 

źródłami finansowania inwestycji są środki pozyskane z opłat za dostawę wody i 
odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz środki 
pozyskane z funduszy unijnych. 

14. Tytuł opracowania: Program ochrony środowiska dla M. St. Warszawy na lata 2017 
– 2020 z perspektywą do 2023 r. 

Status formalno-prawny dokumentu 

Zakończone zostały konsultacje społeczne projektu POŚ wraz z oceną oddziaływania na 
środowisko. Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z 
perspektywą do 2023 r. przyjęty zostanie uchwałą Rady Miasta do końca 2016 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 
r. podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to diagnoza, gdzie na podstawie analizy 
realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy obowiązującego w latach 2012 
– 2016 oraz oceny stanu obecnego zdiagnozowano główne wyzwania ochrony środowiska 
w mieście (w ramach analizy SWOT). Część druga  przedstawia cele, zadania, kierunki działań i 
działania, a także zasady wdrażania Poś oraz monitoringu jego realizacji.   



                                                           
1 Zakres tematyczny jest zgodny z wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska , Warszawa, Wrzesień 2015  

Program obejmuje następujące obszary1:  

 jakość powietrza i ochrona klimatu, 

 zagrożenie hałasem, 

 pola elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami (w tym jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

gospodarka wodno-ściekowa), 

 powierzchnia ziemi (w tym gleby i zasoby geologiczne), 

 gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi, 

 zasoby przyrodnicze,  

 zagrożenie poważnymi awariami, 

 świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna, 

 adaptacja do zmian klimatu. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 
Jedyny dokument, w którym mówi się o adaptacji do zmian klimatu (o skutkach zmian 
klimatu – o wzroście częstości i intensywności gwałtownych, negatywnych zjawisk 
atmosferycznych i  konieczności dostosowania miasta i jego infrastruktury do zmian 
klimatu).  
 
Cel: Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta stołecznego warszawy poprzez 
zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę 
ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. 
Działania  będą prowadzone w następujących dziedzinach:  
• jakość powietrza i ochrona klimatu, 
• zagrożenia hałasem, 
• pola elektromagnetyczne, 
• gospodarowanie wodami, 
• powierzchnia ziemi, 
• gospodarowanie odpadami, 
• zasoby przyrodnicze, 
• zagrożenia poważnymi awariami, 
• świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja 
ekologiczna, 
• adaptacja do zmian klimatu. 
 
Ad. jakość powietrza i ochrona klimatu, 
Cele operacyjne 
1. Zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego w mieście i ograniczenie 
stężenia zawartych w nim zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego określonego 



standardami jakości powietrza. Głównymi kierunkami działań wspierającymi osiągnięcie 
tego celu będzie w latach 2017 – 2020: 
• dalsze ograniczanie emisji z transportu, 
• zmniejszanie wielkości emisji z lokalnych źródeł (kotły indywidualne), 
• edukacja mieszkańców w kwestiach związanych zanieczyszczeniem powietrza,  
• wspieranie działań na rzecz redukcji emisji do powietrza podejmowanych przez 
podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie miasta. 
2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 roku w stosunku do emisji w 
roku 2007. Głównymi kierunkami działań wspierającymi osiągnięcie tego celu będzie w 
latach 2017 – 2020: 
• zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej w 
mieście; 
• dążenie do poprawy efektywności energetycznej i wspieranie działań w tym zakresie 
prowadzonych przez wszystkich użytkowników energii w mieście.  
 
Kierunki działań i zadania przedstawione w niniejszym Poś są kompatybilne z działaniami 
planowanymi w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy.   
 
Ad. pola elektromagnetyczne 
Cel operacyjny: Zapewnienie, że w kolejnych latach poziomy dopuszczalne promieniowania 
nadal nie będą przekraczane. Działanie m.in.: 
  3. Zmniejszanie udziału napowietrznych linii wysokiego napięcia lokalizowanych na 
terenie miasta. 
 
Ad. ochrona i gospodarowanie wodami, 
Cele operacyjne: 
1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie miasta i dążenie 
do osiągnięcia dobrego stanu wszystkich wód w mieście. Cel ten będzie realizowany m.in. 
poprzez następujące kierunki działań: 
• dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej, likwidację nielegalnych zrzutów ścieków do 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę parametrów oczyszczania ścieków; 
• monitorowanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych i podejmowanie 
działań naprawczych w przypadku stwierdzenia pogarszania się stanu tych wód; 
• likwidacja nieszczelnych szamb, kontrola właścicieli tych instalacji w zakresie 
posiadania przez nich umów na wywóz nieczystości, zachęcanie do przyłączania 
nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
2. Ochrona przed deficytem wody, suszą i powodzią w mieście. Cel ten będzie 
realizowany poprzez następujące działania: 
• wspieranie efektywnego i racjonalnego wykorzystania wód przez wszystkich 
użytkowników: mieszkańców, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne; 
• modernizacja, rozbudowa i efektywne wykorzystywanie urządzeń wodnych 
wspierających ochronę przez deficytem wody, suszą i powodzią; 
• zwiększenie retencji wodnej oraz spowolnienie spływu wód.  
3. Zapewnienie wody pitnej wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców miasta. Cel 
ten będzie realizowany poprzez następujące działania: 
• modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej; 



• realizacje prac mających na celu skuteczną ochronę ujęć wody dla miasta i 
niedopuszczanie do pogorszenia jakości ujmowanych w tym celu wód; 
• monitorowanie jakości wód pitnych i podejmowanie działań naprawczych w 
przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości tej wody. 
 
Działania w zakresie gospodarki wodami i ściekami odpadowymi i zmniejszenie zagrożenia 
przez nawalne deszcze została w POŚ uwzględniona w zakresie działań mających na celu 
adaptowanie się miasta do antropogenicznych zmian klimatu. 
 
Ad. ochrona powierzchni ziemi 
Cele operacyjne i działania: 
1. Ochrona powierzchni ziemi przed degradacją. Cel ten będzie osiągany poprzez: 
• ograniczenie trwałego przekształcania gleb poprzez lepszą ochronę gleb rolniczych i 
leśnych w granicach miasta; 
• ograniczanie zabudowy terenów biologicznie czynnych, poprzez określanie w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach 
zabudowy minimalnej powierzchni takich terenów, 
• przeciwdziałanie zanieczyszczeniu gleb, w tym ograniczenie chemicznego odladzania 
ulic w okresie zimowym, stosowanie osłon chroniących gleby przyuliczne przed ich 
zasoleniem. 
2. Zapobieganie ruchom masowym ziemi. W tym zakresie, głównymi kierunkami 
działań będą: 
• kontynuowanie monitoringu stabilności Skarpy Warszawskiej i podejmowanie 
działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia osuwaniem się Skarpy; 
• ochrona Skarpy Warszawskiej oraz innych obszarów zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych poprzez ograniczenie ich zabudowy oraz odpowiednie zapisy w tym zakresie 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ad. ochrona zasobów przyrodniczych 
Cele operacyjne i działania: 
1. Wzmocnienie i integracja systemu zarządzania terenami zieleni w mieście. 
2. Zachowanie istniejących zasobów przyrodniczych Miasta i ich integralności. Cel ten 
będą wspierać działania podejmowane m.in. w ramach następujących kierunków 
interwencji:  
• uregulowanie stanu prawnego obszarów, na których utworzono różne formy 
ochrony przyrody; 
• sprawowanie nadzoru nad obszarami i obiektami objętymi różnorodnymi formami 
ochrony przyrody; 
• ograniczenie antropopresji na tereny o znacznych walorach przyrodniczych (m.in. 
oddziaływania budownictwa, transportu, turystyki i rekreacji). 
3. Wzmacnianie i poprawa struktury przyrodniczej miasta, osiągane będą poprzez 
m.in.: 
• tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących obiektów zieleni zorganizowanej i 
niezorganizowanej; 
• ochrona lasów miejskich, ochrona i wzbogacanie w nich różnorodności biologicznej; 
• poprawa warunków bytowania dziko żyjących gatunków zwierząt w mieście. 
 



 

 

15. Tytuł opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami 

Status formalno-prawny dokumentu 

 Uchwała nr XCII/2346/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. – przyjęcie 
kolejnych zmian w studium 

Uchwała nr XIV/284/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r.   w 
sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stwierdza się 
potrzebę aktualizacji Studium. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy sporządzanym dla jej całego obszaru i zawiera wytyczne do 

planowania miejscowego. 

Studium pełni także rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju miasta ustalonym w 
Strategii Rozwoju Miasta, a także przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
przede wszystkim w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.  

Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, a zatem nie stanowi podstawy do 
podejmowania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w mieście. 

Studium składa się z : 

− Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, ta część ma charakter 
opisowy i nie zawiera ustaleń wiążących przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

− Kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, ta część ma 
charakter ustaleń o różnym sposobie i mocy oddziaływania na miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (− ustalenia koncepcyjne w postaci kierunków polityki 
przestrzennego zagospodarowania, lub − ustalenia wiążące, które wynikają z innych aktów 
prawnych lub zostały podjęte w studium i wskazują obszary ochrony lub zagrożeń). 

Ad. Adaptacja do zmian klimatu 
Działania niezbędne dla zapewnienia adaptacji miasta do oczekiwanych kierunków zmian 
klimatu zawarte są w innych obszarach, takich jak m.in.: ochrona wód i gospodarka wodna 
(zapobieganie powodziom i suszom, zwiększanie retencji wód w glebie i spowalnianie 
spływu wód oraz zwiększanie pojemności retencyjnej cieków miejskich, modernizacja 
systemu kanalizacji deszczowej), poprawa jakości powietrza (zwiększanie udziału OZE w 
miksie energetycznym miasta i uniezależnianie systemu energetycznego od warunków 
atmosferycznych); ochrona przed polami elektromagnetycznymi (zwiększanie długości 
podziemnych sieci energetycznych), ochronie powierzchni ziemi (zapobieganie ruchom 
masowym ziemi w wyniku nawalnych opadów), ochronie zasobów przyrodniczych miasta 
(tworzenie enklaw zieleni, dających ochronę przed upałem w trakcie występowania 
długotrwałych fal gorąca) i zostały przypisane do tych obszarów. 
 



Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Cele polityki przestrzennej m.st. Warszawy: 

1. Zapewnienie trwałego ładu przestrzennego na obszarze miasta 
2. Ochrona istniejących i tworzenie nowych elementów zrównoważonego rozwoju 

miasta w przyszłości 
3. Określenie zasad kształtowania i ochrony oraz rozbudowa systemu obszarów 

chronionych o walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych, powiązane 
jednoznacznym określeniem warunków dopuszczalnego zainwestowania na tych 
obszarach (co w bezpośredni sposób wpływa na kształtowanie się wizerunku miasta 
jako przestrzeni znaczącej, nacechowanej specyficzną symboliką i utożsamianą z 
określonymi funkcjami). 

4. Określenie zasad kształtowania i ochrony oraz rozbudowa systemu przyrodniczego 
miasta oraz ochrona jakości i zasobów środowiska. 

5. Usprawnienie i rozwój systemu transportowego, zapewniającego warunki dla 
sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i cywilizacyjne. 

6. Poprawa funkcjonowania i rozwój systemów infrastruktury technicznej. 

 

Wśród potrzeb i możliwości rozwoju Warszawy w zakresie struktury przestrzennej wymienia 
się: 

Uciążliwości środowiska spowodowane są przede wszystkim nadmiernym hałasem i 
zanieczyszczeniami powietrza, a także efektywną antropopresją na atrakcyjne dla zabudowy 

mieszkaniowej tereny zieleni otwartej i tereny wymagające ochrony. 

W części Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego zauważone są następujące 
problemy: 

zmniejszanie się powierzchni terenów biologicznie czynnych spowodowane intensyfikacją 
zabudowy, zwłaszcza w nowych osiedlach mieszkaniowych 

Dot. zieleni przyulicznej: Zróżnicowane warunki uliczne powodują znaczne różnice w 
kondycji drzew. Zieleń uliczna w Śródmieściu, na Woli i części Ochoty jest w bardzo złym 
stanie zdrowotnym (deficyt wody, uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenie powietrza i 
gleby – m.in. solą). Średnia długość życia drzew przyulicznych wynosi w Warszawie 7 lat. 
Inwentaryzacja wykonywana wzdłuż głównych ulic wykazała, że ubytek drzewostanu w 
ciągu 23 lat wyniósł 42%. Tylko przy ul. Marszałkowskiej w latach 1996-2000, zmarło 30 

drzew. Rola zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym polega na: oddzieleniu ruchu 
kołowego od innych tras towarzyszących drogom (ciągi i trakty piesze, ścieżki rowerowe) ■ 
wspomaganiu izolacji akustycznej ■ ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
spowodowanych przez transport ■ przeciwdziałaniu olśnieniom ■ zabezpieczeniu skarp 
nasypów i wykopów przed osuwaniem i erozją gleby. 

Dot. warunków klimatycznych: Charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym w 
centralnej części Warszawy (ok. 1/3 powierzchni miasta – Śródmieście, pn. Mokotów, pd. 



Żoliborz, Wola, Ochota, Praga Pd., zach. Targówek) jest tzw. wyspa ciepła. Jest to obszar o 

największym natężeniu emisji ciepła, charakteryzujący się podwyższoną temperaturą (min. 
ok. 0,9oC, maks. ok. 9oC) w stosunku do terenów otaczających. Zjawisko wywołane jest 
wysoką emisją ciepła do atmosfery w rejonach zwartej, intensywnej zabudowy oraz 
koncentracją zanieczyszczeń powietrza w centralnym rejonie Warszawy. W okresie od 
grudnia do marca zjawisko „warszawskiej wyspy ciepła” utrzymuje się przez całą dobę, jako 
efekt termicznego oddziaływania zabudowy i emisji sztucznego ciepła. W porze letniej, 
zjawisko jest najbardziej odczuwalne wieczorem i nocą, gdy pochłonięte w dzień ciepło jest 
emitowane przez budynki i sztuczne nawierzchnie. Najbardziej niekorzystne warunki 
termiczne występują w mieście przy prędkości wiatru mniejszej od 2 m/s. 

Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym przede wszystkim w dzielnicach centralnych 
(Śródmieście, Wola, Mokotów, Praga) jest silna modyfikacja siły wiatru, wynikająca z układu 
urbanistycznego i topografii terenu. Prędkość wiatru w rejonie Centrum stanowi około 40% 

prędkości charakterystycznej dla terenów otwartych. Niebezpiecznym zjawiskiem jest 
koncentracja zanieczyszczeń powietrza na terenach słabo przewietrzanych lub zacisznych 
(Al. Jerozolimskie, ul. Marszałkowska, Nowy Świat, ul. Jagiellońska, ul. Starzyńskiego, Al. 
Solidarności, rejon Szmulek, Targówka Przemysłowego oraz Służewca Przemysłowego). 
Intensywność i skala wymiany powietrza zależy również od czynników meteorologicznych, 
m.in.: kierunku i siły wiatru, temperatury i wilgotności powietrza. Podstawowymi 
elementami systemu wymiany powietrza wyznaczonymi w strukturze przestrzennej miasta 
są korytarze (nazywane również klinami). Funkcję podstawowego korytarza wymiany 
powietrza pełni dolina Wisły. Według autorów opracowania „Ocena funkcjonowania 
systemu przewietrzania i regeneracji powietrza w Warszawie” wykonanej w 2001r. , 
efektywność wymiany powietrza na terenach wchodzących w skład systemu obniżyła się w 
ostatnich latach, co spowodowane było nadmiernym zainwestowaniem i układem 
zabudowy niesprzyjających przewietrzeniu. 

Postępująca urbanizacja spowodowała obniżenie się poziomu wód gruntowych i zaburzyła 
stosunki wodne w zlewniach cieków i zbiorników wodnych. 

Duży pobór wody poziomu oligoceńskiego do celów przemysłowych i technologicznych 
doprowadził do powstania rozległego leja depresyjnego w rejonie Żerania, Tarchomina i 
Targówka oraz znacznego zmniejszenia się dyspozycyjnych zasobów wodnych tego 
poziomu. Oligoceński poziom wodonośny ma dla miasta znaczenie strategiczne. Stanowi on 
rezerwę wody w przypadkach katastrof i awarii (powódź, pożary, skażenie wód 
powierzchniowych) uniemożliwiających korzystanie z ujęć na Wiśle lub z poziomu 
czwartorzędowego. 

Zaburzony bilans wodny na obszarze miasta wynikający z nieprawidłowych relacji między 
wielkością opadów, infiltracją a spływem powierzchniowym, których konsekwencją jest 

zdecydowana redukcja zasilania poziomów wodonośnych i obniżanie się zwierciadła wód 
podziemnych, a także zmniejszanie się naturalnej retencji oraz zanikanie lokalnych cieków i 
zbiorników. 

Zakłócone naturalne procesy regulujące wielkość przepływów w ciekach wodnych i 
nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa powodujące występowanie gwałtownych 
wezbrań i powodzi (rzeka Długa, Potok Służewiecki, kanał Bródnowski i inne). 



Warszawa należy do miast o najwyższym poziomie zanieczyszczeń powietrza w Europie. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Warszawie jest transport. Największa 
koncentracja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z tego źródła występuje w rejonach ulic 
o największym natężeniu ruchu oraz w rejonach, gdzie zwarta zabudowa nie pozwala na 
szybkie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i prowadzi do ich koncentracji. Niekorzystnym 
zjawiskiem decydującym o jakości powietrza w Warszawie, przede wszystkim w dzielnicach 
centralnych (Śródmieście, Wola, Mokotów, Praga), jest duża koncentracja zanieczyszczeń w 
rejonach słabo przewietrzanych lub zacisznych (Al. Jerozolimskie, ul. Marszałkowska, Nowy 
Świat, ul. Jagiellońska, ul. Starzyńskiego, Al. Solidarności, rejon Szmulek, Targówka 
Przemysłowego oraz Służewca Przemysłowego). Niekorzystnym zjawiskiem jest 
gromadzenie się zanieczyszczonego powietrza spływającego grawitacyjnie na tereny 
podskarpowe (Wilanów, Dolny Mokotów, Powiśle). Największe natężenie tych zjawisk 
występuje w okresach bezwietrznych, gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 2m/s. 

Dot. zagrożenia powodziowego. 

Według danych RZGW zagrożenie powodziowe w rejonie Warszawy spowodowane jest 
zwężeniem międzywala wałami powodziowymi, niepełną regulacją koryta Wisły na wodę 
średnią oraz złym stanem technicznym wałów przeciwpowodziowych. Do zwiększenia 
niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi przyczyniają się także: nadmierny porost drzew i 
krzewów w trasie wody brzegowej, niekontrolowane zasypywanie koryta ziemią i gruzem z 
wykopów budowlanych. 

W procedurze planistycznej uwzględnia się obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi. Na tych terenach należy stosować odpowiednie ustalenia planistyczne 
gwarantujące bezpieczeństwo istniejących i planowanych obiektów o szczególnym 
znaczeniu społecznym, gospodarczym i kulturowym. W obszarach narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi w przypadku przelania się wód powodziowych przez koronę 

wału powodziowego lub jego zniszczenia lub uszkodzenia wału, znajduje się niemal 30 % 
obszaru Warszawy. Są to: znaczna część Wilanowa, zachodni rejon Wawra, Pragi Północ, 
Białołęki oraz wschodni rejon Bielan i Żoliborza, Śródmieścia oraz Łuk Siekierkowski i część 
Dolnego Mokotowa. 

Rzeka Długa zbiera ścieki deszczowe z Białołęki i miejscowości położonych na wschód od 
Warszawy. W czasie dużych opadów i roztopów poziom wody w rzece gwałtownie się 
podnosi, a rzeka zachowuje się jak górski potok. Zabezpieczenie wałami ochronnymi jest 
niewystarczające, rzeka zagraża zalaniem ok. 1/3 powierzchni dzielnicy. 

Potok Służewiecki zbiera ścieki deszczowe i bytowe z terenu lotniska na Okęciu, Służewca, 
północnego Ursynowa, północnego Wilanowa. Potok ma ujście w Jeziorku Wilanowskim. Po 
gwałtownych opadach i roztopach potok występuje z brzegów zalewając niższe tereny 
sąsiadujące z ciekiem – rejon ul. Dolinka Służewiecka, Al. Wilanowskiej, ul. Arbuzowej. 

Ciągłe zagrożenie wystąpienia powodzi wywołane jest dużą ilością ścieków deszczowych 
odprowadzanych do potoku kanalizacją miejską oraz zrzucanych bez wymaganego 
pozwolenia. 

 

Tereny zieleni w Warszawie pełnią funkcje przyrodnicze (biologiczną, klimatyczną i 
hydrologiczną) oraz odgrywają rolę społeczną, kulturotwórczą i estetyczną. Chroniona będzie 



istniejąca i wprowadzana nowa zieleń towarzysząca obiektom budowlanym oraz zieleń 

osiedlowa – w tym zieleń towarzysząca ulicom i placom; 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej, dla których nie wskazano minimalnego % udziału 
powierzchni biologicznie czynnej (PBC),  zaleca się, aby wskaźnik PBC kształtował się w 
granicach od 25% - do 40 %. 

TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

Tereny wyłączone spod nowej zabudowy położone są przede wszystkim w granicach 
obszarów podstawowych Systemu Przyrodniczego Warszawy. Są to: 

− istniejące i projektowane obszary ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, użytki 
ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 
− tereny zieleni leśnej, za wyjątkiem budowy urządzeń i ciągów infrastruktury technicznej, 
− Wisła wraz z terenami zieleni nadwiślańskiej, z wyłączeniem terenów położonych w 
śródmiejskiej strefie funkcjonalnej oraz wyznaczonych miejsc; 
− inne obszary wód powierzchniowych (cieków i zbiorników); 

− zbocza Skarpy Warszawskiej. 

 

Do głównych celów polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony 
środowiska i jego zasobów należy : 

− Ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu; 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych; 

− Ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym; 

− Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego; 

− Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych 
oraz awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. 

Na obszarach korytarzy wymiany powietrza ustala się następujące zasady 
zagospodarowania: 

- zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji mogących niekorzystnie wpływać na jakość 
powietrza, 

- zakaz lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza, 

- obowiązek zagospodarowania obszaru w sposób sprzyjający wymianie powietrza, 

- zagospodarowanie obszarów na warunkach określonych w Studium. 

 

Generalne zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości obejmują m.in.: 

− odtworzenie systemów wodnych cieków i zbiorników wodnych, w tym w pierwszej 
kolejności: Potoku Służewieckiego, Potoku Bielańskiego, rzeki Długiej, ciągu starorzeczy w 
Wilanowie, stawu Powsińskiego, Jeziorka Imielińskiego, Jeziorka Zgorzała oraz stawów i 
jeziorek na terenie Ursynowa, z uwzględnieniem ich funkcji przyrodniczych, retencyjnych i 
przeciwpowodziowych. 



- dot. retencja wodnej; 

− odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w granicach poszczególnych 
działek, na terenach zabudowy mieszkaniowej o niskim i średnim wskaźniku intensywności 
w zależności od warunków gruntowo-wodnych; 

− określenie w planach miejscowych zasad zagospodarowania zapewniających 
gromadzenie, przechowywanie i powolny odpływ wód opadowych i roztopowych; 

− ochrona i wykorzystanie naturalnych zagłębień terenu, zwłaszcza podmokłych, 
istniejących stawów, starorzeczy i glinianek oraz budowanie lokalnych sztucznych 
zbiorników wodnych do magazynowania (retencjonowania) części podczyszczonych 
ścieków opadowych i roztopowych; 

− ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią 
(placów, ścieżek, parkingów, składów i innych) przez wprowadzanie - tam gdzie to możliwe 

– nawierzchni perforowanych lub innych indywidualnych rozwiązań; 

− przekształcanie urządzeń melioracji podstawowych w kanały miejskie; 

− zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach 
przewidzianych do urbanizacji. 

 

Generalne zasady ochrony przed (zagrożeniami) zanieczyszczeniami powietrza: 

W celu poprawy jakości powietrza w mieście, którego stan wynika przede wszystkim z 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10322 i PM2.5, 
pochodzącego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych (związanych z ruchem 
samochodowym), należy: 

− ograniczać emisję ze źródeł komunikacyjnych – stosowanie zintegrowanego systemu 
transportowego w zakresie: budowy obwodnic, tworzenia stref z zakazem ruchu 
samochodowego, rozwoju ścieżek rowerowych, wprowadzanie wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pasa zieleni izolacyjnej oraz modernizację i 
budowę dróg i parkingów w oparciu o materiały i technologie ograniczające emisję pyłu; 

USTALENIA STUDIUM W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Ograniczenie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni kanalizacji rozdzielczej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zlewni Potoku Służewieckiego, kanału Bródnowskiego i 
kanału Opaczewskiego poprzez: budowę kanalizacji półrozdzielczej (odprowadzanie 
zanieczyszczonych wód deszczowych poprzez układ kanalizacji do oczyszczalni, pozostałych 
wód opadowych poprzez układy retencyjno – infiltracyjne do gruntu) � stosowanie 

indywidualnych rozwiązań do odprowadzania wód deszczowych, zapobiegających 
degradacji środowiska, na terenach o niskiej intensywności zabudowy i terenach zabudowy 
rozproszonej � zapobieganie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom cieków u źródła ich 
powstawania (podczyszczanie ścieków z terenów zanieczyszczonych) � stosowanie 
systemów retencyjno – infiltracyjnych, zmniejszających i opóźniających odpływ wód 
deszczowych ze zlewni � stosowanie retencji, infiltracji, rozsączania dla odprowadzania wód 
deszczowych nie wymagających oczyszczania (na terenach o wysokim poziomie wód 



gruntowych i słabo przepuszczalnych woda powinna być odprowadzana siecią 

kanalizacyjną) � kształtowanie terenów obecnie zagospodarowywanych z zabudową o 
niskiej intensywności tak, aby możliwe było pozostawienie wód deszczowych na działkach i 
nie odprowadzanie ich do sieci kanalizacyjnej � wykorzystanie pojemności retencyjnej 
istniejących jeziorek, oczek wodnych i zagłębień terenowych �sporządzenie koncepcji 
odprowadzania wód opadowych z całej zlewni kanalizacji rozdzielczej. 

Przebudowa i modernizacja głównych odbiorników wód opadowych z terenów kanalizacji 
rozdzielczej: kanał Bródnowski � kanał Konotopa � Rów Reguły – Malichy � Potok 
Służewiecki � Kanał Grabowski � Kanał Czerniakowski � Rów Opaczewski � Kanał Jeziorki � 
Kanał Wawerski. 

Odtworzenie, przebudowa, rewitalizacja naturalnych stawów, jezior, zbiorników i zagłębień 
terenowych dla celów retencjonowania wód deszczowych. 

Wykorzystywanie do produkcji ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, 

w tym: �energii ze spalania odpadów komunalnych w ZUSOK �biogazu w oczyszczalniach 
ścieków �gazu wysypiskowego z wysypisk śmieci (kompostownia Radiowo w dzielnicy 
Bielany) �biomasy, zwłaszcza drzewnej w kotłowniach lokalnych. budowa dodatkowej 
instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów, z możliwością unieszkodliwiania 
osadów ściekowych (lokalizacja na terenie EC Siekierki). 

W zakresie ochrony przed powodzią wskazano obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne oraz obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi w przypadku przelania się wód powodziowych przez koronę 
wału powodziowego lub jego zniszczenia lub uszkodzenia wału dla których ustala się m.in. 
zakaz lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów wykorzystujących lub 
magazynujących substancje niebezpieczne, składowisk odpadów i cmentarzy - z wyjątkiem 
inwestycji miejskich infrastrukturalnych i komunikacyjnych, których konieczność realizacji 

wynika ze Studium. 

 

 

 

16. Tytuł opracowania: Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-
2042  

Status formalno-prawny dokumentu 

Uchwała nr XXI/515/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest dokumentem strategicznym służącym ocenie 

długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków 
bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania 
środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. WPF stanowi instrument 
zarządzania finansami Miasta. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 



Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 

istnieją) 

Hasłowo opisane budżetowe nie pozwalają na identyfikację działań z obszarów ważnych z 
pkt. ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.  

W okresie do 2020 r. planuje się realizację szeregu kluczowych inwestycji (wydatki 
majątkowe), tj.: 
kontynuacja budowy II linii metra, 
budowa linii tramwajowej na Tarchomin, 
zagospodarowanie nadbrzeży Wisły, 
rewitalizacja obszaru Pragi 
projekty realizowane we współpracy z innymi jednostkami samorządy terytorialnego w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dot. m.in. systemu dróg rowerowych 
oraz systemu parkingów P+R, 
budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej 
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym 
modernizacja Portu Czerniakowskiego 

likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do 
nieruchomości 

wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej 

budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z 
południowych Dzielnic m.st. Warszawy 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika 
retencyjno – rekreacyjnego (dzielnica Targówek) 

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do 
rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki 
Raszynka (dzielnica Ursus) 

Odwodnienie ul. Farbiarskiej; Rekultywacja Jeziora Grabowskiego; Budowa kanalizacji 
deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego; Rekultywacja Jeziora Księży Staw (dzielnica 
Ursynów) 

Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP 
Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn; Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: 
Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle (dzielnica Wawer)  

Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z 
rowu Załuskiego (dzielnica Włochy) 

W prognozie wydatków na lata 2016 – 2018 związanych z Gospodarką komunalną i 
ochroną środowiska widnieje pozycja Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 
(kształtują się na poziomie 527 375 PLN w 2016 r, 495500 PLN w 2017r., 670 004 PLN w 
2018r. wydatków bieżących). 

 

17. Tytuł opracowania: Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy 



Status formalno-prawny dokumentu 

 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (PZK) jest podstawowym dokumentem 
określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników 
procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie m.st. Warszawy. 

Elementami składowymi Planu są: 

I. Plan główny 

II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 

III. Załączniki funkcjonalne planu głównego 

IV. Załączniki 

V. Mapy 

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę 

ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania 
zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników 
zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa m.st. Warszawy) oraz zestawienie 
sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. 

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący tryb 
uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych 
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania 
kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania 
w sytuacjach kryzysowych. 

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację 
łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie 
monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o 
zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację 
ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych 
umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód. 

W formie załączników do Planu włączone zostały bazy danych zarządzania kryzysowego 
niezbędne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. 

Graficzne uzupełnienie Planu stanowią mapy, w tym mapa zagrożenia powodziowego 
(mapa zalewu zasięgu bezpośredniego i potencjalnego o określonym 
prawdopodobieństwie). 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Katalogu zagrożeń zawiera informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia danego 
zagrożenia w podziale na dzielnice 



 

Prognozowaniem wystąpienia anomalii i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zajmuje 

się Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych (CNPM) i Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (IMGW). CBPM wydaje ostrzeżenia podzielone na stopnie w zależności od skali 
przewidywanego zjawiska. 

Charakterystykę zagrożenia powodziowego na terenie m.st. Warszawy oraz ocenę ryzyka 
wystąpienia powodzi określa Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią. 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy opracowało  
Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń. Jeden z rozdziałów poświęcony jest 
postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń wywołanych siłami natury: 
Burza  
Śnieżyce i mrozy  
Podtopienia i powodzie  
Porywiste wiatry  
Upały  
Może warto uzupełnić o informacje czym grożą i co robić w czasie długotrwałych upałów 

 

18. Tytuł opracowania: Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęta uchwałą nr LXIII/1751/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 
2013 r. 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest dokumentem 
strategicznym odnoszącym się do głównie dziedzin życia społeczno-ekonomicznego; 
wskazuje cele, obszary i kierunki działań, które będą realizowane w opracowywanych 

modułach i projektach oraz odzwierciedlane w przyjmowanych co roku priorytetach 
edukacyjnych. Zagadnienia poruszane w niniejszym dokumencie korespondują z 
programami strategicznymi Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2009-2020, w  szczególności takimi jak: Program „Rodzina” 
na lata 2010-2020; Warszawski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2010-2020; Innowacyjna Warszawa; Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w  
Warszawie do roku 2020. Założenia. 



Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 

Strategiczny, nadrzędny cel Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 
jest powiązany z celami Społecznej Strategii Warszawy do roku 2020: Podniesienie jakości i 
konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o 
rozwoju. 

Brak odniesień do edukacji ekologicznej. Jedynie w obszarze edukacji przedszkolnej i 
szkolnej wspomina się „W dobie pogłębiających się problemów zdrowotnych społeczeństwa 
warszawska szkoła będzie przeciwdziałać temu zjawisku poprzez kształtowanie postaw 
prozdrowotnych, proekologicznych i nawyków właściwego odżywiania.” Wśród działań 
kształtujących postawy i zachowania prozdrowotne zapisano „Zapewnienie powiązań 
działań edukacyjnych z programami realizowanymi przez biura Urzędu m.st. Warszawy.” 

Matryca obszarów, modułów i projektów Programu 

Obszar Moduły Projekty 

Uczeń Mali Warszawiacy „Warszawski system wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i pomocy rodzinie” 

„Edukacja przedszkolna” 

„6-latek w warszawskiej szkole” 

„Lato w mieście/Zima w mieście” 

Warszawski absolwent „Wars i Sawa – Warszawski program 

wspierania uczniów uzdolnionych”  

„Sapere Auso – Stypendia Prezydenta m.st. 

Warszawa dla uczniów zdolnych” 

„Akademia zdrowego ucznia”  

„Wybieraj z głową” 

„Języki obce w warszawskiej szkole” 

„Warszawski program edukacji szachowej” 

„Projekty na rzecz aktywności fizycznej” 

Nauczyciel Rozwój warszawskich kadr 

edukacyjno-społecznych 

„Warszawski program kompleksowego 

wspomagania rozwoju szkół” 

„Akademia Wychowawców” 

„Akademia Dyrektorów” 

„Akademia Doradców” 



„Warszawska Nagroda Wychowawcza im. 

Janusza Korczaka”  

„Doskonalenie koordynatorów edukacji 

kulturalnej” 

„Doskonalenie asystentów rodziny” 

„Doskonalenie animatorów środowiskowych 

i społecznych” 

„Doskonalenie doradców zawodowych” 

Szkoła Dobra warszawska szkoła „Serwis Pomoc Dziecku” 

„Dzielnicowe Centra Integracji”  

„Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne”  

„Interwenci kryzysowi i mediatorzy”  

„Szkoła z Pomysłem”  

„Szkoła różnorodna – projekty integracji 

uczniów cudzoziemskich i migrujących”  

„Współpraca z organizacjami pozarządowymi i 

innymi partnerami społecznymi”  

„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”  

„Doradztwo zawodowe”  

„Warszawskie szkoły zawodowe na 

europejskim poziomie”  

„Porozumienia: szkoły zawodowe – 

pracodawcy – uczelnie”  

„Projekty współpracy szkoły – uczelnie”  

„Serwis internetowy warszawskiej edukacji”  

„Warszawska Cyfrowa Szkoła”  

„Edukacja varsavianistyczna”  

„Warszawska Liga Debatancka”  

Poza 

szkołą 

Warszawa – miasto ludzi 

uczących się 

„Warszawski Program Edukacji Kulturalnej”  

„Literacka Mapa Warszawy”  

„Literacka Nagroda im. R. Kapuścińskiego”  

„Program wielokulturowe dziedzictwo 

Warszawy”  



„Projekt rozwoju czytelnictwa”  

„Edukacja medialna”  

„Edukacja muzealna”  

„Projekty rewitalizacji edukacyjno-społecznej” 

„Miasto kultury naukowej – PLACES”  

„Współpraca metropolii europejskich – 

URBACT”  

„Uczymy się przez całe życie”  

„Młodzieżowa Rada Warszawy” „Warszawskie 

Forum Rodziców i Rad Rodziców”  

„Portal Młoda Warszawa”  

„Nastolatek w samorządzie”  

„Warszawskie Forum Oświatowe” 

„Projekt Wisła” 

„Warszawa w Europie – międzynarodowa 

współpraca szkół”  

„Europejskie spotkania młodzieży”  

„Study in Warsaw”  

„Projekty edukacji międzypokoleniowej”  

 

 

19. Tytuł opracowania: Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku 

Status formalno-prawny dokumentu 

Przyjęta uchwałą nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dn. 24.11.2005 r. z późniejszymi 
zmianami 

Trwa aktualizacja strategii rozwoju Warszawy 

Charakterystyka dokumentu (zakres) 

Misją przedstawioną w dokumencie jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców oraz zajęcie przez Warszaw´ znaczącego miejsca wśród 

najważniejszych metropolii europejskich. 

Dokument przedstawia 5 celów strategicznych oraz 18 celów operacyjnych. Cele te osiągane 
będą przez realizację ponad 50 programów i ponad 300 zadań. 

Zapisy istotne w kontekście analizy 

Cele, kierunki działania, sposób zarządzania, harmonogram finansowo-rzeczowy (jeżeli 
istnieją) 



Nie ma słowa o zmianach/ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu 

 

CEL STRATEGICZNY 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy 

Cel operacyjny 1.1. Podniesienie poziomu i dostępności usług publicznych, w tym oświaty, 
kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

Program 1.1.5. Poprawa opieki zdrowotnej 

Zadanie 1.1.5.1. Wdrożenie miejskiego systemu ratownictwa medycznego  

Zadanie 1.1.5.3. Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych 
(choroby układu krążenia, nowotwory) oraz wypadków 

Cel operacyjny 1.2. Zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Program 1.2.1. Stworzenie sprawnego systemu zarządzania 

Zadanie 1.2.1.1. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Program 1.2.4. Wprowadzenie systemu ochrony ludności 

Zadanie 1.2.4.1. Budowa systemu alarmowania m.st. Warszawy 

Zadanie 1.2.4.5. Rozwijanie zabezpieczeń ludności przed powodzią i jej skutkami 

Zadanie 1.2.4.6. Wdrożenie systemu zabezpieczenia i informowania ludności o zagrożeniach 
nie mających znamion katastrof i klęsk żywiołowych (?) 

Cel operacyjny 1.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji 
istniejących budynków 

Program 1.3.1. Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych 

Zadanie 1.3.1.2. Budowa  mieszkań komunalnych dla niżej uposażonych mieszkańców 
miasta  

Program 1.3.4. Rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych 

Zadanie 1.3.4.1. Modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w celu obniżenia 
kosztów utrzymania obejmująca remonty i doposażenia oraz termomodernizację 

Cel operacyjny 1.4. Wykorzystanie walorów i zapewnienie stałej poprawy stanu Środowiska 
przyrodniczego 

Program 1.4.1. Poprawa jakości wód 

Zadanie 1.4.1.1. Wyznaczenie stref i obszarów ochronnych, objętych właściwymi zakazami, 
nakazami i ograniczeniami w zakresie korzystania z wody i ubytkowania gruntów 

Zadanie 1.4.1.2. Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków (1.5.1.4 -5.) 

Zadanie 1.4.1.3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej (1.5.1.6-7.) 

Program 1.4.2. Poprawa jakości powietrza 

Zadanie 1.4.2.1. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej (1.5.2.1-2.) 



Zadanie 1.4.2.2. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez poprawę izolacji termicznej 

budynków mieszkalnych 

Zadanie 1.4.2.3. Redukcja emisji spalin komunikacyjnych 

Program 1.4.3. Ochrona i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej 

Zadanie 1.4.3.4. Realizacja nowych parków 

Program 1.4.5. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

Zadanie 1.4.5.1. Racjonalizacja zużycia wody 

Zadanie 1.4.5.2. Zmniejszenie zużycia energii 

Zadanie 1.4.5.3. Zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych 

Cel operacyjny 1.5. Zapewnienie wysokiej jakości usług infrastrukturalnych 

Program 1.5.1. Usprawnienie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 

Zadanie 1.5.1.7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej odprowadzaniu wód 
opadowych i roztopowych, w tym budowa podczyszczalni (1.4.1.3.) 

Program 1.5.2. Usprawnienie systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego i 
gazowniczego 

Zadanie 1.5.2.1. Budowa i modernizacja źródeł ciepła (1.4.2.1.) 

Zadanie 1.5.2.2. Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych (1.4.2.1.) 

Cel operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się w mieście 
osób i towarów 

Program 1.6.2. Rozwój systemu transportu publicznego 

Zadanie 1.6.2.2. Modernizacja i rozbudowa systemu komunikacji autobusowej 

Zadanie 1.6.2.3. Modernizacja i rozbudowa systemu komunikacji tramwajowej (3.1.2.5.) 

Program 1.6.4. Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego 

Zadanie 1.6.4.2. Wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego w obszarach zurbanizowanych 
Warszawy 

 

CEL STRATEGICZNY 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego 

Cel operacyjny 5.1. Uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączeniem spod 
zabudowy zwartych terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy 

Program 5.1.3. Określenie zasad ochrony obszarów o szczególnych walorach 

urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych 

Zadanie 5.1.3.1. Opracowanie i realizacja programów ochrony konserwatorskiej dla 
obszarów o wysokich walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych. 

Zadanie 5.1.3.2. Stworzenie systemu ochrony układu przyrodniczego Warszawy 

Cel operacyjny 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 



Program 5.5.3. Zagospodarowanie terenów Portu Praskiego jako obszaru budownictwa 

mieszkaniowego  i biurowego 

Zadanie 5.5.3.1. Uporządkowanie systemu kanałów w rejonie Portu Praskiego i Parku 
Skaryszewskiego 

Zadanie 5.5.3.2. Budowa śluzy wodnej dla basenów Portu Praskiego 

 

 

Warszawy” - Uchwała nr XVIII/285/2003 Rady m.st. Warszawy z dn. 02.10.2003 r.,  

obszarów m.st. Warszawy,  

ególnych obszarów 

m.st. Warszawy oraz propozycje zmian przygotowywane w ramach trwających procesów 

legislacyjnych w fazie po wyłożeniu do publicznego wglądu,  

 


