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Poniżej przedstawiono wykaz dokumentów przeanalizowanych na potrzeby identyfikacji celów 
ochrony środowiska. 

Umowy międzynarodowe  

- Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju Rio+20 - „Przyszłość, 
jaką chcemy mieć” 

- Konwencja o różnorodności biologicznej 
- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego 
- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk  
- Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
- Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) 
- Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy 
- Europejska Konwencja Krajobrazowa 
- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz 

z protokołem z Kioto 
- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

odległości  

Dokumenty unijne 

- Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii 
Europejskiej.  
COM(2001) 264 wersja ostateczna 

- Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu. 
COM(2010) 2020 wersja ostateczna 
wraz z inicjatywą przewodnią Strategii - Europa efektywnie korzystająca z zasobów. 
COM(2011) 21 wersja ostateczna 

- 7. Program działań w zakresie środowiska „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń 
naszej planety” 

- Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. 
COM(2011) 244 wersja ostateczna 

- Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.  
COM(2013) 216 wersja ostateczna 

- Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.  
COM(2009) 248 wersja ostateczna 

Dokumenty krajowe 

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.” 
- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
- II Polityka ekologiczna państwa (dokument z perspektywą do 2025 roku) 
- Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 

z Programem działań na lata 2007-2013 
- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań 

na lata 2014-2020 
- Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 2006-2013) 
- Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 
- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
- Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 
- Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 

2020 
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 
- Programy ochrony środowiska dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego 
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Wyniki analizy: 

Tab. 1 Analiza zapisów dokumentów na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz krajowym wyznaczających politykę ochrony środowiska 

Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

Umowy międzynarodowe w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska 

Konferencja 
Narodów 
Zjednoczonych w 
sprawie 
zrównoważonego 
rozwoju Rio+20 - 
„Przyszłość, jaką 
chcemy mieć” 

Takie kształtowanie 
rozwoju miast, które 
będzie oferowało 
wszystkim ludziom 
możliwość rozwoju, 
dostęp do 
podstawowych 
usług, energii, 
mieszkań, transportu 
i innych udogodnień 

- Wdrożenie 
zintegrowanego 
gospodarowania 
zasobami wodnymi, 
umożliwiającego 
m.in. zapewnianie 
dobrego stanu oraz 
ochronę przed 
zanieczyszczeniami 

- Przemyślane i 
racjonalne 
gospodarowanie 
przestrzenią w 
miastach 

- Podnoszenie 
odporności na 
zmiany klimatu 
poprzez zwiększanie 
gotowości i zdolności 
do reagowania na 
skutki zmiany klimatu 

Kontrola i 
ograniczanie 
rabunkowej 
eksploatacji zasobów 
naturalnych 

- Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu 
środowiska 
towarzyszącemu 
rozrastaniu się miast 
i wzrostowi 
koncentracji ludzi w 
ich granicach 

Konwencja o 
różnorodności 
biologicznej 

- Ochrona 
różnorodności 
biologicznej oraz 
zrównoważone 
użytkowanie jej 
elementów, m.in. 
poprzez: 

- wspieranie ochrony 
ekosystemów i 
naturalnych siedlisk 
oraz utrzymywanie 
zdolnych do życia 
populacji gatunków w 
ich naturalnym 
otoczeniu; 

- wspieranie 
racjonalnego i 
zrównoważonego z 
punktu widzenia 
środowiska rozwoju 
na obszarach 
sąsiadujących z 
obszarami 
chronionymi, z 
uwzględnieniem 
zasadności 
wzmocnienia ochrony 
tych obszarów; 

- odtwarzanie i 
przywracanie do 

- - - - - - - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

stanu poprzedniego 
ekosystemów, które 
uległy degradacji; 

- zapobieganie 
wprowadzaniu, 
kontrola lub tępienie 
tych obcych 
gatunków, które 
zagrażają 
ekosystemom, 
siedliskom lub 
gatunkom. 

Konwencja o 
ochronie 
wędrownych 
gatunków dzikich 
zwierząt 

- Ochrona i, o ile jest to 
możliwe i właściwe, 
odtworzenia tych 
siedlisk gatunku 
wędrownego, które są 
ważne dla 
zapobieżenia groźbie 
zagłady 

Zapobieganie, 
usuwanie, 
kompensowanie lub 
minimalizowanie 
niekorzystnego 
oddziaływania lub 
przeszkód poważnie 
utrudniających bądź 
uniemożliwiających 
wędrówkę gatunków 

Zapobieganie, 
zmniejszanie lub 
kontrolowanie 
czynników 
stanowiących 
zagrożenie lub 
mogących zwiększyć 
zagrożenie gatunków, 
włącznie ze ścisłym 
kontrolowaniem 
wprowadzania 
gatunków 
egzotycznych lub 
kontrolowaniem bądź 
eliminowaniem takich 
gatunków już 
wprowadzonych 

- - - - - - - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

Konwencja o 
obszarach wodno-
błotnych mających 
znaczenie 
międzynarodowe, 
zwłaszcza jako 
środowisko 
życiowe ptactwa 
wodnego 

- Utrzymywanie 
obszarów wodno-
błotnych (w tym 
ochrona, utrzymanie 
oraz racjonalne 
użytkowanie zasobów 
wędrownego ptactwa 
wodnego) 
zamieszczonych w 
Spisie oraz w miarę 
możliwości racjonalne 
użytkowanie innych 
obszarów wodno-
błotnych 

- - - - - - - - 

Konwencja o 
ochronie 
gatunków dzikiej 
flory i fauny 
europejskiej oraz 
ich siedlisk 

- Ochrona gatunków 
dzikiej fauny i flory 
oraz ich siedlisk 
naturalnych, 
rozumiana jako ogół 
działań zmierzających 
do zachowania 
populacji dzikiej fauny 
i flory na poziomie, 
który odpowiada w 
szczególności 
wymaganiom 
ekologicznym, 
naukowym i 
kulturowym lub 
dostosowywaniu 
populacji tych 
gatunków do tego 
poziomu, z 
uwzględnieniem 
wymagań 
gospodarczych, 
potrzeb rekreacyjnych 
oraz potrzeb 
zagrożonych lokalnie 
podgatunków, odmian 
lub form 

Ochrona obszarów 
ważnych dla 
gatunków 
wędrownych, 
usytuowanych na 
szlakach wędrówek i 
spełniających rolę 

- - - - - - - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

terenów zimowania, 
odpoczynku, 
żerowania, 
rozmnażania lub 
pierzenia 

Konwencja w 
sprawie ochrony 
światowego 
dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego 

- Zapewnianie możliwie 
najskuteczniejszej 
ochrony i konserwacji 
oraz możliwie 
najbardziej aktywnej 
rewaloryzacji i 
ożywiania lub 
odtwarzania 
dziedzictwa 
naturalnego 

- - - - - - Zapewnianie 
możliwie 
najskuteczniejszej 
ochrony i 
konserwacji oraz 
możliwie najbardziej 
aktywnej 
rewaloryzacji i 
ożywiania lub 
odtwarzania 
dziedzictwa 
kulturalnego 

- 

Europejska 
Konwencja o 
ochronie 
dziedzictwa 
archeologicznego 

- - - - - - - - Ochrona dziedzictwa 
archeologicznego, 
rozumiana m.in. jako 
próby pogodzenia 
ochrony dziedzictwa 
archeologicznego z 
planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

- 

Konwencja o 
ochronie 
dziedzictwa 
architektonicznego 
Europy 

- - - - - - - - Ochrona dziedzictwa 
architektonicznego 
rozumianego jako 
zabytki, zespoły 
budynków i tereny 
tworzące jednostkę 
urbanistyczną, 
mającą szczególną 
wartość historyczną, 
archeologiczną, 
artystyczną, 
naukową, społeczną 
lub techniczną 

- 

Europejska 
Konwencja 
Krajobrazowa 

- - - - - Ukierunkowanie na 
ochronę, gospodarkę 
oraz planowanie 
krajobrazu (zarówno 
krajobrazów, które 
mogą być traktowane 
jako krajobraz 

- - - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

wyjątkowy, jak 
również obszarów 
krajobrazu 
pospolitego i 
zdegradowanego) 

Zintegrowanie 
krajobrazu z polityką 
w zakresie 
planowania 
regionalnego, 
urbanistycznego oraz 
wszelką inną 
polityką, która 
bezpośrednio lub 
pośrednio oddziałuje 
na krajobraz 

Ramowa 
konwencja 
Narodów 
Zjednoczonych w 
sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC) 
wraz z Protokołem 
z Kioto 

Ochrona człowieka 
i jego środowiska 
przed 
zanieczyszczaniem 
powietrza 

- - - - - Podjęcie środków 
zapobiegawczych dla 
przewidzenia, 
zapobieżenia lub 
zminimalizowania 
przyczyn zmian 
klimatu i złagodzenia 
ich negatywnych 
skutków 

Uwzględnianie zmian 
klimatu, w stopniu w 
jakim jest to możliwe, 
w projektach lub 
podejmowanych 
przedsięwzięciach, 
dla łagodzenia bądź 
adaptacji do zmian 
klimatu 

Podejmowanie 
działań w sektorze 
transportu mających 
na celu ograniczanie 
lub redukcję emisji 
gazów 
cieplarnianych 
nieobjętych 
Protokołem 
montrealskim; 

- - - 

Konwencja w 
sprawie 

Podejmowanie 
działań na rzecz 

- - Podejmowanie 
wysiłków 

- - - - - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

transgranicznego 
zanieczyszczenia 
powietrza na 
dalekie odległości 

ochrony człowieka i 
jego środowiska 
przed 
zanieczyszczeniem 
powietrza 

ukierunkowanych na 
ograniczanie i – tak 
dalece, jak to jest 
możliwe – stopniowe 
zmniejszanie i 
zapobieganie 
zanieczyszczeniom 
powietrza i jego 
skutkom, z 
włączeniem w to 
przenoszenia 
zanieczyszczeń 
powietrza na dalekie 
odległości 

Dokumenty unijne 

Zrównoważona 
Europa dla 
Lepszego Świata: 
Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Unii 
Europejskiej 

COM(2001) 264 
wersja ostateczna 

- Ochrona i 
przywrócenie 
ekosystemów oraz 
obszarów 
przyrodniczych 

Zatrzymanie 
degradacji 
bioróżnorodności 

Prowadzenie 
zrównoważonej 
gospodarki 
zasobami wodnymi 

- - - Przeciwdziałanie i 
ograniczanie 
globalnego 
ocieplania klimatu 
oraz 
dostosowywanie do 
jego efektów 

Zrównoważone 
gospodarowanie, 
rozumiane jako 
złamanie zależności 
pomiędzy wzrostem 
gospodarczym, 
zużyciem zasobów 
oraz generowaniem 
odpadów 

- - 

Europa 2020. 
Strategia na rzecz 
inteligentnego i 
zrównoważonego 
rozwoju 
sprzyjającemu 
włączeniu 
społecznemu 

COM(2010) 2020 
wersja ostateczna 

wraz z inicjatywą 
przewodnią 
Strategii - Europa 
efektywnie 
korzystająca z 
zasobów 

COM(2011) 21 
wersja ostateczna 

Zapewnienie 
spójności społecznej 
i terytorialnej, tak aby 
korzyści płynące 
ze wzrostu 
gospodarczego 
i zatrudnienia były 
szeroko dostępne, 
a osoby ubogie i 
wykluczone 
społecznie mogły żyć 
godnie i aktywnie 
uczestniczyć w życiu 
społeczeństwa 

- - - - - Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu, 
rozumiane jako 
ograniczanie emisji 
gazów 
cieplarnianych i 
bardziej efektywne 
korzystanie z 
zasobów 

Modernizacja 
transportu oraz 
propagowanie 
efektywności 
energetycznej 

Zrównoważony 
rozwój - wspieranie 
gospodarki 
efektywnie 
korzystającej z 
zasobów, bardziej 
przyjaznej 
środowisku i bardziej 
konkurencyjnej 

Uniezależnienie 
wzrostu 
gospodarczego 
od wykorzystanych 
zasobów i energii 

Wspieranie takich 
technologii i metod 
produkcji, które 
pozwalają ograniczyć 
wykorzystanie 
zasobów 
naturalnych, oraz 

- Propagowanie 
instrumentów 
służących 
oszczędzaniu 
energii, które 
mogłyby podnieść 
efektywność 
sektorów 
energochłonnych, jak 
np. instrumenty 
oparte na 
technologiach 
informacyjno-
komunikacyjnych 

Skierowanie uwagi 
na transport 
w miastach 
(na miejsca 
zagęszczenia ruchu i 
emisje) 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

zwiększyć inwestycje 
w istniejące unijne 
dobra naturalne 

7. Program działań 
w zakresie 
środowiska 
„Dobra jakość 
życia z 
uwzględnieniem 
ograniczeń naszej 
planety” 

Ochrona obywateli 
Unii przed 
związanymi ze 
środowiskiem 
naciskami i 
zagrożeniami dla 
zdrowia i dobrostanu 

Powstrzymanie utraty 
różnorodności 
biologicznej, 
utrzymanie, a jeżeli to 
możliwe odtworzenie 
ekosystemów i 
pełnionych przez nie 
funkcji 

Ograniczenie presji 
na wody 
powierzchniowe, 
podziemne oraz 
morskie w celu 
utrzymania bądź 
poprawy ich dobrego 
stanu 

Zapewnienie 
zrównoważonej 
gospodarki 
obszarami 
przybrzeżnymi 

- Zrównoważone 
gospodarowanie 
gruntami 

Należyta ochrona 
gleb, w tym 
zmniejszenie erozji 
gleby 

- Przystosowanie do 
zmian klimatu i jego 
skutków 

- - Uwzględnianie celów 
związanych z 
kapitałem 
naturalnym 

Nasze 
ubezpieczenie na 
życie i nasz kapitał 
naturalny - unijna 
strategia ochrony 
różnorodności 
biologicznej na 
okres do 2020 r. 

COM(2011) 244 
wersja ostateczna 

- Powstrzymanie 
pogarszania się 
stanu/osiągnięcie 
poprawy stanu 
wszystkich gatunków i 
siedlisk objętych 
unijnym 
prawodawstwem 
w dziedzinie ochrony 
przyrody 

- - - - - - - - 

Komunikat Komisji 
do Parlamentu 
Europejskiego, 
Rady, 
Europejskiego 
Komitetu 
Ekonomiczno-
Społecznego i 
Komitetu 
Regionów 
Strategia UE w 
zakresie 
przystosowania 
się do zmiany 
klimatu 

COM(2013) 216 
wersja ostateczna 

- - - - - - Podnoszenie 
odporności na 
zmiany klimatu 
poprzez zwiększanie 
gotowości i zdolności 
do reagowania na 
skutki zmiany klimatu 
na szczeblu 
lokalnym, 
regionalnym, 
krajowym i unijnym, 
w tym zwłaszcza na 
obszarach uznanych 
za szczególnie 
podatne na 
zagrożenia: 

- strefach 
przybrzeżnych, w 
tym zwłaszcza gęsto 

- - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

zaludnionych deltach 
i miastach 
nadmorskich; 

- gruntach miejskich 

- obszarach górskich. 

Strategia Unii 
Europejskiej dla 
regionu Morza 
Bałtyckiego - 
KOM(2009) 248 
wersja ostateczna 

- - Podniesienie jakości 
wód morskich 
poprzez 
ograniczanie ryzyka 
wpływu nadmiaru 
związków 
organicznych i 
innych 
zanieczyszczeń 
pochodzących ze 
źródeł lądowych 

- - - - - - - 

Dokumenty krajowe 

Strategia 
„Bezpieczeństwo 
Energetyczne i 
Środowisko - 
perspektywa do 
2020 r.” 

- Zachowanie 
bogactwa 
różnorodności 
biologicznej, w tym 
wielofunkcyjna 
gospodarka leśna 

Gospodarowanie 
wodami dla ochrony 
przed powodzią, 
suszą i deficytem 
wody 

- - - - Zrównoważone, 
oszczędne i 
racjonalne 
gospodarowanie jego 
zasobami 
naturalnymi 

- - 

Polityka 
Ekologiczna 
Państwa w latach 
2009-2012 z 
perspektywą do 
roku 2016 

Poprawa stanu 
zdrowotnego 
mieszkańców w 
wyniku wspólnych 
działań sektora 
ochrony środowiska 
z sektorem zdrowia 
oraz skuteczny 
nadzór nad 
wszystkimi w kraju 
instalacjami 
będącymi 
potencjalnymi 
źródłami awarii 
przemysłowych 
powodujących 
zanieczyszczenie 
środowiska 

Dokonanie 
wiarygodnej oceny 
narażania 

Zachowanie bogatej 
różnorodności 
biologicznej polskiej 
przyrody na różnych 
poziomach 
organizacji: na 
poziomie 
wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), 
gatunkowym oraz 
ponadgatunkowym 
(ekosystemowym), 
wraz z umożliwieniem 
zrównoważonego 
rozwoju 
gospodarczego kraju, 
który w sposób 
niekonfliktowy 
współistnieje z 
różnorodnością 
biologiczną 

Racjonalizacja 
gospodarowania 
zasobami wód 
powierzchniowych i 
podziemnych w taki 
sposób, aby 
uchronić gospodarkę 
narodową od 
deficytów wody i 
zabezpieczyć przed 
skutkami powodzi 
oraz zwiększenie 
samofinansowania 
gospodarki wodnej.  

Dążenie do 
maksymalizacji 
oszczędności 
zasobów wodnych 
na cele przemysłowe 
i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji 

Dążenie do 
spełnienia przez 
Polskę zobowiązań 
wynikających z 
dyrektywy LCP (do 
2012 r. limity emisji z 
dużych źródeł 
energii, o mocy 
powyżej 50 MWh 
wynoszą dla SO2 - 
358 tys. ton, dla NOx 
- 239 tys. ton) oraz 
dyrektywy CAFE 
(poziom docelowy 
średniorocznego 
stężenia pyłu PM2,5 
na poziomie 25 µ/m

3
) 

Przeciwdziałanie 
degradacji terenów 
rolnych, łąkowych i 
wodno-błotnych 
przez czynniki 
antropogenie 

Zwiększenie skali 
rekultywacji gleb 
zdegradowanych, 
przywracających im 
funkcję przyrodniczą, 
rekreacyjną lub 
rolniczą 

- - Racjonalne 
użytkowanie 
zasobów leśnych 
przez kształtowanie 
ich właściwej 
struktury gatunkowej 
i wiekowej, z 
zachowaniem 
bogactwa 
biologicznego 

Doskonalenie 
prawodawstwa 
dotyczącego ochrony 
zasobów kopalin i 
wód podziemnych 

Utrzymanie tendencji 
oddzielenia ilości 
wytwarzanych 
odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju 
(mniej odpadów na 

- Stworzenie systemu 
prewencyjnego, 
mającego na celu 
zapobieganie 
szkodom w 
środowisku i 
sygnalizującego 
możliwość 
wystąpienia szkody 

W przypadku 
wystąpienia szkody 
w środowisku koszty 
naprawy muszą w 
pełni ponieść jej 
sprawcy 

Stworzenie bazy 
danych o szkodach 
w środowisku i 
działaniach 
naprawczych 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

społeczeństwa na 
ponadnormatywny 
hałas i podjęcie 
kroków do 
zmniejszenia tego 
zagrożenia tam, 
gdzie jest ono 
największe 

wodnej oraz 
skuteczna ochrona 
głównych zbiorników 
wód podziemnych 
przed 
zanieczyszczeniem 

jednostkę produktów, 
mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia 
produktów itp.) 

Wprowadzenie 
mechanizmów 
ochrony zasobów 
złóż kopalin przed 
zagospodarowaniem 
powierzchni 
uniemożliwiającym 
przyszłe 
wykorzystanie 

II Polityka 
ekologiczna 
państwa 
(dokument z 
perspektywą do 
2025 roku) 

Zmniejszenie 
negatywnego 
oddziaływania na 
zdrowie i środowisko 
tzw. "gorących 
punktów" ("hot 
spots"), do których 
należy zaliczyć m.in. 
część obszarów 
najsilniej 
uprzemysłowionych i 
zurbanizowanych, w 
tym duże źródła 
punktowego 
zanieczyszczenia 
wód 
powierzchniowych 
objęte Programem 
Bałtyckim, zakłady 
przemysłowe 
znajdujące się na 
"Liście 80", tereny po 
byłych bazach wojsk 
radzieckich oraz 
stare, w części 
jeszcze 
niedostatecznie 
rozpoznane, 
składowiska 
pestycydów i innych 
substancji i odpadów 
niebezpiecznych; 
zmniejszenie liczby 
"gorących punktów" 

Zachowanie 

Maksymalna możliwa 
odbudowa zniszczeń 
zaistniałych w 
środowisku 
przyrodniczym i 
stworzenie systemu 
zabezpieczającego 
przed ich ponownym 
powstawaniem (np. 
na skutek 
niedomagań 
mechanizmów 
rynkowych) 

Utrzymanie i ochrona 
istniejących 
ekosystemów (w tym 
naturalnych siedlisk 
zwierząt i roślin) o 
cennych wartościach 
przyrodniczych i 
kulturowych, a także 
innych obszarów o 
dużym znaczeniu 
ekologicznym 

Renaturalizacja 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

Poprawa jakości wód 

Do 2025 r. pełne 
wdrożenie idei 
zrównoważonej 
produkcji i 
konsumpcji w 
odniesieniu do 
zużycia wody na 
cele przemysłowe, 
komunalne i rolnicze, 
wprowadzenie 
zasady stosowania 
najlepszych 
dostępnych technik 
(BAT) w systemach 
poboru, uzdatniania i 
dystrybucji wody 
oraz osiągnięcie 
wskaźników zużycia 
wody na jednostkę 
lub wartość produkcji 
oraz na jednego 
mieszkańca nie 
przekraczających 
średnich wartości dla 
państw OECD 

Minimalizacja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza przez 
wszystkie 
podstawowe rodzaje 
źródeł 

Pełna realizacja 
zobowiązań 
dotyczących 
wyeliminowania lub 
ograniczenia 
produkcji i 
użytkowania 
wszystkich 
substancji i 
produktów 
zawierających 
niebezpieczne 
zanieczyszczenia 
powietrza, 
wynikających z 
wymogów 
międzynarodowych 
(metale ciężkie, 
trwałe 
zanieczyszczenia 
organiczne, 
substancje niszczące 
warstwę ozonową, 
azbest i niektóre 
inne) 

Szeroki udział w 
międzynarodowych 
programach 

Poprawa jakości gleb 

Do 2025 r. uzyskanie 
takiego stanu gleb, w 
którym powierzchnia 
terenów 
rekultywowanych w 
skali jednego roku 
będzie nie mniejsza 
niż powierzchnia 
terenów 
przekazywanych do 
rekultywacji po ich 
uprzednim, 
nierolniczym 
wykorzystaniu. 
Będzie przy tym 
stosowana zasada 
pełnego 
rekompensowania 
nakładów na 
rekultywację przez 
poprzedniego 
użytkownika 

 

- Ograniczenie zużycia 
energii na jednostkę 
PKB o 50 % do 2025 
r. w stosunku do 
2000 r. 

Dostosowanie polityk 
sektorowych do 
zadania 
zrównoważonego 
gospodarowania i 
ochrony zasobów 
naturalnych (w 
szczególności 
zasobów wodnych, 
wydobywanych 
surowców 
mineralnych, 
powierzchni ziemi i 
zasobów gleb, 
powietrza, 
przestrzeni, 
produktów rolniczych 
i leśnych) oraz 
wdrażanie we 
wszystkich sektorach 
gospodarki 
proekologicznych 
wzorców produkcji 

Kształtowanie 
proekologicznych 
wzorców konsumpcji 
(racjonalizacja skali 
konsumpcji oraz 
preferowanie 
produktów, wyrobów 
i usług przyjaznych 
dla środowiska), a 
także kształtowanie 
proekologicznego 
systemu wartości w 

- Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
chemicznego - 
eliminowanie lub 
zmniejszenie 
skutków dla 
środowiska z tytułu 
nadzwyczajnych 
zagrożeń, a także 
doskonalenie 
istniejącego systemu 
ratowniczego na 
wypadek zaistnienia 
awarii i klęsk 
żywiołowych 

Opracowanie 
prawnych i 
technicznych 
rozwiązań mających 
na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa 
biologicznego kraju - 
w tym 
przeciwdziałanie 
negatywnym 
skutkom 
wprowadzania do 
środowiska 
genetycznie 
modyfikowanych 
organizmów 

Szerokie 
wprowadzanie 
"czystszych" paliw (w 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

odpowiednich 
obszarów, zwłaszcza 
obszarów o wysokich 
walorach 
turystyczno-
rekreacyjnych, jako 
bazy dla 
efektywnego 
wypoczynku ludności 

Ograniczenie 
poziomów hałasu ze 
środków transportu 
drogowego i 
pozadrogowego  

Ograniczenie hałasu 
na terenie miast do 
poziomu 55 dB w 
porze nocnej 

Sporządzenie map 
akustycznych dla 
wszystkich miast 
powyżej 100 000 
mieszkańców 

Stworzenie stałej 
sieci monitorowania 
poziomu hałasu w 
newralgicznych z 
punktu widzenia 
zagrożenia hałasem 
rejonach wszystkich 
miast powyżej 
100 000 
mieszkańców 

badawczych 
ukierunkowanych na 
identyfikację i ocenę 
zagrożeń z tytułu 
zanieczyszczania 
powietrza, a także na 
doskonalenie 
najlepszych 
dostępnych technik 
(BAT) ograniczania 
tych zanieczyszczeń 

Wprowadzanie 
"czystszych" paliw (w 
tym biopaliw) i 
"czystszych" 
pojazdów (mniej 
zanieczyszczających 
powietrze i mniej 
hałaśliwych), także 
pojazdów 
bezsilnikowych (np. 
rowerów w 
indywidualnym 
transporcie 
osobowym) 

Racjonalizacja 
przewozów (np. 
rozwój kolejowego 
przewozu 
kontenerów, 
wprowadzanie 
tranzytu kolejowego 
ograniczającego 
tranzytowy transport 
samochodowy oraz 
rozwój publicznego 
transportu w 
miastach) 

duchu zasady 
zrównoważonego 
rozwoju 

Głęboka przebudowa 
modelu produkcji i 
konsumpcji w 
kierunku poprawy 
efektywności 
energetycznej i 
surowcowej, 
szerszego 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

Zmniejszenia zużycia 
zasobów 
przyrodniczych 

tym biopaliw) i 
"czystszych" 
pojazdów (mniej 
zanieczyszczających 
powietrze i mniej 
hałaśliwych), także 
pojazdów 
bezsilnikowych (np. 
rowerów w 
indywidualnym 
transporcie 
osobowym), z 
jednoczesną 
poprawą ich 
parametrów 
użytkowych i 
ekonomicznych 

Krajowa strategia 
ochrony i 
zrównoważonego 
użytkowania 
różnorodności 
biologicznej wraz 
z Programem 
działań na lata 
2007-2013 

- Stworzenie warunków 
sprzyjających 
minimalizacji 
negatywnego 
oddziaływania 
istniejącej i 
planowanej sieci 
transportowej na 
elementy 
różnorodności 

Wzmocnienie 
działań na rzecz 
osiągnięcia i 
utrzymania dobrego 
stanu wód, a także 
ekosystemów 
wodnych i od wód 
zależnych, w tym 
utrzymania wszędzie 
tam gdzie jest to 

- - Ochrona in situ 
cennych krajobrazów 
naturalnych i 
półnaturalnych 

Wzmocnienie 
znaczenia ochrony 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazowej w 

- - Stworzenie 
warunków dla 
zachowania 
wartościowych 
zjawisk kultury 
regionalnej i lokalnej, 
związanych z 
utrzymaniem 
tradycyjnych form 
gospodarowania, 

- 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

biologicznej, w tym 
drożności korytarzy 
ekologicznych 

Odtworzenie i 
utrzymanie sieci 
korytarzy 
ekologicznych 
(leśnych, rzecznych i 
innych) 
zapewniających 
wymianę genów 
pomiędzy 
populacjami lokalnymi 

Ochrona in situ i ex 
situ ginących, 
zagrożonych i 
kluczowych gatunków 
roślin, grzybów i 
zwierząt, z 
uwzględnieniem ich 
regionalnej 
zmienności 

Rozwinięcie i 
umocnienie 
krajowego systemu 
obszarów 
chronionych, w tym 
wdrożenie 
Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 
2000 

Ochrona in situ 
cennych i 
zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych i 
ekosystemów, w tym 
szczególnie wodno-
błotnych, górskich i 
morskich 

Poprawa stanu 
najcenniejszych, 
zniszczonych 
ekosystemów, w tym 
dolin rzecznych, 
obszarów wodno-
błotnych i leśnych 

możliwe, 
naturalnego lub 
zbliżonego do 
naturalnego 
charakteru rzek i ich 
dolin 

Odtworzenie 
ciągłości 
ekologicznej rzek. 

procesie 
gospodarowania 
przestrzenią 

Ochrona cennych 
przyrodniczo 
krajobrazów 
kulturowych 

umożliwiających 
zrównoważone 
użytkowanie 
różnorodności 
biologicznej oraz 
edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie 
tej tematyki 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

Zachowanie terenów 
zieleni oraz 
zadrzewień i 
zakrzaczeń 
przydrożnych i 
śródpolnych 

Wsparcie działań 
mających na celu 
zachowanie ex situ 
zasobów 
genetycznych dla 
wyżywienia i rolnictwa 

Zintensyfikowanie 
działań na rzecz 
ochrony in situ 
różnorodności 
biologicznej w 
rolnictwie, a 
szczególnie zasobów 
genetycznych 
lokalnych odmian 
roślin uprawnych oraz 
rodzimych ras 
zwierząt 
gospodarskich 

Program ochrony i 
zrównoważonego 
użytkowania 
różnorodności 
biologicznej oraz 
Plan działań 
na lata 2014-2020 

- Ochrona i 
odtwarzanie cennych 
siedlisk 
przyrodniczych, w tym 
szczególnie wodno-
błotnych 

Wdrażanie zielonej 
infrastruktury, jako 
narzędzia 
pozwalającego na 
utrzymanie i 
wzmacnianie 
istniejących 
ekosystemów oraz ich 
usług 

Odbudowa 
zdegradowanych 
ekosystemów i ich 
usług 

Ograniczanie presji 
ze strony gatunków 

- - - Zwiększenie ochrony 
walorów 
krajobrazowych 

Zmniejszenie 
wrażliwości 
ekosystemów na 
spodziewane 
czynniki związane ze 
zmianami klimatu 

- - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

inwazyjnych i 
konfliktowych 

Poprawa retencji 
wodnej na obszarach 
podmokłych 

Strategia ochrony 
obszarów wodno-
błotnych w Polsce 
wraz z planem 
działań (na lata 
2006-2013) 

- Zachowanie 
naturalnego 
charakteru i funkcji 
obszarów wodnych i 
błotnych 

Prowadzenia 
racjonalnego 
gospodarowania 
siedliskami wodno-
błotnymi, chroniącego 
je przed 
zanieczyszczeniami i 
degradacją 

- - - - - - - - 

Krajowy program 
ochrony zabytków 
i opieki nad 
zabytkami na lata 
2014-2017 

- - - - - - - - Podniesienie jakości 
zarządzania 
zabytkami i 
zarządzania 
procesami ochrony 
zabytków wraz z 
podniesieniem 
jakości procesów 
decyzyjnych w 
administracji 
dotyczących ochrony 
zabytków 

Wzmocnienie 
instrumentów 
ochrony krajobrazu 
kulturowego 
wpływające na 
kompleksowość 
działań ochronnych i 
ich integrację z 
ochroną przyrody 

- 

Plan 
gospodarowania 
wodami na 
obszarze dorzecza 
Wisły 

- - Takie 
gospodarowanie 
zasobami wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, aby 
możliwe było 

- - - - - - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

osiągnięcie 
wyznaczonych dla 
nich celów 
środowiskowych 

Osiągnięcie dobrego 
stanu/potencjału wód 

Krajowy program 
ochrony powietrza 
do roku 2020 (z 
perspektywą do 
2030) 

Poprawa jakości 
powietrza co 
najmniej do stanu 
niezagrażającego 
zdrowiu ludzi, w 
szczególności na 
obszarach o 
najwyższych 
stężeniach 
zanieczyszczeń 
powietrza oraz 
obszarach, na 
których występują 
duże skupiska 
ludności 

- - Podejmowanie 
działań, które 
przyczynią się co 
najmniej do 
dotrzymania 
standardów jakości 
powietrza i ich 
utrzymania na 
poziomie określonym 
w prawodawstwie 
unijnym oraz 
krajowym 

W perspektywie do 
roku 2030 
osiągnięcie 
standardów jakości 
powietrza na 
poziomach 
określonych przez 
Światową 
Organizację Zdrowia 

Rozwój i 
rozpowszechnienie 
technologii 
sprzyjających 
poprawie jakości 
powietrza 

- - - - - - 

Polityka 
Klimatyczna 
Polski. Strategie 
redukcji emisji 
gazów 
cieplarnianych w 
Polsce do roku 
2020 

- - - - - - Adaptacja do zmian 
klimatu poprzez:  

- zwiększanie 
możliwości 
retencjonowania 
wody; 

- zintegrowane 
zarządzanie 
obszarami 
przybrzeżnymi 
(ochrona brzegu 
polskiego przed 

- - - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

skutkami zmian 
poziomu morza) 

Strategiczny plan 
adaptacji dla 
sektorów i 
obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu do 
roku 2020 
z perspektywą do 
roku 2030 

- Przywracanie i 
utrzymanie 
ekosystemów 
wodnych i od wody 
zależnych 

Przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się 
gatunków obcych 

Przywracanie i 
utrzymanie dobrego 
stanu wód 

- Ochrona gleb przed 
erozją 

Zwiększanie retencji 
glebowej zwłaszcza 
w lasach i użytkach 
zielonych 

Ochrona terenów 
osuwisk 

- - - Ochrona mienia 
poprzez racjonale 
planowanie 
przestrzenne oraz 
wprowadzanie 
ograniczeń 
technicznych w 
zakresie 
budownictwa oraz 
zagospodarowania 
terenów szczególnie 
narażonych na skutki 
zmian klimatycznych 

- 

Program Ochrony 
Środowiska 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2012-2015 z 
perspektywą do 
roku 2019 

Zmniejszenie 
negatywnego 
oddziaływania 
hałasu na zdrowie 
człowieka i 
środowisko, 
zwłaszcza w pobliżu 
tras 
komunikacyjnych 

Analiza przebiegu 
tras 
komunikacyjnych 
pod kątem ich 
uciążliwości dla 
środowiska i 
człowieka ze 
względu na emisję 
hałasu 

Realizacja inwestycji 
zmniejszających 
narażenie na hałas 
komunikacyjny 
(budowa obwodnic, 
modernizacja 
szlaków 
komunikacyjnych, 
budowa ekranów 
akustycznych, 
rewitalizacja 
odcinków linii 
kolejowych i 
wymiana taboru na 

Ochrona istniejących 
obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

Ochrona zasobów i 
walorów 
przyrodniczych poza 
obszarami prawnie 
chronionymi 

Ochrona obszarów 
wodno-błotnych 
(torfowiska, mokradła, 
bagna) 

Odtworzenie 
zniszczonych 
ekosystemów i 
siedlisk, odbudowa 
zagrożonych 
gatunków roślin i 
zwierząt 

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych – 
ochrona zarówno 
ilościowa jak i 
jakościowa z 
uwzględnieniem 
m.in. elementów 
biologicznych 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekami 
opadowymi poprzez 
budowę, rozbudowę 
i modernizację 
kanalizacji 
deszczowej oraz 
urządzeń 
podczyszczających 

Realizowanie polityki 
ograniczania 
zabudowy na 
terenach 
potencjalnie 
narażonych na 
zagrożenie powodzią 

Wdrażanie 
programów ochrony 
powietrza 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza, w tym 
emisji gazów 
cieplarnianych ze 
wszystkich sektorów 
gospodarki 

Ograniczanie emisji 
ze środków 
transportu poprzez 
modernizacje taboru, 
wykorzystywanie 
paliwa gazowego w 
miejsce oleju 
napędowego i 
benzyny oraz 
zwiększanie 
płynności ruchu 
samochodowego 

Rozwój infrastruktury 
drogowej z 
uwzględnieniem 
wymagań ochrony 
środowiska 
(obwodnice, 
poprawa stanu 
technicznego dróg, 
itp.) 

Ochrona gleb o 
najlepszej 
przydatności 
rolniczej 

Rekultywacja 
gruntów 
zdegradowanych 

Ochrona zasobów i 
walorów 
krajobrazowych poza 
obszarami prawnie 
chronionymi 

- Racjonalne 
korzystanie z 
zasobów kopalin 

- Kształtowanie 
harmonijnej struktury 
funkcjonalno-
przestrzennej 
województwa 
sprzyjającej 
równoważeniu 
wykorzystania 
walorów przestrzeni 
z rozwojem 
gospodarczym, 
poprawą jakości 
życia i trwały, 
zachowaniem 
wartości środowiska 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

mniej hałaśliwy itp.) Promocja i 
wspieranie 
rozwiązań w 
transporcie 
pozwalających na 
unikanie lub 
zmniejszanie 
wielkości emisji 
(m.in. wprowadzanie 
autobusów 
spełniających normy 
Euro 5, zmiany 
organizacji ruchu na 
terenach miejskich, 
promocja transportu 
zbiorowego, 
kolejowego, 
transportu wodnego, 
trolejbusowego i 
rowerowego) 

Program Ochrony 
Środowiska 
Województwa 
Podlaskiego na 
lata 2011-2014 

Eliminacja narażenia 
mieszkańców na 
hałas 

Zachowanie lub 
odtworzenie 
właściwej struktury i 
stanu ekosystemów i 
siedlisk 

Zapobieganie 
konfliktom 
ekologicznym na 
obszarach 
chronionych 

Racjonalizacja 
gospodarowania 
zasobami wód 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

 

Ograniczanie emisji 
ze źródeł 
powierzchniowych, 
liniowych i 
punktowych 

Zagospodarowanie 
powierzchni ziemi 
zgodne z zasadami 
zrównoważonego 
rozwoju 

- - - - - 

Program Ochrony 
Środowiska 
Województwa 
Podkarpackiego 
na lata 2012-2015 z 
perspektywą do 
2019 r. 

Realizacja działań i 
inwestycji 
określonych w 
programach ochrony 
przed hałasem, a w 
szczególności 
wspieranie działań 
związanych z 
ograniczaniem 
hałasu 
zagrażającego 
zdrowiu i nowych 
technologii 
ograniczających 
hałas w 
przedsiębiorstwach 

Czynna ochrona 
zasobów 
przyrodniczych 
województwa, w 
szczególności 
korytarzy 
ekologicznych oraz 
gatunków i siedlisk 
dla ochrony, których 
utworzono obszary 
Natura 2000 

Kontynuacja 
inwestycji 
prowadzących do 
zredukowania ilości 
zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze 
ściekami do wód i 
ziemi oraz 
realizowane 
kompleksowo wraz z 
nimi inwestycje 
mające na celu 
zapewnienie 
odpowiedniej jakości 
wody pitnej w 
aglomeracjach, 
zgodnie z Krajowym 

Osiągnięcie oraz 
utrzymanie 
wymaganej prawem 
jakości powietrza 
atmosferycznego 

Ograniczanie emisji 
komunikacyjnej i 
ochrona przed jej 
negatywnym 
oddziaływaniem 
poprzez budowę 
obejść drogowych 
miast i miejscowości, 
modernizację 
istniejących połączeń 
komunikacyjnych, 
remonty nawierzchni 

- - Przeciwdziałanie 
globalnym zmianom 
klimatu poprzez 
sukcesywną redukcję 
emisji gazów 
cieplarnianych 

Rozpoznanie i 
ochrona zasobów 
surowców o 
znaczeniu 
strategicznym oraz 
ważnych dla rozwoju 
gospodarczego 
województwa 

- Zapobieganie 
poważnym awariom 
w transporcie 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

Programem 
Oczyszczania 
Ścieków 
Komunalnych  

Zapewnienie dobrej 
jakości wody 
przeznaczonej do 
spożycia 

i przebudowy dróg o 
małej 
przepustowości; 
rozwój i 
modernizację 
transportu 
kolejowego i 
zbiorowego w 
miastach, tworzenie 
warunków do 
rozwoju ruchu 
rowerowego; 
odpowiednie 
utrzymanie czystości 
nawierzchni ulic w 
miastach 

Realizacja zadań 
przewidzianych dla 
poprawy 
infrastruktury 
drogowej, w 
szczególności 
budowy autostrady 
A-4, budowy drogi 
ekspresowej S –19, 
budowy obwodnic w 
ciągach dróg 
krajowych 

Program Ochrony 
Środowiska 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
na lata 2011-2015 z 
perspektywa do 
roku 2019 

Realizacja inwestycji 
zmniejszających 
narażenie na hałas 
komunikacyjny 

Budowa ekranów 
akustycznych 

Budowa i 
modernizacja dróg 

Ograniczanie 
prędkości i 
zapewnienie 
płynności ruchu 

Respektowanie zasad 
prowadzenia 
inwestycji na 
obszarach Natura 
2000 

Utrzymanie 
różnorodności siedlisk 
przyrodniczych i 
siedlisk gatunków 

Ochrona korytarzy 
ekologicznych i 
przeciwdziałanie 
fragmentacji 
przestrzeni 
przyrodniczej 

Renaturyzacja i 
poprawa stanu 
zniszczonych 
ekosystemów, 

Zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi 
województwa oraz 
zapewnienie 
skutecznej ochrony 
przed powodzią 

Przestrzeganie 
wymagań prawnych i 
stosowanie 
standardów ochrony 
środowiska wodnego 
w zakresie 
zarządzania drogami 
publicznymi 

Ograniczanie 
wielkości emisji ze 
źródeł liniowych 

Budowa nowych 
dróg, szczególnie 
obwodnic 
wyprowadzających 
ruch poza centralne 
części miast 

Prowadzenie 
remontów, 
przebudowy i 
modernizacji dróg 
celem poprawy 
warunków jazdy 

Budowa ścieżek 
rowerowych 

Rozwój transportu 

Ochrona gruntów 
rolnych i leśnych 
przed zmianą 
zagospodarowania 

- - Wszechstronne 
wykorzystanie 
kopalin (kopaliny 
głównej i 
towarzyszącej) 

- - 
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Element 
środowiska 

Ludzie 
Różnorodność 

biologiczna, fauna i 
flora 

Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne 
Zabytki i dobra 

materialne 
Środowisko jako 

całość 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Analizowany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

zwłaszcza wodno-
błotnych, rzecznych i 
leśnych oraz ich 
ochrona 

Ograniczanie skutków 
antropopresji na 
tereny podlegające 
różnym formom 
ochrony przyrody 

zbiorowego w 
uzależnieniu od 
rzeczywistych 
potrzeb, rozwój 
transportu 
niskoemisyjnego 
(transport kolejowy, 
transport 
tramwajowy) oraz 
transportu kołowego 
z wykorzystaniem 
autobusów 
niskoemisyjnych 

Program ochrony 
środowiska 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego na 
lata 2011-2014 z 
uwzględnieniem 
perspektywy na 
lata 2015-2018 

Ograniczanie hałasu, 
zwłaszcza w 
osiedlach 
mieszkaniowych 
przez np. tworzenie 
stref wolnych od 
transportu, 
ograniczenie 
szybkości ruchu, 
tworzenie pasów 
zadrzewień, budowę 
ekranów 
akustycznych 

Wprowadzenie 
koniecznych zmian w 
inżynierii ruchu 
drogowego (budowa 
obwodnic, poprawa 
stanu nawierzchni 
ulic i dróg, 
zapewnienie 
płynności ruchu) 

Właściwe 
zagospodarowanie 
lądowych korytarzy 
ekologicznych, 
łączących obszary o 
charakterze 
węzłowym 

Budowa przejść dla 
zwierząt na trasach 
komunikacyjnych 

Zachowanie, 
powiększanie i 
pielęgnacja terenów 
zielonych w miastach, 
jako obszarów 
rekreacji i ostoi 
przyrodniczych 

Wprowadzanie do 
zieleni miejskiej 
nasadzeń rodzimych 
gatunków drzew i 
krzewów przy 
stopniowej eliminacji 
gatunków obcych 

- Ograniczenie emisji 
ze środków 
transportu poprzez -
poprawę jakości dróg 
i organizacji ruchu 
kołowego 

Przeciwdziałanie 
degradacji terenów 
rolnych, łąkowych i 
wodno-błotnych 
przez czynniki 
antropogenne, w 
szczególności 
zapobieganie 
dewastacji gleb 
hydrogenicznych 

Stosowanie 
urządzeń 
zabezpieczających 
glebę przed 
zanieczyszczeniem 

- - - - - 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 
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Tab. 2 Ocena charakteru oraz siły powiązania projektu Planu z celami ochrony środowiska 

Zagregowany cel 
ochrony 

środowiska 

 

 

 

 

 

 

Oceniany 
dokument 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

oraz poprawa 
komfortu i jakości 

życia ludzi 

Zachowanie 
różnorodności 

biologicznej i 
ochrona cennych 
gatunków fauny i 

flory 

Ochrona stanu 
zasobów i jakości 

wód (wspieranie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

dla jednolitych 
części wód) 

Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń, 
poprawa lub co 

najmniej 
utrzymanie 

poziomów jakości 
powietrza, nie 
stanowiących 

zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i 

środowiska 
naturalnego 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 

w tym 
przeciwdziałanie 

degradacji gleb 

Ochrona, a jeśli to 
możliwe poprawa 

walorów 
krajobrazowych 

Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 

ograniczanie 
negatywnych 

skutków tych zmian 
wraz z 

jednoczesnym 
zmniejszaniem 

wrażliwości 
i przygotowaniem 

na zmiany 
klimatyczne 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
naturalnymi (złoża 

kopalin, zasoby 
leśne, zasoby 

rybne, 
różnorodność 

biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i 

atmosfera przyroda 
ogółem, itp.) 

Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i dóbr 
materialnych o 
dużej wartości 

Ochrona 
środowiska jako 
całości, dbałość 

o jego dobry stan 

Plan Transportowy 
dla Programu 
Operacyjnego 
Polska Wschodnia 
na lata 2014-2020 

WZ PN PN KR PN PN KR PN/PK PN PK 

Gdzie: 

WZ Wzmacniające „Cel szczegółowy” stanowiący kryterium oceny planowanej inwestycji w ramach Planu Transportowego służy bezpośrednio osiąganiu celu ochrony środowiska 

KR Korzystne „Cel szczegółowy” stanowiący kryterium oceny planowanej inwestycji w ramach Planu Transportowego istotnie zwiększa szansę lub tempo osiągania celu ochrony środowiska 

PK Potencjalnie korzystne 
Korzyści środowiskowe spodziewane w wyniku realizacji danego „celu szczegółowego” stanowiącego kryterium oceny planowanej inwestycji w ramach Planu Transportowego przeważają w sposób 
jednoznaczny nad ewentualnymi skutkami negatywnymi, jednak ich osiągnięcie nie jest zagwarantowane i wymaga spełnienia dodatkowych warunków 

NE Neutralne Brak wpływu na osiąganie celu ochrony środowiska - nie można zidentyfikować istotnych (znaczących) oddziaływań na środowisko (ani pozytywnych, ani negatywnych) 

PN/PK Niejednoznaczne Wpływ niejednoznaczny, zależny od rodzaju, zakresu oraz charakteru podjętych działań 

PN Potencjalnie negatywne 
Koszty/negatywne skutki środowiskowe równoważą lub przewyższają możliwe pozytywy w osiąganiu celu ochrony środowiska - możliwe jest, przynajmniej częściowe wyeliminowanie negatywnych 
skutków, pod warunkiem odpowiedniej realizacji „celu szczegółowego” stanowiącego kryterium oceny planowanej inwestycji w ramach Planu Transportowego  

NH 
Negatywne  
/hamujące 

Realizacja „celu szczegółowego” stanowiącego kryterium oceny planowanej inwestycji w ramach Planu Transportowego niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia koszty środowiskowe, 
przeważające ewentualne (o ile występują) pozytywy w tym zakresie 

KF Konflikt 
Realizacja „celu szczegółowego” stanowiącego kryterium oceny planowanej inwestycji w ramach Planu Transportowego niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia konflikty z innymi celami lub 
wymogami ochrony środowiska praktycznie wykluczając możliwość ich osiągnięcia 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 

 


