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Od autorów
Szanowni Państwo,
Trwały zrównoważony rozwój uwzględnia korelację parametrów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w granicach tolerancji natury i pozostawienia
przyszłym pokoleniom stanu środowiska w obecnej formie, jak nie lepszej. Zagadnienia związane z wypracowaniem Modelu Miasta Zielonego przy uwzględnieniu rozwiązań niskoemisyjnych i wskazaniem pakietu działań mających na celu
poprawę stanu środowiska miejskiego, podjęte w przedmiotowym projekcie, jak
najbardziej wpisują się w tę ideę.
Poszanowanie ochrony miejskich zasobów środowiskowych wraz z wizją zielonego miasta staje się obecnie zagadnieniem niezwykle aktualnym. Wszystkie
związane z nim działania zmierzają bowiem do poprawy komfortu życia i zdrowotności mieszkańców aglomeracji miejskich.
Niniejsza monografia zawiera kompleksowe podejście do zagadnienia zielonego miasta. Pierwsza część obejmuje opis stanu środowiska i jego parametrów dla
aglomeracji wrocławskiej i terenu Dolnego Śląska, przybliża czytelnikom szczegółowo zagadnienie idei trwałego zrównoważonego rozwoju, wskazuje podejścia
w zakresie zarządzania jakością powietrza atmosferycznego oraz podaje przykłady
dobrych praktyk w zakresie rozwiązań dla miast. Druga część przedstawia wyniki
analizy SWOT dla rozwiązań zielonego miasta uwzględniając parametry środowiskowo-technologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawno-administracyjne. Trzecią część stanowi wypracowany Model M Miasta Zielonego wraz z pakietami działań operacyjnych, które wskazują kierunki zarządzania środowiskiem miejskim
do roku 2020, tak aby docelowo poprawić stan zasobu środowiskowego i komfort
życia mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska.

Założenia projektowe
Szanowni Państwo,
to już nasz kolejny projekt zrealizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Działanie 1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane problemy przez uczestników poprzednich projektów – organizacje pozarządowe reprezentujące szeroką grupę mieszkańców miast i okolic, władze lokalne, oraz przedsiębiorców, jak również samych
mieszkańców, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy z dziedziny rozwiązań
klimatycznych i prowadzonego w tym zakresie dialogu społecznego, po to, by móc
szczególnie zadbać o zdrowie i „czyste” życie ludzi zamieszkujących aglomeracje
miejskie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Projekt jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych (FP) i Stowarzyszenia Eko-Biegły®,
którzy poprzez projekt przedstawili modelowe i innowacyjne rozwiązania problemu dla zanieczyszczonych miast i wspólnie z uczestnikami projektu wypracowali
– Model „zielonego miasta”, czyli energooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej,
zawierający pakiet działań proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań dla
zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego miast na poziomie
europejskim.
Celem głównym projektu było zaangażowanie obywateli Dolnego Śląska
w działania partnerskie, zmierzające do ograniczenia szkodliwych emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, poprzez wypracowanie modelu proekologicznych
i niskoemisyjnych rozwiązań, podczas warsztatów przez grupę trzydziestu pięciu
osób, dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju miast na Dolnym Śląsku. Cele szczegółowe obejmowały:
• zwiększenie udziału organizacji pozarządowych, władz na poziomie lokalnym
i regionalnym oraz mieszkańców miast w działania ekologiczne, mające na
celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenach
zurbanizowanych Dolnego Śląska oraz w obszarach szczególnie narażonych,
poprzez realizację kompleksowego systemu edukacji, m.in. poprzez udział
w konsultacjach społecznych, konferencjach i warsztatach,
• zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami oraz władzami lokalnymi w zakresie
efektywniejszego wdrażania pakietu działań klimatycznych, poprzez opracowanie optymalnego modelu energooszczędnej gospodarki miejskiej czyli
Modelu „Zielonego Miasta”, niwelującego negatywny wpływ emisji cieplarnianych na życie i zdrowie mieszkańców,
• zwiększenie zainteresowania obywateli działalnością ekologiczną i problematyką racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na podstawie

przedstawionych w projekcie praktycznych rozwiązań i publikacji w skali lokalnej i globalnej.
Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu edukacji ekologicznej, w skład którego wchodziły przede wszystkim warsztaty i panele eksperckie. Realizacja projektu przyczyniła się do uświadomienia
mieszkańcom Dolnego Śląska, jakie zagrożenie stanowi niedostateczna dbałość
o środowisko miejskie (np. emisja zanieczyszczeń do powietrza) oraz powszechna niewiedza na temat antropologicznych zmian klimatu. Starano się w sposób
trwały i ciągły kształtować platformę współdziałania w obszarze działalności ekologicznej, m.in. poprzez konsultacje społeczne, które w głównej mierze zaplanowano podczas warsztatów, i które pomogły wypracować wspólne rozwiązania, które
w przyszłości mogą zniwelować zidentyfikowane problemy, i które zostały wpisane
do Modelu „Zielonego Miasta”, m.in. w zakresie:
• optymalnych rozwiązań energooszczędnych, które posłużą funkcjonowaniu
podmiotów gospodarczych i społeczności miejskiej bez szkody dla środowiska
naturalnego,
• środków i działań, które mają faktyczny lub potencjalny wpływ na środowisko
naturalne,
• analizy stanu środowiska i skali emisji zanieczyszczeń na bezpieczeństwo środowiskowe i stan zdrowia oraz warunki życia ludzi w danym regionie,
• działań niskoemisyjnych oraz zagadnień planowania przestrzennego,
• rozwiązań dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego oraz architektury zielonej,
• korelacji ładu ekonomicznego, przyrodniczego, społecznego i przestrzennego.
Odbiorcami bezpośrednimi byli mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków pracodawców, stowarzyszeń, JST, oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna, dla których
ważne było podejmowanie zdecydowanych i skutecznych wyzwań i wypracowanie
Modelu „Zielonego Miasta”. W wyniku realizacji projektu powstało porozumienie
o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami oraz władzami lokalnymi w zakresie efektywniejszego wdrażania pakietu działań klimatycznych w odniesieniu do Modelu „Zielonego Miasta”. Projekt
był realizowany na terenie Dolnego Śląska od 01.03.2017 do 31.09.2017 roku.
Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu, stanowiły bazę do przemyśleń
i analiz, czego efektem są zamieszczone w publikacji artykuły, które stanowią dobre kompendium wiedzy dla każdego, komu bliskie jest środowisko naturalne.
Zapraszamy do lektury.
Edyta Niebiańska-Grądek
Prezes Stowarzyszenia
Forum Przedsiębiorczych
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Łukasz Szałata
Jerzy Zwoździak
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Biegły®

1. Analiza problemu: Jakość środowiska miejskiego,
opis komponentów środowiskowych,
jakość warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska
1.1. Warunki klimatyczno-meteorologiczne Wrocławia
Wrocław leży w centrum Dolnego Śląska, Niziny Śląskiej i Równiny Wrocławskiej rozciętej doliną Odry. Istotną z punktu widzenia warunków klimatycznych
Wrocławia bardziej urozmaiconą rzeźbę terenu tworzy: obszar Pogórza Sudetów
oraz częściowo Sudety na południu i Wzgórza Trzebnickie na północy. Wrocław
jest położony w strefie klimatu umiarkowanej szerokości geograficznej północnej,
w typie klimatu przejściowego, podlegającego wpływom oceanicznym i kontynentalnym. Jest jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Średnia roczna temperatura
powietrza we Wrocławiu wynosi 9,1ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze
średnią temperaturą 19,1ºC, a najzimniejszym jest styczeń ze średnią temperaturą
-0,6ºC. Lato trwa we Wrocławiu 114 dni. Najwięcej opadów jest w lipcu, a najmniej w lutym. Średnia roczna opadów wynosi ok. 580 mm rocznie, natomiast
notowanych jest 158 dni z opadem1.
Na rysunku 1.1, przykładowo, przedstawiono przebieg zmian temperatury
i wilgotności względnej powietrza w 2016 roku (wartości uśrednione do doby).
Rysunek 1.1.1. Wykres temperatury powietrza z uwzględnieniem wilgotności
względnej w odstępach godzinnych2

Analizując powyższy wykres, w 2016 roku najwyższą temperaturę powietrza
odnotowano w lipcu, zaś najniższą w styczniu.
Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/
pdf/klimat.pdf).
1

ht t ps://w w w.met eoblue.com /pl /pogod a /prog noz a /a rch ive/w roc %C 5%82aw_ pol sk a
_3081368?fcstlength=1y&year=2016&month=8.
2
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W odniesieniu do pór roku, zimą we Wrocławiu występuje najwyższe ciśnienie atmosferyczne. Spowodowane jest to przemieszczającym się układem wysokiego ciśnienia poprzez wschodnią Europę. Najwyższy spadek temperatury związany
jest z napływem mas arktycznych w układach wysokiego ciśnienia w sektorach
północnych i wschodnich. Wiatr przez dłuższą część zimy wieje z kierunków zachodnich i południowych miasta. Zimowym wiatrom towarzyszy napływ wilgotnych i ciepłych polarno-morskich mas powietrza. Mimo że najniższe temperatury
powietrza w okresie zimowym wynosiły poniżej -20 °C, to średnia temperatura
powietrza w kwartale zimowym, przy udziale miejskiej wyspy ciepła na terenie
miejskim i nizinnym, jakim jest Wrocław, wynosi przeważnie powyżej 0 °C. Opady atmosferyczne w porze zimowej nie przekraczają więcej niż 20% rocznych opadów, co oznacza, że kwartał ten jest najuboższy w opady. Opady tworzące pokrywę
śnieżną nie utrzymują się dłużej niż około miesiąca i średnio po okresie 35 dni
pojawia się odwilż3.
Wiosna w ostatnich latach charakteryzuje się dużą zmiennością temperatury. Na przełomie marca i kwietnia mogą występować temperatury dochodzące do
0 °C, gdy w przełomie kwietnia oraz maja temperatura w ciągu dnia może kształtować się na poziomie 30 °C. Proces wzrostu temperatury można nazwać okresem
nadmiernego ciepła, zaś nagły sezon wiosennych przymrozków, który jest groźny
dla wrażliwych roślin, powszechnie nazywany jest zimnymi ogrodnikami. Takie
wahania temperatury na terenie Wrocławia notowane są nawet do końca maja.
Wiosenny wiatr wschodni charakteryzuje się małą prędkością i we wrocławskich
terenach zabudowanych osiąga 2 m/s. Opady we Wrocławiu są znacznie większe
niż w porze zimowej, a w marcu i maju przekraczają 30 mm4.
Okres lata na terenie Wrocławia charakteryzuje się najmniejszym zachmurzeniem oraz prędkością wiatru. W ostatnich latach średnia temperatura lata wzrasta. W ostatnim roku osiągnęła 20 °C. Najwyższe temperatury we Wrocławiu, sięgające do 37-39°C, można odnotować w lipcu oraz sierpniu. Jest to możliwe dzięki napływającym masom powietrza zwrotnikowego. Ostatnio odnotowano coraz
większe występowanie „monsunu europejskiego” charakteryzujące się krótkimi
mocnymi opadami oraz porywistym wiatrem. Na ukształtowanie nagłego ochłodzenia wpływ wywiera Wyż Azorski, który wzmaga napływ stosunkowo chłodnego oraz wilgotnego powietrza z nad Atlantyku. Opady letnie są często krótkotrwałe
lecz o dużej intensywności, a ich sumy dobowe mogą przekroczyć 60 mm. Opady
te stanowią 40% sumy rocznych opadów dla Wrocławia5.
Jesień pod względem kierunku wiatru wykazuje wyraźne podobieństwo do
kwartału zimowego. Przez dużą część jesieni wiatr nie przekracza 2 m/s, po czym
Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/
pdf/klimat.pdf).
3

Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/
pdf/klimat.pdf).
4

Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/
pdf/klimat.pdf).
5
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upodabnia się do kwartału letniego. Średnia temperatura powietrza przekracza
10 °C. Najcieplejszym miesiącem jest październik. Maksymalna temperatura
kształtuje się na poziomie 25 °C. Warunki klimatyczne są podobne do sierpnia
– ciepło początkowo o małym zachmurzeniu z tendencją do zmiany temperatury
i poziomów opadów w późniejszym okresie. Następnie pojawia się duże zachmurzenie oraz występują największe opady w ciągu całego roku. W okresach adwekcji chłodu temperatura utrzymuje się poniżej 15 °C6.
W ostatnich latach odnotowano wzrost opadów burzowych. Na terenie Wrocławia przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Najrzadziej występują wiatry z kierunków północno-wschodnich. Średnia prędkość wiatru wynosi
3,1 m/s. Najwyższe prędkości wiatru rejestruje się w grudniu i lutym, a najniższe
w sierpniu i wrześniu. Przykładowy rozkład kierunków i prędkości wiatru dla
2011 roku przedstawia Rysunek 1.27.
Rysunek 1.1.2. Rozkład kierunków i prędkości wiatru w strefie Aglomeracja Wrocławska w 2011 r.8

Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/
pdf/klimat.pdf).
6

Paciorek M., praca zbiorowa, Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla
aglomeracji wrocławskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu
w powietrzu, POP 2011, EKOMETRIA, Gdańsk.
7

Paciorek M., praca zbiorowa, Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla
aglomeracji wrocławskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu
w powietrzu, POP 2011, EKOMETRIA, Gdańsk.
8
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Bliskie występowanie Sudetów powoduje, że na klimat Wrocławia mają wpływ
również ciepłe wiatry fenowe powodujące pojawianie się zjawisk fenopochodnych
polegających na tym, że przy silnym, suchym wietrze dochodzi do gwałtownego
wzrostu temperatury powietrza. Występują średnio 18 dni w roku i ogrzewają
zimą Wrocław. We Wrocławiu występuje również zjawisko meteorologiczne zwane „miejską wyspą ciepła” (MWC) polegające na wzroście temperatury powietrza
w centrum miasta w stosunku do terenów podmiejskich. Średnia różnica temperatur może wynosić nawet do 3 °C. Położenie miasta w dolinie Odry wpływa na
słabsze przewietrzanie, występowanie mgieł i zamgleń. Zjawiska te przyczyniają
się do pogorszenia jakości powietrza we Wrocławiu9.
Podsumowując, na terenie i obrzeżach Wrocławia występują pory suche i mokre w każdym z czterech kwartałów. Duża zmienność pogody wpływa na bioklimat miasta. Działalność ludzka, jak i położenie nad Odrą oraz zlokalizowanie
Wrocławia w dolinie tłumi bodźce klimatyczne. Występowanie wyspy ciepła powoduje złagodzenie poziomu obniżonej temperatury jesienią, zimą oraz wiosną,
zaś latem obciąża organizm człowieka zbyt dużym ciepłem10.
1.2. Zieleń miejska
Zasoby przyrodnicze i zieleń miejska aglomeracji wrocławskiej
Wśród występujących form ochrony przyrody na terenie Wrocławia wyróżnić należy: Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, Obszar Natura 2000 w zakresie obszaru siedliskowego (Dolina
Widawy, Las Pilczycki, Kumaki Dobrej, Grądy w Dolinie Odry, Łęgi nad Bystrzycą) oraz obszaru ptasiego (Grądy Odrzańskie), Użytki ekologiczne: Łacha Farna,
Obszar na terenie Nowej Karczmy, dwa zbiorniki wodne łącznie z otaczającym
terenem leśnym usytuowanym na terenie Janówka, Pomniki przyrody11.
Zieleń miejska
Zieleń definiowana jest, jako teren pokryty roślinnością, który pełni funkcje
ekologiczne, ochronne, estetyczne i rekreacyjne. Wrocław charakteryzuje się bogactwem oraz różnorodnością terenów zielonych. Obszar zieleni miejskiej Wrocławia obejmuje grunty leśne, parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogród botaniczny
i zoologiczny, cmentarze, ogródki działkowe oraz zieleń będącą otoczeniem ulic,
Lewicki Z., 2010: Praca zbiorowa Środowisko Wrocławia Informator 2010, Oficyna Wydawnicza
ATUT Wrocław 2010.
9

Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/
pdf/klimat.pdf).
10

Podgórska B. i in., 2017:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2025, Projekt, Wrocław 2017.
11
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placów, budynków, obiektów przemysłowych. Strukturę powierzchni zieleni miejskiej w 2015 roku, będącej w Zarządzie Zieleni Miejskiej przedstawia Rysunek 1.3
Rysunek 1.2.1. Struktura powierzchni zieleni miejskiej w 2015 roku12

Największy obszar terenów zielonych stanowią parki oraz lasy komunalne. We
Wrocławiu występuje 45 parków wśród których ze względu na walory ekologiczne
i przyrodnicze wyróżnić należy: Promenadę Staromiejską, Park Stanisława Tołpy, Park Szczytnicki, Park Wschodni, Park Brochowski, Park Południowy, Park
Kleciński, Park Grabiszyński, Park Zachodni, Park Leśnicki, Park Złotnicki, Park
Pawłowicki, Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocławski ogród zoologiczny. Usytuowanie parków na terenie Wrocławia przedstawia Rysunek 1.413.

Podgórska B. i in., 2017:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2025, Projekt, Wrocław 2017.
12

Podgórska B. i in., 2017:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2025, Projekt, Wrocław 2017.
13
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Rysunek 1.2.2. Lokalizacja parków na terenie Wrocławia14

Powierzchnia lasów znajdujących się w granicach miasta Wrocław kształtuje
się na poziomie 2227 ha. Drzewostan dominujący stanowią dąb szypułkowy i lipa
drobnolistna. Większymi kompleksami leśnymi są: Las Mokrzański, Rędziński,
Ratyński, Strachociński, Osobowicki15.
Wrocław propaguje zielony rozwój miasta poprzez opracowywane standardy
kształtowania i pielęgnacji terenów zielonych. Tworzone są roczne oraz wieloletnie
plany nasadzeń zieleni, wśród których wybierane są gatunki rodzime absorbujące
znaczne ilości CO2. Dobór gatunków uwzględnia bioróżnorodność gatunków, czy
też odporność roślin na niekorzystne warunki miejskie. Roślinność nasadzana jest
w sposób piętrowy.
Wrocław rozpoczął także projekty obejmujące zarządzanie i zakładanie terenów zielonych:
• Zielone Tętnice Wrocławia oraz Zieleń bez granic16.
Podgórska B. i in., 2017:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2025, Projekt, Wrocław 2017.
14

Podgórska B. i in., 2017:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2025, Projekt, Wrocław 2017.
15

WRO green culture Przedstawienie Miasta i kontekst, Aplikacja Wrocławia o tytuł Zielonej
Stolicy Europy w 2019 r.
16
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1.3. Stan jakości powierza na terenie województwa dolnośląskiego
Odnosząc się do uregulowań prawnych w Polsce funkcjonują dwa systemy zarządzania jakością powietrza: obejmujący monitorowanie jego jakości oraz regulujący zarządzanie emisjami zanieczyszczeń powietrza, odpowiedzialny za ograniczanie oraz zapobieganie emisjom (pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza, pozwolenia zintegrowane, zgłoszenia). Wśród czynników, które wywierają decydujący wpływ na kształtowanie się jakości powietrza wyróżnić należy: położenie geograficzne, warunki klimatyczno-meteorologiczne, infrastrukturę
obszaru, występujące formy zagospodarowania terenu, działalność komunalną
oraz przemysłową17.
Ochrona powietrza w Polsce stanowi główny kierunek polityki państwa. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę powietrza, wdrażającym zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Clean Air for Europe) jest Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
2017 r., poz. 1089). Podstawę prawną w dziedzinie ochrony powietrza stanowi
także szereg aktów wykonawczych. Zgodnie z art 85 w/w ustawy istotą ochrony
powietrza jest zapewnienie jego jak najlepszej jakości poprzez:
• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla
nich standardów lub co najmniej na tych poziomach;
• podejmowanie działań zmierzających do zmniejszania poziomów substancji
w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych w przypadku, gdy nie są one dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej określonych poziomów docelowych albo celów długoterminowych lub co najmniej na
tych poziomach18,19.
Fundamentalnymi elementami systemu ochrony powietrza są: system oceny
i kontroli jakości powietrza (pomiar poziomów substancji w powietrzu, podział
obszaru kraju na strefy, klasyfikacja stref), opracowanie programów ochrony powietrza, system pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,
tj. pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, standardy emisyjne dla poszczególnych technologii, środki finansowo-prawne służące ochronie środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza, administracyjne kary pieniężne20.
Zwoździak J., 2017: Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego,
IMGW PIB, Warszawa 2017.
17

Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2017 poz. 519, 785, 898,
1089).
18

19

Strona www.mos.gov.pl, Sierpień 2017.

Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza, 2015: Krajowy program ochrony
powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Warszawa 2015.
20
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Monitoring jakości powietrza w Polsce obejmuje pomiary, oceny i prognozy,
prowadzony jest w obrębie systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocena jakości powietrza atmosferycznego w Polsce dokonywana jest co roku przez
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska z uwzględnieniem parametrów
określonych w celu ochrony zdrowia w zakresie zanieczyszczeń 12 substancjami takimi, jak: ditlenek siarki, ditlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon, pył
zawieszony PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10:
ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Ocena jakości powietrza w zakresie kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin dokonywana jest
z uwzględnieniem następujących zanieczyszczeń: ditlenku siarki, tlenku azotu
oraz ozonu. Ocena jakości powietrza określana jest w strefach. Zgodnie z ustawą
strefa definiowana jest, jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250
tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, pozostały obszar
województwa, który nie wchodzi w skład miast o liczbie mieszkańców większej
niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. W województwie dolnośląskim utworzono cztery
strefy w obrębie, których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(Dz. U. 2012 poz. 914) dokonywana jest ocena jakości powietrza: aglomerację wrocławską, miasto Legnica, miasto Wałbrzych oraz strefa dolnośląska. Graficznie
strefy województwa dolnośląskiego przedstawia Rysunek 1.5.
Rysunek 1.3.1. Strefy województwa dolnośląskiego21

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017
z perspektywą do 2021 roku, Wrocław 2014.
21
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Oceny poziomów substancji w powietrzu są niezbędne do klasyfikacji stref
oraz w następstwie do podejmowania działań naprawczych wyznaczanych w programach ochrony powietrza mających na celu poprawę jakości powietrza. W Polsce
pomiary służące ocenie i kontroli jakości powietrza prowadzone są w 46 strefach.
Klasyfikacja stref dokonywana jest osobno dla każdej substancji na podstawie
wyników rocznej oceny jakości powietrza. Wyróżnia się następujące klasy:
• Klasa A: obejmuje swym zasięgiem obszar, w którym stężenia zanieczyszczenia na obszarze strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych/docelowych;
• Klasa B: obszar strefy, w którym określono stężenia zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego, natomiast poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji nie został przekroczony;
• Klasa C: dotyczy obszarów, gdzie odnotowano stężenia zanieczyszczenia powyżej poziomów dopuszczalnych z uwzględnieniem marginesu tolerancji lub
powyżej poziomów dopuszczalnych/docelowych w przypadku, gdy margines
tolerancji nie został wskazany22,23,24.
W obrębie każdej strefy dla danego zanieczyszczenia przyporządkowuje się
jedną klasę oddzielnie dla ochrony zdrowia oraz ochrony roślin25.
Klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego obejmująca 2016 rok określa
konieczność działań naprawczych prowadzących do poprawy jakości powietrza
w ujęciu ochrony zdrowia ludzi we wszystkich strefach województwa w zakresie
następujących substancji podlegających ocenie:
• aglomeracja wrocławska: NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)piren;
• miasto Legnica: PM10, arsen, benzo(a)pieren;
• miasto Wałbrzych: benzo(a)piren;
• strefa dolnośląska: PM10, arsen (miasto Głogów), benzo(a)piren, ozon (Jelenia
Góra, Szklarska Poręba i Czerniawa – wynik otrzymany na podstawie wykonanych pomiarów oraz powiat kłodzki, zgorzelecki, bolesławiecki, polkowicki
– rejon Chocianowa, Bory Dolnośląskie (pomiary wyznaczone metodą modelowania)26.
Za jakość powietrza atmosferycznego w Polsce odpowiedzialna jest niska emisja definiowana, jako emisja zanieczyszczeń wprowadzana do powietrza z emitoPraca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko, 2016: Pyły drobne
w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
22

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017
z perspektywą do 2021 roku, Wrocław 2014.
23

WIOŚ, 2017: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2016 rok, Wrocław.
24

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017
z perspektywą do 2021 roku, Wrocław 2014.
25

WIOŚ, 2017: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2016 rok, Wrocław.
26

19

rów o wysokości do 40 m. Wśród głównych źródeł niskiej emisji wyróżnić należy:
lokalne kotłownie, paleniska indywidualnych gospodarstw domowych oraz sektor
transportu. Nisko umiejscowione źródła emisji odpowiedzialne są za emisję wysokich stężeń zanieczyszczeń, które negatywnie oddziałują na zdrowie i życie ludzi
oraz poszczególne komponenty środowiska27.
Wśród emitowanych zanieczyszczeń zasadniczy problem stanowi zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi, tj. PM 2.5 oraz PM10. Pyły zbudowane są
z materii węglowej organicznej oraz nieorganicznej, wody oraz wtórnego aerozolu
nieorganicznego w skład, którego wchodzą: siarczany, azotany i związki amonowe.
Głównymi antropogenicznymi źródłami emisji pyłów pierwotnych – bezpośrednio
emitowanych do atmosfery w Polsce są: sektor energetyki zawodowej i ciepłownictwa, sektor komunalno-bytowy, przemysł m.in. materiałów budowlanych, metalurgiczny, oraz transport. Wśród naturalnych źródeł emisji pyłów wyróżnia się:
aktywność wulkaniczną, sejsmiczną oraz geotermiczną, pożary lasów, wywiewanie i transport pyłów na obszarach suchych, aerozol morski. Zgodnie z Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy pył PM10 (PM2,5) definiowany jest, jako pył, który przechodzi przez otwór sortujący, zdefiniowany w referencyjnej metodzie poboru próbek i pomiaru PM10 (PM2,5), PN-EN 12341:2014,
przy 50% granicy sprawności dla średnicy aerodynamicznej do 10 μm (do 2,5
μm). W Polsce występuje największa w Unii Europejskiej emisja pyłu PM10 oraz
PM2,5 za którą odpowiedzialny jest sektor bytowo-komunalny28.
W wyniku przemian chemicznych oraz reakcji prekursorów zanieczyszczeń
wtórnych: tlenków siarki, azotu, lotnych związków organicznych, amoniaku tworzony jest pył wtórny. Źródłem wtórnych zanieczyszczeń atmosfery są procesy spalania i procesy przemysłowe. Za emisję amoniaku odpowiedzialny jest w dużej
mierze sektor rolnictwa (odchody zwierząt gospodarskich), a także zużywanie nawozów azotowych29.
Głównymi czynnikami środowiskowymi, które w sposób szkodliwy oddziałują na zdrowie i życie człowieka są wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych
powietrza w atmosferze30.
Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Polskim (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych sub27

Świtalska K., 2014: Dwie twarze niskiej emisji, Logistyka odzysku, październik-grudzień 2014.

Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko, 2016: Pyły drobne
w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
28

Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko, 2016: Pyły drobne
w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
29

System prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza. Niekorzystne działanie
wybranych zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia. www.smog.imgw.pl (28.08.2017).
30

20

stancji w powietrzu Dz. U. 2012 poz. 1031) normy stężeń dla pyłu zawieszonego
przedstawia tabela 1.1
Tabela 1.3.1. Normy stężeń dla pyłu zawieszonego31
Nazwa zanieczyszczenia

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Poziom objęty normą

Wartość µg/m3

24 godziny

poziom dopuszczalny

50

rok kalendarzowy

poziom dopuszczalny

40

24 godziny

poziom alarmowy

300

24 godziny

poziom informowania

200

rok kalendarzowy

poziom docelowy

25

rok kalendarzowy

poziom dopuszczalny

25

rok kalendarzowy

poziom dopuszczalny

20

trzy lata kalendarzowe

pułap stężenia ekspozycji

20

trzy lata kalendarzowe

krajowy cel redukcji
narażenia

18

pył zawieszony PM10

pył zawieszony 2,5

Z analiz wynika, iż wysokie stężenia pyłu występują zarówno w aglomeracjach
i dużych miastach, jak i w mniejszych miastach oraz na obszarach podmiejskich.
Średnie roczne stężenia pyłu PM10 w 2014 r. na obszarach miejskich i podmiejskich kształtowały się na poziomie32 od 18 do 64 µg/m3.
Monitoring jakości powietrza na obszarze województwa dolnośląskiego w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest z uwzględnieniem programów monitoringu środowiska (obecnie obowiązujący: Program
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020) przez: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) oraz Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (IMGW) – pomiary wykonywane na Śnieżce.
Pomiary stężeń zanieczyszczeń dokonywane są przy wykorzystaniu metod zarówno automatycznych jak i manualnych33.
Zgodnie z obowiązującym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska
na lata 2016 – 2020, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
podejmie realizację następującego zakresu zadań:
• badania i ocena stanu zanieczyszczeń województwa;
Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko, 2016: Pyły drobne
w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
31

Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko, 2016: Pyły drobne
w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
32

33

www.wroclaw.pios.gov.pl.
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• prognozowanie zanieczyszczeń powietrza wraz z analizą epizodów stężeń zanieczyszczeń;
• prowadzenie programów badawczych obejmujących zjawiska na poziomie globalnym oraz kontynentalnym, które będą realizowane na szczeblu krajowym
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, co jest wynikiem sygnowanych przez Polskę konwencji ekologicznych;
• prowadzenie Wojewódzkiej Bazy Emisji Zanieczyszczeń Powietrza34.
1.3.1. Stan jakości powietrza dla aglomeracji wrocławskiej
Strefa Aglomeracja Wrocławska (kod strefy: PL0201) o powierzchni 293 km2
obejmuje miasto Wrocław. W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokonał monitoringu jakości powietrza przy wykorzystaniu
5 stacji pomiarowych (Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego, ul. Orzechowa, ul. Na
Grobli, al. Wiśniowa, ul. Bartnicza). Pomiary określone były metodami automatycznymi w zakresie zanieczyszczeń gazowych, tj.: ditlenku siarki SO2, ditlenku
azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, a także pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz metodami manualnymi w zakresie codziennego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 jak i określenia zanieczyszczeń takich, jak: ołów Pb, kadm
Cd, nikiel Ni, arsen As oraz benzo(a)piren B(a)P w pyle PM10. Usytuowanie punktów pomiarowych poziomów substancji referencyjnych w powietrzu przedstawia
rysunek 1.6 35.

Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 20162020, WIOŚ, Wrocław 2015.
34
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WIOŚ, 2017: Informacja o stanie środowiska na obszarze Wrocławia w 2016 r. Wrocław 2017.

Rysunek 1.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych poziomów substancji referencyjnych w powietrzu36

Analizując wyniki pomiarów zaprezentowane przez WIOŚ w Informacji o stanie środowiska na obszarze Wrocławia w 2016 roku, określono niski poziom zanieczyszczenia powietrza substancjami takimi, jak: ditlenek siarki, benzen, tlenek
węgla oraz dla metali ciężkich. Stwierdzono ponadnormatywne wartości stężeń
średniodobowych dla pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5. Przekroczenia poziomu
docelowego odnotowano dla benzo(a)pirenu (427% normy odnotowano dla stacji
pomiarowej Wyb. J. Conrada – Korzeniowskiego i 380% normy dla stacji przy ul.
Orzechowej). Ponadto stwierdzono wysoki poziom ditlenku azotu – przekroczony
został dopuszczalny poziom średnioroczny dla NO2. Zaznaczono także, iż w sezonie grzewczym kształtował się znacznie wyższy poziom wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych oraz częściej występowały przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w porównaniu do sezonu pozagrzewczego37.
Charakteryzując oddziaływanie pyłu zawieszonego na środowisko w ujęciu
wpływu na klimat, aerozol atmosferyczny wpływa zarówno w sposób pośredni jak
i bezpośredni. Charakteryzują bilans energii w systemie klimatycznym poprzez
rozpraszanie oraz absorpcję promieniowania słonecznego i ziemskiego. Redukuje
36

WIOŚ, 2017: Informacja o stanie środowiska na obszarze Wrocławia w 2016 r. Wrocław 2017.

37

WIOŚ, 2017: Informacja o stanie środowiska na obszarze Wrocławia w 2016 r. Wrocław 2017.
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docierające do powierzchni ziemi promieniowanie słoneczne, co w konsekwencji
prowadzi do przypowierzchniowego obniżenia temperatury38.
Polska znajduje się w grupie państw Unii Europejskiej odznaczających się dużym zanieczyszczeniem powietrza. Według danych opublikowanych w Raporcie
Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącym jakości powietrza w 2016 roku Polska na tle krajów UE zajmuje drugie miejsce po Bułgarii pod względem zanieczyszczeń powietrza pyłem PM2,5, tj.: Polska 22,8 µg/m3, Bułgaria: 24,1 µg/m3.
Odnosząc się do krajów nie należących do UE, poziom zanieczyszczeń powietrza
pyłem PM2,5 najwyższy odnotowano dla Macedonii (30,4 µg/m3) oraz Kosova
(28,0 µg/m3)39.
Wśród głównych działań mających ograniczyć emisję pyłów do atmosfery wyróżnić należy: m.in. wymianę starych wysokoemisyjnych kotłów sektora bytowo-komunalnego, którego celem jest likwidacja źródeł wytwarzania ciepła pochodzącego ze spalania węgla na rzecz zastosowania ogrzewania elektrycznego, gazowego lub odnawialnych źródeł energii. Istotna jest także redukcja emisji z sektora
transportu poprzez modernizację oraz zastosowanie nowoczesnych technologii.
Istotną rolę w ochronie powietrza odgrywa także edukacja ekologiczna oraz tereny
zielone. Zieleń w miastach spełnia funkcję ochronną poprzez pochłanianie zanieczyszczeń powietrza, absorpcję kurzu i pyłów (jedno drzewo liściaste w okresie
wegetacyjnym może pochłonąć 130-150 kg toksycznych substancji emitowanych
w wyniku spalania paliw), ekologiczną, klimatyczną, estetyczną oraz rekreacyjną. Ponadto zieleń okrywowa oraz trawy pełnią funkcję filtra, stanowiąc ochronę
przed wtórnym pyleniem. Wyliczono, iż hektar boru świerkowego absorbuje około
30 Mg pyłów w skali roku, natomiast hektar lasu bukowego zatrzymuje około 65
Mg. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wielkość obszaru
zieleni w odniesieniu do jednego mieszkańca aglomeracji powinna się kształtować na poziomie 50 m2. Idea Zielonego Miasta jako energooszczędnej gospodarki
niskoemisyjnej jest potencjalnym narzędziem prowadzącym do poprawy jakości
powietrza, np. stosowanie elementów budownictwa energooszczędnego poprzez
system zielonych dachów w miastach, który przyczynia się do absorpcji gazów
cieplarnianych, pyłów i toksycznych związków chemicznych oraz regeneruje atmosferę w wyniku produkcji tlenu40,41,42.

Kardasz P., Doskocz J., 2016: Innowacje w Polskiej Nauce – przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016.
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European Environment Agency: Air quality in Europe – 2016 report, European Environment
Agency, 2016.
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Zwoździak J. i in.: Ograniczenia niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na
terenie Wrocławia w latach 2016-2020.
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Małochleb M., 2017: Niska emisja – przewodnik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
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1.4. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Dolnego Śląska
Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi stanowi kompleksowy
system organizacyjny uwzględniający elementy zrównoważonego rozwoju. Wytwarzanie odpadów komunalnych jest stałym, nieodzownym elementem działalności człowieka. Obserwowany wzrost produkcji odpadów związany jest z poprawą warunków bytowych oraz postępującym rozwojem gospodarczo-przemysłowym wielu krajów świata43,44.
Odnosząc się do aktualnych danych statystycznych ilość odpadów komunalnych, która została wytworzona w 2015 r. wynosiła 10,8 mln Mg odpadów, tj.
283 kg/mieszkańca. Wobec 2014 r. ilość wytworzonych odpadów ogółem wzrosła
o blisko 0,5 mln Mg, tj. o 20 kg/mieszkańca. Na obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 roku zebrano 987,2 tys. Mg odpadów komunalnych, tj. 339,8 kg/
mieszkańca. Wobec 2014 r. zaobserwowano wzrost o 44 tys. Mg, tj. o 16 kg/mieszkańca45,46,47.
Fundamentalnym, unijnym aktem prawnym regulującym kwestie gospodarki
odpadami jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dyrektywa ramowa). Zapisy dyrektywy regulujące zakres gospodarowania odpadami zaimplementowano do prawa krajowego Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z poźn. zm.). Zgodnie z ustawą zarządzanie gospodarką odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia
ludzi oraz środowiska, jednocześnie nie prowadząc do powstawania zagrożenia
dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt oraz uciążliwości przez hałas lub
zapach, jak i stwarzania niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich, a także
miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. Dla racjonalnej gospodarki odpadami istotna jest hierarchia postępowania z odpadami.
W pierwszej kolejności należy podejmować działania, które będą zapobiegać powstawaniu odpadów. W sytuacji braku możliwości wykluczenia powstawania odpadów należy ich strumień przygotować do ponownego użycia, poddać recyklingowi lub innym procesom odzysku. Ostatnim ogniwem hierarchii, w przypadku gdy
powyższe rozwiązania nie mogą być zastosowane, jest unieszkodliwianie odpadów. Zmniejszenie mas wytwarzanych odpadów możliwe jest m.in. poprzez wpływ
Rosik-Dulewska Cz., 2015: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa 2015.
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Kostecka J., Koc-Jurczyk J., Brudzisz K., 2014: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 16/1(2014).
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Adamczyk I. i in., 2015: Infrastruktura Komunalna w 2014 r., Informacja i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
45

Bochenek D., i in., 2015: Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
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Florkiewicz i in., 2016: Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Informacje
i opracowania statystyczne, Warszawa 2016.
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na behawioryzm człowieka, stosowanie ulepszonych technologii w procesach produkcyjnych, zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa48,49,50,51.
W myśl ustawy odpad jest to substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia jest zobowiązany, zaś
odpady komunalne definiowane są jako odpady powstające w gospodarstwach
domowych oraz masy odpadów wytwarzane przez innych wytwórców, które nie
zawierają odpadów niebezpiecznych, a w zakresie wyglądu oraz składu wykazują
cechy podobne do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Skład
fizykochemiczny oraz ilość powstających odpadów komunalnych determinowany
jest ściśle warunkami społeczno-ekonomicznymi regionu52,53.
Ważnym aktem prawnym tworzącym wraz z ustawą o odpadach podstawy
prawne gospodarowania odpadami w Polsce jest Ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2017 poz. 1289 z późn.
zm.). W myśl zapisów tej ustawy gmina jest odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zapewnia ich selektywną zbiórkę. Dokumentem regulującym gospodarkę odpadami na terenie województwa dolnośląskiego
jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2016-2022 54.
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi oparte jest na
wyznaczonych w zasięgu administracyjnym gmin regionach gospodarki odpadami komunalnymi. W odniesieniu do zapisów ustawy, region definiowany jest jako
obszar zamieszkały przez co najmniej 150 000 mieszkańców lub obszar gminy
liczący powyżej 500 tys. mieszkańców, obsługiwany przez regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zgodnie z definicją RIPOK jest to
zakład zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjęcia
i przetworzenia strumienia odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej
120 000 mieszkańców, spełniający kryteria BAT. Zgodnie z obowiązującym prawem utworzone RIPOK-i zobowiązane są do przyjmowania strumienia odpadów
komunalnych oraz zapewnienia ich sortowania, mechaniczno-biologicznego lub
termicznego przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowania
odpadów zielonych, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych. Podstawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi selekRosik-Dulewska Cz., 2015: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa 2015.
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Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z póżn. zm.).

Kosieradzka-Federczyk A.,2013: Priorytety Unii Europejskiej w gospodarowaniu odpadami,
Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania” nr 1/2013.
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Rosik-Dulewska Cz., 2015: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa 2015.
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tywna zbiórka oraz segregowanie odpadów. Zmieszane odpady komunalne kierowane do RIPOK poddawane są mechanicznemu sortowaniu poprzez rozdrabnianie, mielenie, elektromagnetyczne wyodrębnienie metali żelaznych, separację,
flotację. Wynikiem procesu mechanicznego przetwarzania niesegregowanych
u źródła odpadów jest wydzielenie trzech frakcji granulometrycznych: ulegającej
biologicznemu przetworzeniu (0-80/100 mm), poddawanej odzyskowi surowcowemu (80/100-200/300 mm) oraz frakcja wykorzystywana do odzysku energetycznego (>200/300 mm). Biologiczne przetworzenie masy biodegradowalnej zachodzi
na wskutek przemian biochemicznych przy udziale mikroorganizmów w dwóch
fazach: termofilnej, podczas której następuje higienizacja wsadu, temperatura
procesu wynosi powyżej 70°C oraz mezofilowej odpowiedzialnej za dojrzewanie
wstępnie rozłożonego materiału55,56,57,58,59,60.
Odpady zielone zebrane selektywnie oraz inne bioodpady poddawane są procesom kompostowania. W wyniku procesu wytwarzany jest materiał wykazujący właściwości nawozowe lub środek wspomagający uprawę roślin lub kompost
nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) poddawany
procesowi odzysku R10 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2015
poz. 132). Odpady powstające po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz z sortowni odpadów komunalnych
deponowane są na regionalnych składowiskach odpadów61.
Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi:
• północny, obejmujący gminy: Chocianów, Chojnów, Chojnów (m.), Gaworzyce, Głogów (m.), Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnica,
Legnickie Pole, Lubin, Lubin (m.), Miłkowice, Pęcław, Polkowice, Prochowice,
Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Żukowice;
• południowy, obejmujący gminy: Bardo, Bielawa (m.), Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój (m.), Dzierżoniów (m.), Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój
Rosik-Dulewska Cz., 2015: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa 2015.
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Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z póżn. zm.).

Kardasz P., Doskocz J., 2016: Innowacje w Polskiej Nauce – przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016.
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Manczarski P., Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i składowanie odpadów w świetle nowo
obowiązujących przepisów, Zarządzanie gospodarką odpadami.
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Nolepa A., 2014: Teoretyczne podstawy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
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•

•

•

•

(m.), Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Kłodzko (m.), Kondratowice, Kudowa-Zdrój (m.), Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków,
Międzylesie, Niemcza, Nowa Ruda, Nowa Ruda (m.), Pieszyce (m.), Piława Górna (m.), Polanica-Zdrój (m.), Radków, Sobótka, Stoszowice, Szczawno-Zdrój
(m.), Szczytna, Świdnica, Świdnica (m.)., Świebodzice (m.), Walim, Wałbrzych,
Ząbkowice Śląskie, Żarów;
wschodni, obejmujący gminy: Bierutów, Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława, Oława (m.), Przeworno, Siechnice, Strzelin,
Wiązów, Ziębice, Żórawina oraz gminy województwa opolskiego: Brzeg (m.),
Lubsza, Skarbimierz;
zachodni, obejmujący gminy: Bogatynia, Bolesławiec, Bolesławiec (m.), Gromadka, Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubań (m.), Nowogrodziec, Olszyna,
Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka,
Węgliniec, Zawidów (m.), Zgorzelec, Zgorzelec (m.);
środkowosudecki, obejmujący gminy: Boguszów-Gorce (m.), Bolków, Czarny
Bór, Janowice Wielkie, Jawor (m.), Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Kamienna
Góra, Kamienna Góra (m.), Karpacz (m.), Kowary (m.), Lubawka, Lubomierz,
Lwówek Śląski, Marciszów, Męcinka, Mieroszów, Mirsk, Mściwojów, Mysłakowice, Paszowice, Piechowice (m.), Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara Kamienica,
Stare Bogaczowice, Szklarska Poręba (m.), Świeradów – Zdrój (m.), Świerzawa,
Wądroże Wielkie, Wleń, Wojcieszów (m.), Zagrodno, Złotoryja, Złotoryja (m.);
północno-centralny, obejmujący następujące gminy: Brzeg Dolny, Długołęka,
Dobromierz, Dobroszyce, Góra, Jemielno, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice,
Malczyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Prusice, Strzegom, Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wąsosz, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław,
Zawonia, Żmigród62.

Wśród systemów odbierania i zbierania odpadów komunalnych województwa
wyróżnia się:
• odbieranie odpadów zmieszanych,
• selektywna zbiórka odpadów prowadzona w systemie pojemnikowym (szkło,
papier i tektura, tworzywa sztuczne),
• akcyjna zbiórka odpadów niebezpiecznych (szkolne zbieranie zużytych baterii,
zbieranie w aptekach przeterminowanych leków); miejscem zbierania odpadów niebezpiecznych są także niektóre PSZOK-i.,
• wystawianie odpadów wielkogabarytowych,
• odbieranie odpadów komunalnych przy wykorzystaniu Mobilnego Punktu
Zbiórki Odpadów63.
Zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, za organizowanie i funkcjonowanie sprawnego systemu gospodarki
odpadami na terenie gmin województwa odpowiedzialne są władze gminy. W wo62
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jewództwie dolnośląskim strumień zmieszanych odpadów komunalnych w ramach RIPOK poddawany jest wyłącznie mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu. Województwo nie posiada instalacji do termicznego przetwarzania omawianej grupy odpadów. Odpady zielone zebrane selektywnie oraz inne bioodpady na
terenach wiejskich poddawane są odzyskowi w przydomowych kompostownikach,
zaś w przypadku miast – proces ten zachodzi w kompostowniach usytuowanych
na terenie RIPOK. Wśród mas zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych
do instalacji MBP wyróżnia się: biodegradowalne odpady kuchenne, odpady zielone, odpady opakowaniowe, papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale,
opakowania wielomateriałowe, tekstylia, odzież, drewno, odpady niebezpieczne,
odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych,
odpady z czyszczenia ulic i placów oraz z targowisk. Składową strumienia zmieszanych odpadów komunalnych jest także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły, ziemia, kamienie oraz odpady remontowo-budowlane64.
Odnosząc się do danych GUS w 2015 roku z obszaru województwa zebrano
ogółem 987,2 tys. Mg, tj. 339,8 kg/mieszkańca odpadów komunalnych co stanowi 9,1 % odpadów komunalnych wytworzonych ogółem w Polsce. W zebranym
strumieniu odpadów 787,3 tys. Mg stanowiły zmieszane odpady komunalne, tj.
271 kg/mieszkańca (79,8 %), zaś 199,9 tys. Mg (20,2 %) odpadów zebrano selektywnie, tj.: papier i tektura: 26,5 tys. Mg, szkło: 34,9 tys. Mg, tworzywa sztuczne:
23,4 tys. Mg, metale: 1 tys. Mg, tekstylia: 0,1 tys. Mg, odpady wielkogabarytowe:
23 tys. Mg oraz odpady biodegradowalne: 57,5 tys. Mg. W omawianym strumieniu
odpadów nie odnotowano odpadów niebezpiecznych. Odpady komunalne wytworzone w Polsce oraz na obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 r. prezentuje
tabela65.
Tabela 1.4.1. Odpady komunalne wytworzone w Polsce oraz na obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 r.66
Odpady komunalne
wytworzone ogółem w Polsce
[mln Mg]

Odpady komunalne
wytworzone na obszarze
województwa dolnośląskiego
ogółem
[tys. Mg]/[%]

Zmieszane odpady komunalne
wytworzone na obszarze
województwa dolnośląskiego
[tys. Mg]/[%]

Odpady komunalne zebrane
selektywnie na obszarze
województwa dolnośląskiego
[tys. Mg]/[%]

10,8

987,2 (9,1 %)

787,3 (79,8%)

199,9 (20,2%)

Graficznie strukturę udziału wytworzonych odpadów komunalnych w 2015 r.
na terenie województwa dolnośląskiego w stosunku do ogółu dla Polski przedsta64
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wia wykres 1. Odpady komunalne zebrane wg frakcji omawianego województwa
przedstawiono na wykresie 2 67.
Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych oraz strukturę udziału
w 2015 r. prezentuje Rysunek 1.2. Analizując, 252 tys. Mg poddano recyklingowi
(87 kg/mieszkańca), kompostowaniu lub fermentacji 134 tys. Mg (46 kg/mieszkańca), przekształceniu termicznemu 126 tys. Mg (43 kg/mieszkańca) zaś składowaniu 476 tys. Mg, tj. 164 kg/mieszkańca 68.
Województwo dolnośląskie zajmuje czwarte miejsce pod względem ilości wytworzonych odpadów komunalnych w skali roku69.
Rysunek 1.4.1. Wykres przedstawiający strukturę udziału wytworzonych odpadów komunalnych w 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego w stosunku
do ogółu dla Polski70

Florkiewicz i in., 2016: Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Informacje
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Rysunek 1.4.2. Wykres przedstawiający odpady komunalne zebrane wg frakcji na
obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 r.71

Rysunek 1.4.3. Wykres przedstawiający sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych oraz struktura udziału w 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego72

W odniesieniu do 2014 roku na obszarze omawianego województwa funkcjonowały następujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych obsługujące regiony gospodarki odpadami komunalnymi, posiadające status RIPOK:
• 15 instalacji MBP odpadów komunalnych;
• 22 instalacje przetwarzające odpady zielone i inne bioodpady zebrane selektywnie;
Florkiewicz i in., 2016: Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Informacje
i opracowania statystyczne, Warszawa 2016.
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• 13 składowisk odpadów komunalnych;
• 3 instalacje MBP, 2 instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 19 składowisk odpadów komunalnych
oraz 4 sortownie posiadające status instalacji zastępczej73.
Gospodarka odpadami komunalnymi dla Wrocławia
W celu prawidłowego, racjonalnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, obszar Gminy Wrocław został podzielony na cztery sektory gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące poszczególne dzielnice:
• sektor I: Stare Miasto i Śródmieście;
• sektor II: Krzyki;
• sektor III: Fabryczna;
• sektor IV: Psie Pole74.
Odpowiedzialność za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów od
właścicieli nieruchomości ponosi Gmina. Obowiązujący na terenie Gminy Wrocław regulamin utrzymania czystości i porządku (Uchwała nr XXVIII/567/16
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia) zobowiązuje do selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady budowlane i pochodzące z rozbiórki, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia, termometry rtęciowe, przeterminowane leki oraz chemikalia. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady: zmieszane odpady komunalne, papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone oraz szkło. Powyższe warunkowane jest aktem prawa miejscowego – Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXI/442/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 r. z terenu Gminy Wrocław zebrano, odebrano 294 532 Mg odpadów komunalnych, tj. 486 kg/mieszkańca, w tym zmieszane odpady komunalne
stanowiły 215 403 Mg (73,1%). W stosunku do lat poprzednich ilość odpadów
odebranych, jako zmieszane ulega zmniejszeniu co jest wynikiem wprowadzonej
reformy systemu gospodarki odpadami75.
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Wrocław należy do Północno-Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi. Na terenie regionu występują trzy instalacje MBP (Wąsocz, Środa Śląska, Strzegom) o wydajności pozwalającej na przyjęcie oraz przetworzenie
362 000 Mg odpadów rocznie. Pod koniec 2016 roku przepustowość instalacji została wykorzystana w 59,5%. Moce przerobowe instalacji przetwarzania odpadów
zielonych i innych bioodpadów kształtują się na poziomie 27 000 Mg/rok (Wąsocz,
Wrocław). Według analizy, pod koniec omawianego roku przepustowość kompostowni została wykorzystana w 88%. Łączna pojemność regionalnych składowisk
odpadów wynosi 1,9 mln m3 dla 2014 roku (Wąsocz, Strzegom)76.
Działalność człowieka przyczynia się niewątpliwie do wzrostu stężenia gazów
cieplarnianych w atmosferze. Za efekt cieplarniany oraz globalne ocieplenie odpowiedzialne są przede wszystkim: ditlenek węgla (CO2), metan (CH4) oraz tlenek
azotu (N2O). Istotny wpływ na powstawanie gazów cieplarnianych oraz emisję
pyłów do atmosfery wywiera gospodarka odpadami komunalnymi. Wskazuje się,
iż w 2013 roku w Wielkiej Brytanii sektor gospodarki odpadami odpowiedzialny był za emisję gazów cieplarnianych w 4%. Zasadniczą rolę odgrywał metan,
stanowiąc w emisji całkowitej 91% udziału. Usprawniając system gospodarki odpadami na przestrzeni lat 1990-2013 emisja gazów odpowiedzialnych za efekt
cieplarniany uległa zmniejszeniu o 67%. Do potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
sektora gospodarki odpadami należą m.in.: zbieranie, sortowanie, transport, składowanie pozostałości po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych.
Emisja zanieczyszczeń pochodząca z transportu przyczynia się do powstawania
epizodów smogowych, intensyfikuje zjawisko efektu cieplarnianego oraz wpływa
na zakwaszenie środowiska. Transport jest źródłem emisji pierwotnej, tj. emisja
substancji pochodząca ze spalania paliw, eksploatacji pojazdów, dróg oraz wtórnej
– emisja tlenków azotu, węgla, metali ciężkich, węglowodorów, pyłu PM10 oraz
PM2,5 77,78,79.
Osiągając wyznaczone poziomy recyklingu, zwiększając rangę selektywnej
zbiórki odpadów, zmniejszając tym samym generowanie strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych, eliminując składowanie odpadów, wykorzystując odpady
jako konwencjonalne źródło energii, zwiększając świadomość ekologiczną społeczeństwa wypracujemy założenia energooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej –
„Model M Zielonego Miasta”.
Szpadt R., 2017: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wrocław za rok 2016 w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Wrocław 2017.
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2. Trwały i zrównoważony rozwój miasta
(sustainable urban development)
– zarys podstawowych problemów
Teoria trwałego zrównoważonego rozwoju, a w szczególności teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego, w Polsce często zwana ekorozwojem lub wzrostem
zrównoważonym, jako jedyna we współczesnej ekonomii w sposób kompleksowy podejmuje zagadnienie długotrwałej zdolności współczesnej gospodarki do
rozwoju przy spełnieniu kryterium międzygeneracyjnej sprawiedliwości80. Teoria
ta – lub w szerszym ujęciu ekonomia trwałości (Sustainability Economics) – nie
ujmuje przy tym, jak ma to miejsce w neoklasycznej ekonomii środowiska, tego
kryterium w sposób czysto pozytywny, czyli jako warunek, którego spełnienie zapewnia neoklasyczny mechanizm zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ale
normatywnie, czy wręcz teleologicznie (celowościowo). Innymi słowy, zrównoważenie, trwałość i zdolność do samopodtrzymywania się wzrostu i rozwoju stają
się w ramach tej teorii celami świadomej polityki prowadzonej na różnych poziomach terytorialno-przestrzennych: od lokalno-regionalnego poczynając, a na
globalnym kończąc81.
Z. Nowak definiuje trwały i zrównoważony rozwój jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych
pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych” 82. Prowadzenie rozwoju danego regionu wymaga
nieustannego podnoszenia świadomości społecznej oraz ekologicznej, a szczególnie wskazania na współzależność pomiędzy zrównoważonym rozwojem oraz interesem ekonomicznym i gospodarczym. Zgodnie z ekonomią zrównoważonego
rozwoju Holgera Rogalla83, zrównoważony rozwój zmierza do zapewnienia wszystkim żyjącym dzisiaj ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokich
Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów
naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 225-250.
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standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w granicach
naturalnej wytrzymałości ziemi, przy uwzględnieniu zasady sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Obie te (i wiele innych) definicje zwracają uwagę na fundamentalny fakt, zasadniczo różniący ekonomię zrównoważonego rozwoju, a także ekonomię ekologiczną, i odpowiadającą im politykę rozwoju
(polityka trwałego rozwoju, ekorozwoju czy zielonej gospodarki) od neoklasycznego podejścia problemów środowiskowych w ramach neoklasycznej teorii wzrostu
gospodarczego. Chodzi właśnie o zasygnalizowany w powyższych definicjach fakt,
że procesy społeczno-gospodarcze muszą być analizowane i modelowane (w ramach odpowiedniej polityki i praktycznych działań implementacyjnych z nimi
związanych) granicach i z uwzględnieniem zarówno ograniczoności zasobów, jak
i wytrzymałości przyrody rozumianej przede wszystkim jako zdolności do asymilacji szoków antropogenicznych i rezyliencja ekosystemów. Takie podejście nie
występuje z kolei – lub pojawia się w znikomym stopniu – w neoklasycznej ekonomii środowiska, czy neoklasycznej teorii ekologiczni zrównoważonego wzrostu
gospodarczego, którą cechuje swoisty „ekologiczny optymizm wzrostowy”, przejawiający się w przekonaniu o nieistotności środowiskowych barier wzrostu wskutek sprawności rynkowego mechanizmu substytucji cenowo-technologicznej do
ich przezwyciężania84.
Istotną rolę w zapewnianiu realizacji społecznych celów nadrzędnych trwałego rozwoju – dobrobyt (jakość życia), bezpieczeństwo i sprawiedliwość (w tym
zwłaszcza międzypokoleniowa) – odgrywa utrzymanie funkcji ekologicznych środowiska przyrodniczego, a więc zdolność do utrzymania podstawowych procesów
życiowych, w tym życia i rozwoju społeczności ludzkiej. Zdolność ta uzależniona
jest w głównej mierze od stałości zasobu kapitału naturalnego. Oznacza ona nie
zmniejszanie się fizycznej ilości zasobów naturalnych, jak i nie pogarszanie się
ich jakości. Stałość kapitału naturalnego jest w głównej mierze warunkiem sprawiedliwości międzygeneracyjnej, która dotyczy ekologicznego wymiaru trwałego
rozwoju. Zgodnie z prowadzoną polityką ekologiczną, międzygeneracyjna sprawiedliwość identyfikuje potrzebę zachowania nie ulegającej pogorszeniu jakości
społeczeństwa przy uzyskaniu społecznej akceptacji, w tym jego zasobów i użytków pozaekonomicznych dla przyszłych pokoleń. Definiuje również konieczność
zabezpieczenia zasobów podstawowych surowców, a w szczególności nośników
energii, aby zapewnić wzrost gospodarczy w przyszłości. Wreszcie, o czym już
wspomniano, niezbędna dla zachowania międzypokoleniowej sprawiedliwości w wymiarze ekologicznym stałość kapitału naturalnego implikuje też troskę
o zachowanie zdolności przyrody jako całości i jej poszczególnych ekosystemów
(w tym globalnych) zdolności do absorbowania szoków antropogenicznych zwiąPatrz zwłaszcza Barbier E.B., 2013, Economics, Natural Resource and the Development. Conventional and Alternative Views, Rutledge, Abington oraz Gomez-Baggenthun E.G., De Groot R, Lomas
P, Montes C., 2010, The history of ecosystem services in economic history and practice: From early
notions to market and payment schemes, Ecological Economics, vol. 69, s. 1209-1218.
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zanych z szeroko rozumianą produkcją i konsumpcją, a w efekcie zdolności do
podtrzymywania ważnych procesów życiowych85.
Pojęcie zrównoważonego rozwoju kładzie szczególny nacisk na aspekt ekologiczny sposobu rozumienia koncepcji trwałego rozwoju, która uwidacznia współzależność ładu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz przestrzennego
w rozwoju społeczno-gospodarczym. Jednakże w odróżnieniu od koncepcji ekorozwoju i odpowiadającej jej na poziomie realizacyjnym polityki ekorozwoju nie
oznacza ono dominacji wymiaru ekologicznego. Ujmując rzecz syntetycznie, wyraża się to w tym, że każdy z rozpatrywanych ładów składających się na ład zrównoważony czy zintegrowany powinien przyczyniać się do stałego w czasie strumienia
dochodów czy też korzyści netto (co oznacza uwzględnianie kosztów uzyskiwania
tych dochodów) przyczyniających się do takiego powiększania dobrobytu społecznego jednostek i społeczeństwa, które nie narusza możliwości powiększania tego
dobrobytu przez przyszłe generacje.
Podsumowując tę część naszych rozważań, stwierdzimy, że istotą trwałości
i zrównoważenia rozwoju jest to, że wzrost społecznego dobrobytu, rozumiany jako
ciągły w czasie proces powiększania poziomu realizacji poszczególnych elementów,
przy pomocy których operacjonalizujemy w praktyce kategorię rozwoju społeczno-gospodarczego86, przebiega przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, tak aby zagwarantować możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego jak
i przyszłych pokoleń. Rozwój przebiega przy zachowaniu równowagi przyrodniczej
oraz bez zakłócania podstawowych procesów przyrodniczych, co oznacza w szczególności branie pod uwagę takich zjawisk i procesów, jak: ograniczoność zasobów,
zakres możliwości ich substytuowania kapitałem antropogenicznym, nieodwracalność niektórych procesów (zjawisko entropii), rezyliencja ekosystemów87. Skoro trwały zrównoważony rozwój oznacza potrzebę integrowania różnych aspektów
i wymiarów rozwoju, ująć go też możemy jako zbiór odpowiadających im ładów:
• przyrodniczego;
Szeroko cytowane w literaturze przedmiotu wyniki badań empirycznych zespołu kierowanego
przez jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu ekonomii ekologicznej, Robert Constanzę,
dowodzą, że oszacowana monetarnie wartość związanych z tym usług ekosystemowych (ecosystem
services) może nawet przekraczać wartość PKB poszczególnych krajów czy świata jako całości.
Patrz zwłaszcza: Constanza R., d’Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg
K., Naeem S., O’Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M, 1997, The Value of the
world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387, 15 Mai, s. 253-56.
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W rozdziale tym abstrahujemy całkowicie od bardzo ważnego, tak teoretycznie, jak i w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, problemu pomiaru (mierników, wskaźników, indeksów itp.)
trwałości i zrównoważenia rozwoju. Syntetyczny przegląd i ocena dotychczasowych międzynarodowych i polskich doświadczeń w tym zakresie zawarty jest (w:) Borys T., 2014, Wybrane problemy
pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, „Optimum. Studia ekonomiczne”,
nr 3(69), s. 3-21.
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Patrz szeroko na ten temat: Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii
środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 225-250.
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• społeczno-demograficznego;
• ekonomicznego;
• przestrzennego88.
Z powyższego zapisu wynika, jak istotna jest współzależność i korelacja czynnika ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w stymulowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego. Zarazem, wszystkie powyżej zapisane łady muszą
być rozpatrywane w układzie przestrzennym, gdyż rozwój społeczno-gospodarczy
i demograficzny nie jest zjawiskiem „punktowym” (jako to bywa w istocie ujmowane w standardowej teorii wzrostu gospodarczego). Przestrzenny wymiar trwałego i zrównoważonego rozwoju oznacza w szczególności, że z uwzględnieniem
naturalnych barier i – z drugiej strony – sposobności i możliwości wynikających
z wyposażenia w szeroko rozumiane zasoby przyrodnicze właściwości poszczególnych ekosystemów, cech historycznie ukształtowanej sieci osiedleńczej, czy
czynników determinujących terytorialną mobilność ludności, dąży się do wzrostu
spójności terytorialnej rozwoju, rozumianej jako zmniejszanie różnic w poziomie
dobrobytu i jakości życia poszczególnych społeczności lokalnych i regionalnych89.
Kategoria zrównoważonego i trwałego rozwoju ma przede wszystkim charakter makroekonomiczny i globalny. Nie oznacza to wszakże, że nie można i nie
należy jej odnosić do różnych mniej czy bardziej wyodrębnionych obszarów przestrzennych i administracyjnych, takich jak regiony, czy jednostki sieci osadniczej,
a w tym aglomeracje miejskie. Taka potrzeba wiąże się przede wszystkim z faktem, że polityka trwałego i zrównoważonego rozwoju, podobnie jak polityka regionalna, czy polityka spójności, choć jest na ogół programowana na szczeblu makroekonomicznym (krajowym), a nawet transgranicznym czy ponadnarodowym, jak
w przypadku Unii Europejskiej, musi być aktywnie współtworzona i realizowana
także na niższych poziomach terytorialno-przestrzennych. W całej rozciągłości
dotyczy to zwłaszcza dużych aglomeracji i obszarów metropolitalnych. W literaturze poświęconej polityce miejskiej i regionalnej upowszechniło się już w związku
z tym pojęcie „miejskiego rozwoju trwałego” (Sustainbale Urban Development)90.
W polskiej literaturze przedmiotu są to najczęściej uwzględniane łady składające się na rozwój
trwały i zrównoważony, a szczególnie duża aktywność jeśli chodzi o badania teoretyczne, studia
empiryczne oraz pomiar stopnia trwałości rozwoju w zakresie odpowiadającym poszczególnym ładom wykazują B. Poskrobko i T. Borys. Możliwe jest oczywiście wyróżnianie innych jeszcze ładów
trwałego rozwoju, w tym zwłaszcza etyczno-aksjologicznego i instytucjonalnego.
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Mechanizmy wyrównywania powyższych różnic nie są przedmiotem powyższych rozważań. Od
lat wywołują one ożywione polemiki tak w odpowiedniej literaturze przedmiotu, jak i w praktyce
polityki rozwoju, a polityki regionalnej w szczególności. Chodzi w szczególności o kontrowersje
związane z koncepcją policentryczności rozwoju z jednej strony, a biegunowości rozwoju z drugiej.
Patrz na przykład: Faludi A., 2006, From European spatial development to territorial cohesion
policy, Regional Studies, vol. 40, s. 667–678.
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Kategoria zrównoważonego i trwałego rozwoju miejskiego odnosi się – generalnie – do złożonych problemów związanych z planowaniem rozbudowy i rewitalizacji miast i obszarów metropolitalnych zgodnie z celami, zasadami i kryteriami rozwoju trwałego i zrównoważonego. Chodzi więc także o przedstawione
cztery łady współtworzące ład zrównoważony, czy zintegrowany. Wydaje się przy
tym, że w przypadku programowania rozwoju czy rekonstrukcji danego obszaru
miejskiego, jako jednostki osadniczej charakteryzującej się dużą w stosunku do
terenów wiejsko-rolniczych, czy rekreacyjnych (niezurbanizowanych względnie
mało zurbanizowanych) koncentracją sieci w kierunku zapewniającym rosnącą
zgodność z celami i zasadami zrównoważonego rozwoju, pojawiają się pewne problemy specyficzne. Chcielibyśmy je poniżej wstępnie zasygnalizować, gdyż ich
szczegółowe omówienie znacznie wykraczałoby poza skromne ramy objętościowe
tego rozdziału.
Po pierwsze, dla identyfikacji specyfiki kategorii trwałego i zrównoważonego
rozwoju obszaru miejskiego, czy też aglomeracji miejskiej, szczególnego znaczenia
nabiera zrównoważenie przestrzenne: jako takie oraz w odniesieniu do każdego
innego wymiaru tego rozwoju: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Można też postawić tezę, iż trwały rozwój miasta, z przestrzennego punktu widzenia, możliwy jest w długim okresie tylko i wyłącznie w ramach zrównoważonego
rozwoju przestrzennego większego układu przestrzennego: aglomeracji miejskiej
i/lub układu metropolitarnego, w której dane miasto funkcjonuje, a także przestrzennie zrównoważonego, czyli charakteryzującego się wysoką spójnością terytorialną (w odniesieniu do każdego ładu trwałego i zrównoważonego rozwoju),
regionu i kraju.
Po drugie, trwały i zrównoważony rozwój miasta czy aglomeracji miejskiej
musi być rozpatrywany i programowany także w kontekście funkcji miastotwórczych; a w szczególności: administracyjnej, przemysłowej, transportowej, turystycznej, handlowej, oświatowo-edukacyjnej i kulturotwórczej. W praktyce może
to być bardzo trudne ze względu na specyfikę, dynamikę i zmienność tych funkcji
w czasie. Istotniejsze jest jednak to, że często mogą i rzeczywiście się pojawiają
istotne sprzeczności związane z realizacją tych funkcji w kontekście poszczególnych celów i ładów zrównoważonego rozwoju. Przykładowo, z punktu widzenia
ładu ekonomicznego i społecznego trudno nie ocenić pozytywnie pozyskiwania
nowych inwestorów i tworzenia nowych, zwłaszcza jeśli są one trwale konkurencyjne, miejsc pracy. Oznacza to nie tylko wzrost gospodarczy, powiększanie lokalnej bazy podatkowej, ale również wzrost zamożności mieszkańców, redukcję
biedy i wykluczenia społecznego itd. Lecz jeśli nie towarzyszy temu odpowiedni
rozwój sieci publicznego transportu i całej infrastruktury komunikacyjnej, będzie
to skutkować szybko rosnącą kongestią komunikacyjną, ze wszystkimi jej negatywnymi skutkami wpływającymi z kolei bardzo negatywnie na dobrobyt i jakość
życia mieszkańców. Użytecznym narzędziem dla programowania trwałego rozwoju miasta z uwzględnieniem współzależności i potencjalnych konfliktów po38

między poszczególnymi funkcjami miastotwórczymi może być analiza SWOT91
i wskaźniki monitoringu rozwoju miasta z punktu widzenia nowego paradygmatu
rozwoju.
Po trzecie, kategoria trwałego i zrównoważonego rozwoju miejskiego nie powinna być mylona czy utożsamiana z tak zwanym rozwojem zielonym, czy „zielonym miastem” (green city), jak również z „miastem inteligentnym” (smart city),
czyli miastem, którego rozwój oparty jest głównie na nauce, edukacji i nowoczesnych technologiach (zwłaszcza informacyjnych). Koncepcje „miasta zielonego”
(czy procesu „zazielelania miasta” – od angielskiego greening the city) czy „miasta
inteligentnego” powinny być ujmowane raczej jako komponenty składowe koncepcji trwałego rozwoju miejskiego (Sustainable Urban Development) lub – w ujęciu
dynamicznym – jako procesy sprzyjające takiemu rozwojowi92.
Po czwarte, w transformacji miasta zgodnej z koncepcją Urban Sustainable
Development kluczową rolę ogrywa sfera polityczno-instytucjonalna i aksjologiczno-świadomościowa (dotyczy to zresztą takiej transformacji w każdym wymiarze przestrzenno-terytorialnym). W tym kontekście szczególnie ważna jest
edukacja dla zrównoważonego rozwoju, w tym – jako jej komponent – edukacja
ekologiczna. Ważne jest także niezmiernie kształtowanie poczucia aktywnego
uczestnictwa w procesach decyzyjnych związanych z trwałym rozwojem miasta.
Chodzi między innymi o możliwość wpływania na podejmowanie decyzji poprzez
wspólne dyskutowanie poszczególnych problemów oraz proponowanie własnych
rozwiązań, a także m.in. uczestnictwo w budowaniu strategii i pakietów działań
operacyjnych dla miast w zakresie stałej poprawy stanu zasobów środowiska. Zapewnienie realizacji tego celu wymaga zaangażowania społeczeństwa do procesu
podejmowania decyzji poprzez informowanie i konsultowanie z nimi wszelkich
przedsięwzięć z zakresu poprawy stanu środowiska miejskiego, poprawy edukacji, zmniejszania biedy i wykluczenia społecznego, rozwoju systemu transportu
publicznego oraz infrastruktury komunikacyjnej i informatycznej, modernizacji
sieci edukacyjnej itd.
Niezmiernie istotne jest zdobycie społecznego poparcia dla podejmowanych
działań poprzez uświadomienie indywidualnego wpływu i odpowiedzialności za
rozwój miasta. zasób środowiska. W tym kontekście trudny do przecenienia jest
rozwój wszelkich form społeczeństwa obywatelskiego i tak zwanej demokracji deliberatywnej, czyli systemu instytucjonalnego, w którym demokracja nie sprowadza się tylko do uczestnictwa obywateli w procedurach większościowego głosowania, ale ich aktywnego uczestnictwa we wszelkich procesach poprzedzających
podejmowanie ważnych, w różnych skalach przestrzennych, decyzji: od wspólnot
Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira,
Kraków 2010.
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Por.: Fiedor B., Dokurno Z., Scheuer B., 2016, Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki, Gospodarka Narodowa, nr 1., s. 5-28.
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i osiedli mieszkaniowych poczynając, a na organach zarządzających miastem czy
aglomeracją kończąc93.
We wprowadzeniu w tematykę trwałego zrównoważonego rozwoju, autorzy
wskazali podstawowe wymiary trwałego i zrównoważonego rozwoju, a są nimi:
ekonomiczny, społeczny, ekologiczny, instytucjonalny i przestrzenny, a wymiary te
poddane zostały szczegółowej diagnozie w dalszej części monografii w rozdziale
poświęconym analizę SWOT, jako heurystycznej technice analitycznej.
Przedmiotowe parametry mają w swoim znaczeniu ścisłe powiązanie z punktu
widzenia pakietu rozwiązań dla miasta wypracowanych w ramach przedmiotowego projektu, a kontynuując stanowią integralne działania z punktu widzenia
miasta jako wydzielonego obszaru w społeczno-ekonomicznej i przyrodniczej
strukturze kraju, co w efekcie można ująć jako kluczowe wymiary trwałości rozwoju miejskiego, opartego na trwałym zrównoważonym rozwoju, oznaczającego
wzrost stopnia realizacji wektora celów społecznych i ekonomicznych związanych
z procesem rozwoju ekonomicznego. Jak już podkreślono, trwały rozwój oznacza
bowiem maksymalizowanie korzyści netto z rozwoju ekonomicznego, przy równoczesnym zachowaniu użyteczności i jakości zasobów naturalnych w horyzontalnym okresie.
Rozwój ekonomiczny oznacza zatem wzrost dochodu per capita, jak również
poprawę w zakresie innych elementów współtworzących dobrobyt społeczny. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że aby zapewnić trwały rozwój konsumpcji materiałów, dóbr oraz usług, mógł być jednocześnie ograniczony do poziomu,
który jest akceptowalny z ekologicznego punktu widzenia potrzeby zachowania
właściwej jakości środowiska dla przyszłej generacji.
Jak już podkreślono, szczególne znaczenie ma wymiar przestrzenny w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju obszaru miejskiego. Kierunek ten jednak
wymaga bardzo szczegółowych analiz i podejmowania trudnych decyzji w warunkach szeregu konfliktów, które pojawiają się w trakcie rozwoju przestrzeni miejskiej, a czasem bez uwzględnienia możliwego potencjalnego oddziaływania rozwijających się lub funkcjonujących działalności na środowisko i często wpływające
negatywnie na otoczenie, jak to ma na przykład miejsce w przypadku potencjalnego oddziaływania zapachowego, czy systemu gospodarowania odpadami. Kolejną
istotną kwestią przy rozwoju miasta jest zagadnienia ciągów komunikacyjnych
i ich obciążenia, co często nie jest brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji zwianych z rozwojem danych części miasta. Natomiast tego typu rozwój przestrzenny
w szczególny sposób powinien uwzględniać zrównoważenie przestrzenne w odniesieniu do wymiaru ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Planując trwały
We współczesnej ekonomii ekologicznej i ekonomii trwałości (Sustainability economics) podkreśla się, że kształtowanie się demokracji i społeczeństwa deliberatywnego, jako pewnej opozycji w stosunku do tradycyjnego modelu demokracji przedstawicielskiej, jest ważną przesłanką
instytucjonalną implementacji koncepcji trwałego rozwoju. Patrz na przykład: Spash C.L., 2007,
Deliberative monetary valuations: issues in combining economic and political processes to value
environmental change, Ecological Economics, Vol. 94, s. 690-696.
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rozwój miasta z przestrzennego z punktu widzenia – w ramach zrównoważonego
rozwoju przestrzennego większych układów – aglomeracji miejskiej, regionu i kraju – trzeba mieć wiedzę i świadomość potencjalnych zagrożeń, w tym zwłaszcza
wynikających z faktu braku zrównoważenia obszaru „zewnętrznego”, na przykład
miasta w ramach regionu.
Dobre praktyki w zarządzaniu obszarem miejskim są także powiązane
z koncepcją trwałego zrównoważonego rozwoju opartego na modelu gospodarki
okrężnej (circular economy). Jest to model zakładający minimalizację wpływu na
środowisko tworzonych produktów poprzez umożliwienie ich powtórnego wykorzystania, przy uwzględnieniu barier, ograniczeń i możliwości tworzenia cząstkowych „względnie zamkniętych” obiegów materii (na przykład w gospodarce odpadami, wodno-ściekowej, energetycznej). Takie podejście jest szczególnie użyteczne
przy przechodzeniu od liniowych do okrężnych systemów miejskich (transport,
energetyka), czyli integracji systemów miejskich. W konsekwencji pojawia się koncepcja miejskiego metabolizmu (urban metabolism) jako próba teoretycznego opisu tego procesu94. Koncepcja gospodarki okrężnej zakłada minimalizację wpływu
na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie. Z gospodarką okrężną wiąże
się także pojęcie procedury certyfikowanej cradle-to-coffin (grave), czyli od kołyski do trumny (grobu) jako sposobu projektowania i produkcji oraz szczegółowego
schematu oceny przedmiotów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, tak
by po zakończeniu ich użytkowania, można je było włączyć do ponownego obiegu, wykorzystać materiały, ocenić zdolność do recyklingu, zużycia energii i wody
oraz wpływu społecznego na cykl życia produktu95 (LCA – Life Cyscle Assesment)
i metod produkcyjnych.
Zastosowanie Analizy Cyklu Życia (Life Cycle Assesment) oznacza systematyczne badanie wszystkich oddziaływań produktu na środowisko – od gotowego wyrobu do odzysku materiałów 96. Jest to przedstawienie informacji bardziej
ogólnych, dotyczących faz życia danego produktu czy przedsiębiorstwa: narodziny, rozwój, dojrzałość i starzenie się. Jednym z podstawowych założeń tej analizy
jest badanie aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie
życia wyrobu (tj. „od narodzin do śmierci”) począwszy od pozyskania surowców
poprzez produkcję i użytkowanie wyrobów, aż do ich końcowego składowania lub
gospodarczego wykorzystania.
Analiza Cyklu Życia zaprezentowana poniżej na rys. 2.1.1, jako jedno z niewielu
narzędzi dostarcza podstawowych informacji dotyczących oddziaływania na śroPatrz m.in.: Kennedy C., Pincetl S., Bunje P., 2010, The study of urban metabolism and its application to urban planning and design, Environmental Pollution, vol. 159, s. 1-9.
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dowisko danego wyrobu na każdym etapie jego produkcji oraz wspomaga poszukiwanie optymalnego rozwiązania prośrodowiskowego. Z całą pewnością może ona
być też użytecznym narzędziem analitycznym badania metabolizmu miejskiego.
Rysunek 2.1.1. Schemat cyklu życia Life Cycle Assesment – opracowanie własne
na podstawie97

W podsumowaniu rozdziału dotyczącego trwałego zrównoważonego rozwoju
miasta autorzy przybliżają kluczowe założenia zapisów Karty Lipskiej przyjętej
Góralczyk M., Kulczycka J.: Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA)-nową normą rodziny ISO
14000. Problemy Ekologii, 2001, 4.
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z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności
terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r. na rzecz zrównoważonego
rozwoju miast europejskich. Zakłada ona, że miasta europejskie to cenne i niezastąpione dobra gospodarcze, społeczne i kulturowe. W planowaniu ich dalszego
rozwoju należy uwzględniać wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego, tj. dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko życia. Ekorozwój
miast to istotna część gospodarki przestrzennej – zasady zrównoważonego rozwoju pomagają tworzyć miasta, które są przyjazne dla mieszkańców. Najważniejsze
zalecenia Karty Lipskiej to:
• Wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju
miejskiego (polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego);
• Tworzenie i zapewnianie przestrzeni publicznych wysokiej jakości (potrzeba
tworzenia nowej kultury budowlanej, architektonicznej i urbanistycznej);
• Modernizacja sieci infrastruktury i poprawa wydajności energetycznej (wartość struktury zasiedlenia jako podstawa efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów);
• Aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna (w tym zwłaszcza edukacja na
rzecz zrównoważonego rozwoju);
• Przeciwdziałanie nadmiernym nierównościom społecznym i związanemu
z tym wykluczeniu społecznemu – w rożnych wymiarach, nie tylko ekonomicznym – poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice
w kontekście miasta jako całości. Chodzi zwłaszcza o podnoszenie jakości
środowiska fizycznego, wzmocnienie gospodarki lokalnej i lokalnej polityki
rynku pracy, aktywną politykę edukacji i szkoleń dla dzieci i młodzieży, promowanie sprawnego i korzystnego cenowo transportu miejskiego.
Podsumowując, w rozdziale wskazano kluczowe aspekty koncepcji trwałego
i zrównoważonego rozwoju, ze zwróceniem uwagi zwłaszcza na jego cele, zasady
i komponenty składowe (łady), a także współzależność tych ładów. Podkreślono, że
koncepcja ta ma zastosowanie również do względnie zamkniętych układów przestrzennych, a w tym miast i aglomeracji miejskich i układów metropolitarnych.
W drugiej części rozdziału podjęto wstępną analizę wybranych problemów teoretycznych i implementacyjnych związanych z przechodzeniem do modelu trwałego
i zrównoważonego rozwoju miasta (Sustainbale Urban Development).
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3. Katalog dobrych praktyk – Zielone miasto
– na przykładzie wybranych miast europejskich
Idea zielonych miast czytelna jest w wielu branżowych opracowaniach z zakresu ochrony środowiska i szerokiego wsparcia zarządczego dla włodarzy miast oraz
instytucji zainteresowanych zarządzaniem komponentami środowiska. Temat ten
w aspekcie wielu ostatnich lat jest coraz bardziej aktualny i nabiera istotnego znaczenia w realizacji działań zarówno projektowych, jak i strategicznych w przy budowaniu zielonego wizerunku miast w połączeniu z pakietem technicznych oraz
środowiskowych działań na rzecz poprawy stanu środowiska i warunków życia
mieszkańców aglomeracji miejskich.
W wielu publikacjach tematycznych (low carbon city, low carbon solution, green city solution) wskazane wyraźnie są podstawowe cele realizacji projektów zielonych miast wpisujących się w założenia projektowe realizowane przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych we współpracy z ekspertami ze Stowarzyszenia
Eko-Biegły, takie jak98,99,100,101:
• Ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych w tym m.in. emisji CO2;
• Wspieranie kierunku zwiększenia produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł;
• Sprawne oddziaływanie urzędów miejskich w zakresie edukacji ekologicznej
i zaangażowania mieszkańców w projekty prośrodowiskowe z uwzględnieniem
standardów dla poszczególnych komponentów środowiska;
• Tworzenie aglomeracji miejskiej atrakcyjnej i przyjaznej dla mieszkańców
w zakresie zielonej infrastruktury i rozwiązań środowiskowych;
• Działania w zakresie gospodarki odpadami w celu redukcji ilości odpadów nie
nadających się do recyklingu;
• Budowanie miast z zachowaniem dostępnych technologii niskoenergetycznych
we współpracy oraz konsultacji z mieszkańcami oraz zainteresowanymi stronami;
• Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców miast poprzez angażowanie zainteresowanych stron w budowanie projektów partnerskich;
• Korzystanie z cyklu zamkniętego w ramach gospodarki i stałe wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych oraz o obniżonym nakładzie energetycznym;
• Optymalizacja dostępnych zasobów102.
Ten key principles of low carbon urbanization – supporting China’s new type of urbanization,
Sierpień 2017.
98

Cities of tomorrow, http://www.fm-house.com/wp-content/uploads/2015/01/Cities-of-Tomorrow1.pdf Sierpień 2017.
99
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A.K. Jain, Low Carbon City – policy, planning and practice, Delphi, 2009.

S. Tinsley, Environmental management in a low carbon economy, Routlenge London and New
York, 2014.
101

102
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Z.Xin, Y.Zhang, „Low Carbon Economy and Low Carbon City”, Urban Studies, 2008-04.

Głównymi parametrami zielonych miast w ocenie autorów na podstawie szerokiej analizy działań oraz uwzględniając powyższe kierunki są parametry, takie
jak:
• prawno-administracyjne;
• ekonomiczne;
• społeczne;
• techniczno-środowiskowe.
Konkludując naszą analizę, należy zatem opisać kluczowe składowe filozofii
zielonego miasta, takie jak103,104,105:
1. Sprawne zarządzanie i planowanie terenem miejskim. W tym także wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie budownictwa, takich jak technologie
zielonych dachów, zasady budownictwa pasywnego oraz sprawne zarządzane
energochłonnym zabudowaniem jakie przeważa w centrum miasta np. kamienice i stopniowe podłączanie tej zabudowy do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Rozwijanie i promowanie niezmotoryzowanych środków transportu oraz transportu miejskiego nieużywających paliw kopalnianych takich jak np. tramwaje, samochody hybrydowe (np. Tesla). W celu ograniczenia ruchu drogowego
należy przygotować plan wielomodułowy zintegrowany system tranzytowy
z uwzględnieniem włączenia kolei podmiejskiej w sieć transportu publicznego miasta, co w konsekwencji może uatrakcyjnić poruszanie się transportem
publicznym w alternatywie do transportu samochodowego, a także wpłynąć
na poprawę bezpieczeństwa, wygody i komfortu przemieszczania się zarówno
pieszego, jak i jazdy na rowerze poprzez odpowiednie zainteresowanie opinii
publicznej.
3. Wspieranie podejmowania działań mających na celu zredukowanie ilości
pojazdów prywatnych. Wprowadzanie konsekwentne opłaty za parkowanie
w centrum miasta i zarządzanie miejscami parkingowymi poprzez stopniowe zniechęcanie ludności do korzystania z pojazdów w samym centrum miasta. Dyskredytować posiadaczy starych pojazdów z niesprawnymi układami
oczyszczania spalin, a nagradzanie właścicieli nowych samochodów o małych
emisjach, poprzez wprowadzania strefy środowiskowej wzorem innych stolic
europejskich, takich jak np. Berlin.
4. Tworzenie nowych i zarządzanie starymi przestrzeniami publicznymi, by były
ławo dostępne, funkcjonalne i przyjazne dla środowiska. Zielone miasto poA.Kowalczyk „Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych”, Uniwersytet Warszawski, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 2, 2011, 66–81.
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J.Zwoździak, Ł.Szałata, K.Kwiecińska „Odnawialne Źródła Energii podstawowym filarem implementacji Modelu M Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska”, Gospodarka w praktyce i teorii/
Economy in Practice and Theory, Gospodarka w praktyce i teorii 2014 nr 4(37).
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J.Zwoździak, Ł.Szałata, K.Kwiecińska, K.Wiśniewski, Doskocz J. „Zielony wizerunek firmy
w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju”, Marketing i Zarządzanie.
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winno mieć pomysł na tematyczne i artystyczne projekty przestrzeni miejskiej,
by poprawić komfort ludzi spędzających wolny czas na świeżym powietrzu
i pomóc zapewnić odpowiednie formy relaksu i zapewnienie dostępu do form
kultury. Do zielonych miejsc zaliczają się m.in. takie przestrzenie jak: parki,
fontanny, nadbrzeża, parki zabaw dla dzieci, zielone tarasy, ogrody działkowe,
skwery, tereny nad rzeką i wiele miejsc zielonych na terenach miast.
5. Miasto powinno kontrolować i wymuszać usprawnienia technologiczne,
zwłaszcza w sektorze przemysłowym. Zwracać uwagę na poziomy emisji oraz
używane technologie przyjazne środowisku. Wprowadzić odpowiednie opodatkowanie i sprawiedliwie nakładać kary finansowe, jeśli procedury są zaniedbywane. Jednocześnie wspierać idee nowych technologii i promować BAT
(najlepsze aktualne techniki). Co więcej, stale inwestować i rozwijać technologie odpowiedzialne za energię odnawialną.
6. Zielone miasto powinno brać pod uwagę wyniki środowiskowe źródeł energii
elektrycznej i cieplnej. Umieć łączyć sektor energetyczny z sektorem budowlanym. Wprowadzać takie techniki budowlane, które zużywają najmniej energii
i są zgodne z parametrami nie naruszającymi ochronę środowiska lub w maksymalnym zakresie ograniczające potencjalne oddziaływanie na środowisko.
7. Traktować odpady jako konwencjonalne źródło energii cieplnej. Wzmacniać
działania, zarządzania oraz inwestować w termiczne przekształcanie odpadów, produkcję biogazu z kompostu oraz pakiety działań mające na celu
zwiększenia poziomu odzysku. Stale edukować społeczeństwo w zakresie gospodarki odpadami oraz sortowania odpadów.
8. Modernizować sieć kanalizacyjną, studzienki odbioru wody deszczowej oraz
rurociągi z czystą wodą tak, aby zwiększyć poziom regeneracji i recyklingu
ścieków. Wyposażyć nowo budowane budynki miejskie z systemem rekultywacji wody w celu poprawy wody oraz wdrażać działania w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem stałego wprowadzania mechanizmów zmierzających do oszczędności wody.
9. Dobre zarządzanie miastem musi mieć reformowane zasady względem poziomu emisyjności gazów cieplarnianych, opadów, ścieków, odorów i hałasu,
adekwatnym do charakterystyki danego miasta i jego uwarunkowania geologicznego. Ważne by prowadzić w razie zaistnienia potencjalnych konfliktów
mechanizm mediacji środowiskowych. Podnieść znaczący udział społeczeństwa w planowaniu urbanistycznym i zachęcać społeczeństwo do korzystania z transportu publicznego. Planowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna
społeczności i inne planowanie urbanistyczne należy utworzyć wiele kanałów
dla udziału i nadzoru publicznego oraz cały czas informować o zmianach i podejmowanych decyzjach w mediach.
10. Władze miasta wraz z kompetentnymi służbami ochrony środowiska powinny
stale dbać o stan komponentów środowiska i w razie możliwości technicznych
oraz finansowych stale wdrażać procesy optymalizacyjne w zakresie ograniczania niskiej emisji i poprawy stanu środowiska miejskiego. W zależności od
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położenia geograficznego oraz lokalnego społeczeństwa stworzyć jak najlepsze warunki prospołeczne dążące do rozpowszechniania idei proekologicznej.
Stworzenie środowiska przyjaznego dla inwestorów, w tym wspierać niskoemisyjne i zielone technologie106.
Poniżej przedstawiono katalog dobrych praktyk dla wybranych miast europejskich, które w okresie ostatnich lat stale wdrażają rozwiązania w zakresie ochrony
środowiska zmierzające do poprawy warunków życia na ich terenie.
Analizie poddano także zużycie paliwa i wpływ pojazdów o różnych źródłach
napędu na środowisko w zakresie emisyjnym i wskazano w tabelarycznym zestawieniu działania w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych.
Tabela 1.4.1. Roczny poziom emisji gazów cieplarnianych od źródła do koła dla
wybranych typów pojazdów drogowych (WWT) (niski szacunek narażenia) scenariusz emisji gazów cieplarnianych)107
Roczna emisja od źródła do koła CO2e (t/rok)
Typ pojazdu

Procentowa zmiana emisji w lekkich
pojazdach użytkowych (LCV)

Benzyna/diesel

gaz

biometan

gaz/benzyna
diesel

biometan/
benzyna diesel

Osobowy (benzyna)

1.70

1.39

0.20

-18%

-88%

Osobowy (diesel)

1.31

1.39

0.20

+6%

-85%

LCV

3.98

4.28

0.82

+8%

-79%

Mała ciężarówka

18.07

20.43

4.91

+13%

-73%

Duża ciężarówka 26 t

48.21

55.94

10.61

+16%

-78%

Przegubowa
ciężarówka (>32 t)

135.38

136.23

82.00

+1%

-39%

Bus

57.53

60.96

10.10

+6%

-82%

Autokar

46.14

53.12

9.60

+15%

-79%

Uwaga: W samochodach osobowych pojazdy porównawcze są zasilane benzyną; dla każdego innego typu pojazdu, owe samochody porównawcze są zasilane
dieslem.
W przypadku kosztów eksploatacji oraz niezbędnej infrastruktury to autobusy zasilane biogazem są porównywalne z pojazdami zasilanymi olejem opałowym. Natomiast w przypadku analizy pod względem kosztów środowiskowych
(uwzględniających wpływ na zdrowie ludzi, uprawę zbóż, ekosystemy czy aktywność ekonomiczną) to autobusy zasilane biogazem są 3-krotnie mniejsze w przyTen key principles of low carbon urbanization, https://www.nrdc.org/sites/default/files/10-key-principles-of-low-carbon-urbanization-1126.pdf, Sierpień 2017.
106

107

http://adaptcity.pl/biogazowe-autobusy-ekologiczne-rozwiazanie-dla-miast.
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padku eksploatacji autobusów zasilanych biometanem w porównaniu zarówno do
tych spalających ropę, jak i CNG/LNG .
Z raportu wynika jasno, że biometan wytwarzany z odpadów czy ze ścieków
jest zdecydowanie bardziej ekologicznym paliwem w porównaniu do oleju napędowego, natomiast pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza spalanie
w autobusach metanu mogłoby znacząco poprawić jakość powietrza (zwłaszcza
w Polsce), a także zmniejszyć emisję ditlenku węgla w sektorze transportu108.
Poniżej w zestawieniu tabelarycznym zebrano kluczowe dane w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych w korelacji z analizą parametrów ekonomicznych oraz
wartościami emisji CO2 a także zużyciem energii na mieszkańca, a co istotne,
wskazano parametry transportowe, zapotrzebowanie na wodę i ilość produkcji
odpadów na mieszkańca.

Miasto

Berlin

Kopenhaga

Londyn

Oslo

Paryż

Sztokholm

Wiedeń

Tabela 3.2. Zbiór parametrów wybranych stolic109

Populacja

3.4
miliona

504.000

7.6
miliona

549.000

11.7
miliona

795.000

1.67
miliona

PKB- parytet siły nabywczej

€ 21,561

€ 43,640

€ 44.890

€ 59.467

€ 34.941

€ 39.415

€ 35,239

Emisje CO2 na mieszkańca

6.47 ton

5.38 ton

5.84 ton

2.19 ton

5.04 ton

3.62 ton

5.19 ton

Zużycie energii na mieszkańca

77.7
gigadżuli

80.63
gigadżuli

77.96
gigadżuli

94.78
gigadżuli

96.65
gigadżuli

104.88
gigadżuli

78.74
gigadżuli

Odsetek energii odnawialnej używany
przez miasto

1.84%

18.76%

1.2%

64.8%

2.3%

20.08%

13.8%

Całkowity odsetek obywateli
korzystających rowerów lub transport
publiczny codziennie do pracy

54.8%

68%

63%

57%

40.4%

93%

68%

Roczne zużycie wody na mieszkańca:

55.55m3

147m3

57.59m3

172m3

209.5m3

185.75m3

79.39m3

Udział odpadów poddanych
recyklingowi:

35%

23.61%

20%

26.6%

19%

31%

33.335%

W celu zobrazowaniu zakresu analizy dobrych praktyk w wybranych miastach europejskich poniżej wskazano punktami miasta, które zostały poddane
analizie wybranych rozwiązań.

http://www.green-projects.pl/2016/03/biogazowe-autobusy-ekologiczne-rozwiazanie-dlamiast.
108

109
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Tabela opracowana na podstawie danych z www.wikipedia.pl.

Rysunek 1.4.1. Mapa przedstawiająca analizowane miasta europejskie110

Sztokholm – Szwecja
W oparciu o spełnienie europejskich kryteriów z wpływów miasta na klimat,
jakość powietrza, lokalny transport, zagospodarowanie terenów w 2010 Sztokholm zostało pierwszą zieloną stolicą.
Tym samym Szwecja pokazała jak można osiągnąć ambitne środowiskowe
cele. Jakie czynniki wpłynęły na taki rozwój? Od 1990 roku przedstawiciele
miasta Sztokholmu zakładali, że populacja miasta będzie miała trend rosnący.
W związku z tym powstała wstępna idea zbudowania w pełni ekologicznego dystryktu miasta, który byłby w stanie pomieścić 25 000 mieszkańców w ponad jedenastu domostwach. Aby zrealizować te działania wprowadzony został plan główny. Przedmiotowe założenia planu pokrywały wiele sfer w tym: miejski transport,
rekreację, zielone dachy, budownictwo pasywne, zielone aglomeracje, redukcję
emisji gazów cieplarnianych, wzrost użycia energii odnawialnych, ograniczenie
ilości odpadów nie nadających się do recyklingu oraz pozyskiwanie energii głównie cieplnej z odpadów.
Jednym z istotnych założeń było zmniejszenie udziału samochodów do zaledwie pół samochodu na osobę. Za wprowadzenie i zrealizowanie planu zielonego
110

Opracowanie własne, na podstawie mapy.
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miasta zaangażowana była administracja rozwoju miasta we współpracy z wieloma renomowanymi architektami oraz, co pokazuje budowanie zielonego wizerunku, aż czterdzieści firm budowlanych wykonawczych i podwykonawczych, które
konsekwentnie wprowadzają założenia planów rozwoju miasta.
Opisany projekt miał na celu obniżenie zapotrzebowania energii dla miasta
i zmniejszania poziomu emisji gazów, odorów, odpadów oraz ścieków. Do szczególnie istotnych zagadnień zrealizowanych należą:
• poziom dróg przy rozwoju miasta został obniżony o dwa metry, co w konsekwencji miało na celu obniżenie poziomu hałasu;
• system podziału samochodów z odpowiednim opodatkowaniem bazującym na
czynnikach jak skala emitowania gazów i używanego paliwa (narzędzia ekonomiczne wspierania pojazdów proekologicznych);
• zakup autobusów napędzanych biogazem oraz budowa dwóch dodatkowych
tras autobusowych;
• wybudowanie linii tramwajowej, której sieć linii prowadzi do samego centrum
Sztokholmu i upłynnia ruch;
• bezpłatna usługa promowa pomiędzy 14 wyspami na terenie administracyjnym Sztokholmu;
• procentowy wzrost zużycia energii odnawialnej poprzez umieszczane na dachach panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne;
• apartamenty są połączone z miejskim systemem ogrzewania, które dostarcza
do 80% domów w Sztokholmie, a chłodzenie lokalne oferują biura i sklepy;
• ścieki z mieszkań przekształcane są w energię cieplną i biogaz na potrzeby
ciepłowni miejskiej i pojazdów komunikacji miejskiej, a odpady stałe powstałe
w wyniku przetwarzania ścieków są kompostowane i stosowane w lesie;
• odbiór odpadów został ulepszony poprzez wprowadzenie systemu odpadów
ENVAC (odpady są zbierane przez sieć podziemnych rur do centralnych punktów zbierania, a tym samym ograniczono oddziaływanie zapachowe);
• liniowe obszary zielone przerywają plan główny łączący obudowę z pobliskim
rezerwatem przyrody, zapewniając siedlisko dla dzikiej przyrody zachęcając
ludzi do bliskiego kontaktu z przyrodą;
• Wykorzystanie analizy kosztów cyklu życia w decyzjach planistycznych pomogło uzasadnić dodatkowy koszt wyższych standardów projektowania środowiska, a pozostały budżet został przekierowany na rozwój parków i miejskich
zielonych ogrodów111.

Hammarby Sjöstad has demonstrated how high environmental targets can be met through
the use of a well developed masterplan with high levels of investment in infrastructure to support
environmentally-friendly housing and resident lifestyles, http://www.futurecommunities.net/case-studies/hammarby-sjostad-stockholm-sweden-1995-2015, Sierpień 2017.
111
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Rysunek 3.2. Sztokholmski tramwaj wodny kursujący pomiędzy wysepkami112

Ważnym powodem sukcesu był duży odzew społeczny jako odpowiedź na autorytet przedstawicieli miasta planujących znaczące zmiany mające na celu poprawę
standardów życia. Istotna w pierwszych etapach była mediacja środowiskowa ze stronami sporów, jeśli takowe miały miejsce a następnie promowanie w mediach zdrowego stylu życia. Rekomendacja owego stylu życia była promowana również przez
osoby rozpoznawalne, jak np. rodzina królewska podczas przemówienia na otwarciu
Olimpiady w 2004 roku. Estetyczne zmiany miasta, w tym atrakcji turystycznych
mające artystyczną stylistykę znalazło się z wielkim poparciem mieszkańców.
W związku z nieustającym rozwojem Sztokholm zakłada, że docelowo zostanie miastem całkowicie węglowo neutralnym do 2040 roku. Co więcej w ciągu
dwóch dekad Sztokholm zakłada rozbudowanie miasta o 12 000 mieszkań tworząc miejsca dla 35 000 osób113.
Berlin – Niemcy
Niemcy od prawie 40 lat starają się wprowadzać coraz to nowsze technologie
i plany zagospodarowania prowadzące do zielonej transformacji miasta. Niemcy
specjalizują się w zakresie wdrażania zielonej polityki. Ich plany rozwoju spotykają się z dużym poparciem politycznym i lokalnym. W stolicy Niemiec jest i była
koncentrowana uwaga na rozwoju ekologicznym miasta w dziedzinie infrastruktury miejskiej, transporcie oraz energii.
112

(http://mitrofan.geoblog.pl/zdjecie/39469/tramwaj-wodny), Sierpień 2017.

Stockholm – the first European Green Capital, http://international.stockholm.se/globalassets/
stockholm-first-european-green-capital--2.pdf, Sierpień 2017.
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Począwszy od 1999 roku w Niemczech na dużą skalę zostały wdrażane reformy prawne mające ułatwić zazielenienie gospodarki.
Wdrażane strategie realizowano na różną skale, większość z pierwszych projektów miały na celu sprawdzanie opinii publicznej, w tym promowanie wprowadzanych zmian mających na celu polepszenie komfortu życia w Berlinie i promowanie zielonego rozwoju miast.
Poniższe etapy miały główny wpływ na zielony rozwój Berlina:
• wprowadzono reformę podatków ekologicznych, która wprowadziła zmiany
takie jak stopniowe podwyżki stawek podatkowych na ropę i gaz i wprowadziła nową opłatę za prąd, w tym prąd pozyskiwany z odnawialnych źródeł;
• ustawa o odnawialnych źródłach energii, pierwotnie uchwalona w 2000 r. zaowocowała zwiększeniem zatrudnienia pracowników w sektorze odnawialnej
energii, w tym wzrost ilości elektrowni wiatrowych solarnych oraz używanie
biomasy. Do 2015 roku Berlin stał się stolicą, która miała prawie 100% udziału zużycia energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł;
• na terenie Berlina od 2004 roku wybudowano 20 zielonych deptaków, które
mają na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
• większość budynków mających dachy o nachyleniu nie większym niż 30 stopni powinna mieć zielone dachy. Ten projekt jest realizowany i monitorowany
przez dział oceny oddziaływania na środowisko, który ogłosił, że zielone tarasy na terenie Berlina pokrywają większość nowych budynków i pozytywnie
wpływają na redukcję gazów cieplarnianych na terenie Berlina;
• renowacja dróg, w tym dróg rowerowych. Doskonałym przykładem jest wyznaczenie tylko w ostatnich kilku latach ponad 50 km nowych dróg rowerowych;
• W stolicy Niemiec na 1000 mieszkańców przypadają 342 samochody. Jest to
rezultat zwiększonego natężenia przejazdów transportu publicznego oraz ciągłego promowania ruchu pieszego i rowerowego;
• Właściciele samochodów spełniających restrykcyjne normy środowiskowe
i samochodów elektrycznych mogą korzystać z ulg podatkowych, które zmniejszają cenę usług takich jak na przykład koszt ubezpieczenia, jak i również
mniejszy podatek od posiadania samochodu;
• W centrum Berlina jest wprowadzany czynnik powierzchni biotopu, który jest
realizowany poprzez zielone zagospodarowanie centrum miasta wprowadzające małe ogrody w małych miejscach terenu, gdzie inne zagospodarowanie jak
budowa budynku mieszkalnego byłoby niemożliwe.

52

Rysunek 3.3. Strefy środowiskowe (Umweltzone) wyznaczone w Berlinie od 2008
roku114

Podsumowując, miasto Berlin skupiło się na promowaniu miejskiego transportu publicznego, który stawia na takie standardy jak niska emisja hałasu i dobre
połączenia miedzy rejonami miasta. Do centrum jest utrudniony dostęp dla samochodów osobowych, co stanowi formę mobilizowania mieszkańców do korzystania
z innej metody przemieszczania się jak rower, tramwaj, autobus czy komunikacja
pieszych. Energia zużywana przez Berlin pochodzi w większości z odnawialnych
źródeł poprzez nakład dogodnych ofert pracy w sektorze pozyskiwania energii
i zmniejszone opodatkowanie. Program energetyczny i klimatyczny ustalony przez
senat zakłada, że jest możliwe, aby do 2050 roku Berlin stał się miastem nie mającym żadnego negatywnego wpływu na środowisko w tym klimatu115,116.
114

Strefy ekologiczne Umweltzone (http://www.umweltzone.pl/strefy/berlin), Sierpień 2017.

Mobility in the City – Berlin Traffic in Figures, http://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_
planung/zahlen_fakten/entwicklung/index_en.shtml, Sierpień 2017.
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R.Buehler, M.Mehling „How germany became europe’s green leader: a look at four decades of
sustainable policymaking” http://www.resilience.org/stories/2011-10-10/how-germany-became-europe%E2%80%99s-green-leader-look-four-decades-sustainable-policymaki/, originally published by Solutions, Sierpień 2017.
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Wiedeń – Austria
Wiedeń charakteryzuje się tym, że jako zielone miasto wyróżnia się na tle
innych miast w zakresie wczesnego wdrażania kompleksowych programów dotyczących ochrony klimatu skupiających w swoim zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w korelacji z zieloną ekonomią, redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz pozyskiwaniem energii z termicznego przekształcania odpadów
(miejska spalarnia odpadów) i zwiększenia efektywnego recyklingu.
Jednym z głównych długoterminowych działań zaplanowanych przez Wiedeński Program Ochrony Klimatu z ang. (KliP) było w 2006 roku działanie mające na
celu wprowadzenie zmiany, by uniknąć poziomu emisji CO2 w skali 3.1 miliona
ton na rok:
• zwiększenie jakości norm energetycznych i izolacji budynków;
• skupienie się na pozyskiwaniu energii cieplnej z procesów termicznego przekształcania odpadów;
• ciągłe zwiększanie procentowego zużycia energii odnawialnej przez miasto;
• wdrożenie nowego planu transportowego, w tym udrożnienie centrum od korków samochodowych poprzez tworzenie atrakcyjnych możliwości dla jazdy na
rowerze oraz chodzenia pieszo, jak i usprawnienie i zwiększenie jakości usług
wiedeńskiego transportu publicznego;
• promowanie zdrowego trybu życia.
Głównym celem, który został zrealizowany było zwiększanie świadomości oraz
wrażliwości publicznej połączonej z racjonalnym zarządzaniem i produkowaniem
mniejszej ilości odpadów. Program zatytułowany „Naturalnie mniej odpadów”
wysyłał do mieszkańców przesłanie w zakresie ograniczenia produkowania nadmiernej ilości odpadów oraz przekazał postawy o oszczędnym wykorzystywaniu
zasobów jako dobra dla otoczenia i środowiska. Przy udziale firm komunalnych
i realizacji projektów celowych jak EcoBuyVienna cała populacja miasta produkuje aktualnie około 600 000 ton odpadów rocznie, w tym 350 000 stanowią odpady
nadające się do ponownego wykorzystania. Rocznie 60% odpadów przekazywana
jest do miejscowych spalarni odpadów, gdzie pozyskuje się energię cieplną i elektryczną. Projekt akceptowany przez radę stolicy wystartował w 2006 roku. Z perspektywy czasu projekt można uznać za udany, natomiast do 2018 roku efektywność zarządzania odpadami planowo zwiększy się o prawie 50%.
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Rysunek 3.4. Spalarnia Spitttelau w Wiedniu: lewe – fasada, prawe – zielony dach
Spittelau117

Miasto Wiedeń generowało CO2 w 2010 w ilości 420 000 ton, aktualny system
generuje 130 000 ton. Szacuje się, że oszczędzono w Wiedniu około 550 000 ton
emisji gazów cieplarnianych głównie ze spalarni odpadów, ale w tym 130 000
tysięcy ton zużywanych przez samochody.
Działania te odbyły się poprzez usprawnienie komunikacji miejskiej z użyciem małych emisji gazów cieplarnianych i poziomu hałasu. Określono podatki
ulgowe dla użytkowników sprawnego samochodu z małym stopniem emisji, jak
i wybudowano dogodne drogi rowerowe tworzące spójną sieć na terenie miasta
z naciskiem na zagospodarowanie terenów wokół centrum118.
Podsumowując opis powyższych działań można stwierdzić, że miasto Wiedeń
znalazło właściwy kierunek ekorozwoju przy realizacji kluczowego celu, jakim jest
redukcja emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie produkcji odpadów poprzez
pozytywne podejście mieszkańców do wdrażanych planów zarządzania miastem
i wdrażaniu skutecznego systemu gospodarowania odpadami. Dobrym przykładem dobrych praktyk jest produkcja czystej energii elektrycznej i cieplnej poprzez
miejskie spalarnie odpadów, ponadto miasto zredukowało ilość palenisk domowych, które przyczyniały się w znacznym stopniu do zwiększenia emisji w sezonie
grzewczym.
Kopenhaga – Dania
Miasto Kopenhaga zaczęło wdrażać koncepcyjne założenia zielonego miasta
już od 1995 roku. Pierwszym motywem podjęcia zmian było silne zmniejszanie się
zaludnienia, co wymagało znalezienia skutecznych rozwiązań w zakresie poprawy
komfortu życia mieszkańców i zmniejszenia ilość pojazdów w centrum miasta.

Harmonia człowieka, natury i nauki – spalarnia odpadów Spittelau w Wiedniu, Eduscience
(http://www.eduscience.pl/artyku%C5%82y/harmonia-cz%C5%82owieka-natury-i-naukispalarnia-odpad%C3%B3w-spittelau-w-wiedniu), Tekst: Wien Energie, Tłumaczenie: Leopold
Stempowski, Sierpień 2017.
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Vienna green planning, http://wwf.panda.org/?204598/Vienna-green-planning, Sierpień 2017.
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Od 2009 roku realizowany jest plan, którego celem jest przemiana w miasto całkowicie neutralne względem emisji C02 do 2025 roku. Cel ten jest mocno
wspierany planem klimatycznym CPH 2025. Pierwszym założeniem owego planu
jest zredukowanie emisji ditlenku węgla o 20% do 2015 roku. Warto zauważyć, że
od 1995 roku do 2011 miasto Kopenhaga zredukowało emisje CO2 o 50% czym
spełniło się pierwsze założenie CPH 2025. Plan zawiera zbiór konkretnych inicjatyw i celów w czterech kluczowych obszarach:
• Zużycie energii;
• Produkcja energii;
• Zielona Mobilność;
• Inicjatywy administracji miejskiej.
Bardzo ważnym, przełomowym okresem dla Kopenhagi był rok 2014, gdzie
jako Zielona stolica stworzyła platformę zieleni i nawiązała ekologiczne partnerstwo z ponad 90 spółkami i organizacjami, odbyło się 45 konferencji o głównych
założeniach miasta oraz przyjęła ponad 80 zagranicznych delegacji, które były doskonałym podejściem do wdrażania filozofii miasta zielonego w Danii. Większość
mieszkańców Kopenhagi 67-75% twierdzi, że owe wydarzenia z 2014 roku były
kluczowe dla transformacji miasta. Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem
po latach wdrażania jego założeń znalazło zrozumienie i akceptację wśród mieszkańców miasta.
Rysunek 3.5. Kopuła wizji zbudowana w Kopenhadze119

Copenhagen european green capital 2014 a review, (http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Copenhagen-Post-Assessment-Report-2014-EN.
pdf), Sierpień 2017.
119
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Kopuła wizji zbudowana w Kopenhadze, by skupić uwagę mieszkańców na
zrównoważony rozwój, w tym budownictwo proekologiczne, architekturę i życie
miejskie120.
Znacznie zwiększona mobilność dzięki zintegrowanym rozwiązaniom transportowym i rowerowym wpłynęła pozytywnie na poprawę zdrowia obywateli tego
miasta. Od 2005 roku zainwestowano miliard DKK w inwestycje w zakresie budowania dodatkowego pasa ruchu rowerowego i autostrad super cyklu rowerowego, natomiast aż 45% ludności z Kopenhagi codziennie dojeżdża do pracy lub
szkoły rowerami.
Na uwagę zasługują także działania w zakresie oczyszczenia portu miejskiego, co doprowadziło do większego użytkowania atrakcyjnych miejskich obszarów
o lepszej jakości życia, poprawy lokalnego życia gospodarczego, tworząc miejsca
pracy i generując przychody w regionie. Port jest teraz tak czysty, że pływają w nim
statki oraz zwiększono turystykę wodną. Bardzo wydajny jest także system ciepłowniczy, w którym połączono 98% wszystkich gospodarstw domowych, skutecznie ograniczając emisję gazów do atmosfery.
Nowy system chłodzenia rejonu, w którym zimno jest pobierane z wody portowej, oszczędza aż 70% energii w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją. Wszystkie transformacje oparte są na samowystarczalności i zrównoważonym rozwoju.
To tylko niektóre z korzyści osiągniętych dzięki rozwiązaniom zrównoważonego
miasta, a w Kopenhadze miejskie zielone rozwiązania są już wdrażane na szeroką skalę i wykorzystywane przez obywateli od 2009 roku. Rozwiązania miejskie
mają znaczący wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
a jednocześnie poprawiony został komfort życia mieszkańców oraz ich stan zdrowotny poprzez życie w czystszej atmosferze miejskiej121,122.
Londyn – Anglia
Londyn można nazwać jednym z najbardziej znanych miast na świecie oraz
jako przykładne miasto dążące do zrównoważonej metropolii. Jako miasto posiadające ponad 10 milionów mieszkańców Londyn zmierza się codziennie z trudnościami z tym związanymi.
W 2013 roku tylko około 10% gospodarstw domowych zostało zakwalifikowanych jako gospodarstwa z małym zapotrzebowaniem na paliwo opałowe. Jednakże
rocznie około 304 funtów jest wydawanych na ogrzewanie i gaz. Można powiedzieć,
że większość mieszkańców prowadzi energooszczędny tryb życia. Z drugiej strony
mieszkańcy Londynu są ludźmi bardzo zapracowanymi i średnio jedna trzecia lonCopenhagen european green capital 2014 a review, (http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Copenhagen-Post-Assessment-Report-2014-EN.
pdf), Sierpień 2017.
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2014 – Copenhagen, http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-copenhagen/, Sierpień 2017.
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http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Copenhagen-Post-Assessment-Report-2014-EN.pdf, Sierpień 2017.
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dyńskich rodzin odwiedza naturalne przestrzenie miejskie do 6 razy na rok. Nie pomaga w tym fakt, że Londyn jest miastem mocno zabudowanym, a ponad 2 miliony
londyńczyków mieszka w odległości od zielonych przestrzeni dalej niż 1 kilometr123.
W grudniu 2015 roku na porozumieniu paryskim miasto Londyn zadeklarowało, że po 2050 roku tak duża metropolia przemieni się w miasto z zerowym
poziomem emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym należy zrealizować krytyczne kroki, gdyż Londyn napotyka na problemy z redukcją CO2 do atmosfery.
Pierwsze kroki zredukowania liczby pojazdów zużywających diesel, pojawiło
się już w 2003 roku, gdzie w celu zachęcenia ludności do alternatywnych form
tranzytu i zniechęcania do korzystania z samochodów osobowych, w tym prywatnych został nałożony podatek. Ideą było, by wprowadzony podatek nakładany na
samochody wjeżdżające do centrum Londynu wykorzystywane były do finansowania tranzytu publicznego i powiązanej infrastruktury. Aby uzyskać zwolnienie
z opłaty, należało posiadać pojazdy elektryczne i niektóre hybrydowe auta o emisji niższej niż 75g/km CO2). W wyniku opłaty za przejazd w Londynie dziennie
zgłaszano ponad 70 000 mniej samochodów w centrum Londynu, ponad 6% więcej przejazdów autobusem oraz ponad 5% więcej podróży przez tak zwaną tubę
(kolejkę linową). Istnieją również informacje, że wycieczki rowerowe w Londynie
wzrosły ponad dwukrotnie.
Obecnie Londyn posiada największy system transportu publicznego składający się z ponad 8 000 autobusów, które pracując 24 godziny na dobę są w stanie
obsługiwać ponad 6 milionów pasażerów w dni powszechne. Owe autobusy używają hybrydowo-elektryczną technologię. Londyn posiada łącznie 250 mil kolejki
liniowej oraz oferuje dużą podmiejską linię kolejową łączącą wiele dzielnic miasta.
Co więcej, istnieją szybkie pociągi łączące Londyn z Paryżem i Brukselą, a także
szybką linię krajową, łączącą Londyn z innymi angielskimi miastami.
Londyn ze względu na duże zapotrzebowanie energetyczne ma bardzo mały
udział procentowy zużycia energii ze źródeł odnawialnych wynoszący w 2015
roku 0,05%. a główne źródło jest pochodzenia węglowego lub atomowego. Warto
jednak zaznaczyć, że inne mniejsze miasta w Anglii mają duży procentowy udział
energii odnawialnej zaczynający się od 28%. W sumie od 2020 roku Anglia zamierza generować 30% energii ze źródeł odnawialnych124.
Polityka Londynu ma na celu zwiększenie udziału paneli fotowoltaicznych
oraz plan nieustanie dążyć do przechodzenia w znacznym stopniu z węgla na spalanie odpadów i pozyskiwanie z nich energii, tak by do 2025 roku spełnić założenia, Obecny Urząd w Wielkim Londynie z ang. (GLA), za zadanie ma zaspokoić
20 procent zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych125.
London global green city, https://www.ippr.org/files/publications/pdf/london-global-green-city_Apr2016.pdf, Sierpień 2017.
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London ranked worst of all cities for renewable energy use https://www.solarpowerportal.co.uk/news/london_ranked_worst_of_all_cities_for_renewable_energy_use_7142, Sierpień 2017.
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Sustainable-Cities, http://www.greencitytimes.com/Sustainable-Cities/london.html, Sierpień 2017.

Paryż – Francja
Paryż jest miastem, które zamierza rozwijać się w kierunku proekologicznym
m.in. poprzez udział opinii publicznej oraz wyspecjalizowanych ekspertów odpowiedzialnych za nowe budownictwo, w tym wdrażanie standardu budownictwa
energooszczędnego i pasywnego. Dla przykładu wdrożenie z sukcesem i wybudowanie budynków w standardzie pasywnym umożliwi ograniczyć zapotrzebowanie
na energię i ciepło względem budynków tradycyjnych aż o 90%, co w konsekwencji może skutkować poprawą stanu środowiska miejskiego. Władze Paryża planują by przyjazne środowisku budowle były podstawą rozwoju budownictwa w mieście, a docelowo rozwiązania te w pewnym stopniu umożliwią redukcję zjawiska
wyspy ciepła i wpłyną na poprawę jakości powietrza atmosferycznego126.
Paryż ma w swoich planach inwestowanie w budowę tanich kompleksów
mieszkalnych o wyglądzie i strukturze przypominającej plastra miodu. Połączenie pasywnego budownictwa wraz z zazielenieniem jak największej powierzchni
zabudowanej jak zielone dachy czy zieleń powinna zostać zrealizowana do 2050
roku, do momentu kiedy Paryż zamierza osiągnąć neutralność względem emisji
gazów cieplarnianych. Za takie budownictwo odpowiada francuska firma Vincent
Callebaut Architectures, która opracowała propozycję wielopiętrowych budynków
o pozytywnej energii (BEPOS). W skład struktur wielozadaniowych w obrębie
miasta ma umożliwić realizację wdrażania idei zrównoważonego gospodarowania
miastem uaktywniając jednocześnie niektóre dzielnice poprzez zwiększanie funkcjonalności ich użytkowania127.

http://podroze.onet.pl/ciekawe/zielony-paryz-w-roku-2050-ekologiczna-wizja-przyszlosci-wgvincenta-callebaut/ejx38, Sierpień 2017.
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Rysunek 3.6. Wizja Paryża na 2050 rok128

Obecnie zapotrzebowanie energetyczne w 2015 roku przez Paryż stanowiło
40% z energii atomowej. Władze Paryża realizują ideę rozwiązań proekologicznych poprzez zwiększoną ilość elektrowni słonecznych i turbin wiatrowych. Według założeń władz Paryża projekt ustawy regulacji rynku energetycznego ma zaowocować tym, by do 2030 roku w Paryżu odbiór energii ze źródeł odnawialnych
stanowił 40%. Énergie Partagée z francuskiego (Wspólna Energia) jest ruchem
wspólnotowym, którego głównym celem jest łączenie się organizacji zajmujących
się mikrofinansowaniem i energią odnawialną. Owy ruch odpowiedzialny jest
za start-upy, które są wspierane przez tysiące akcjonariuszy chcących kontrolować inwestycje i wybory energetyczne. Ważna jest współpraca z władzami miasta
i społecznością, dlatego powstał Lumo. Lumo jest platformą odpowiedzialnego
inwestowania w projekty dotyczące energii odnawialnej129,130.
Główną przyczyną zanieczyszczenia miasta jest smog spowodowany dużymi emisjami samochodowymi. By redukować gazy cieplarniane produkowane
z transportu, Paryż wprowadził system Crit’Air. Każdy samochód jest przydzielony do jednej z grupy i w zależności do jakiej grupy dany pojazd zakwalifikowany
dostanie naklejkę. Zielona – najczystsza kategoria, pojazd hybrydowy, niedawno
zarejestrowany, a najgorsza klasa szara to samochody stare o dużej emisyjności.
W zależności od grupy dany pojazd ma dostęp do centrum i innych rejonów mia128

http://thegreencity.com/tag/paris, Sierpień 2017.

129

http://www.paris-green.com/en/community-initiatives-and-projects/, Sierpień 2017.

http://gramwzielone.pl/trendy/11397/francja-wyznaczyla-cel-produkcji-energii-ze-zrodelodnawialnych-na-2030-r., Sierpień 2017.
130

60

sta. Najstarsze samochody mają nie tylko ograniczony dostęp do centrum, ale także płacą większy podatek. Crit’air nie tylko promuje nowe proekologiczne pojazdy,
ale także zachęca do korzystania z transportu publicznego w miarę możliwości
i wydają specjalne € 3,60 za bilety na zanieczyszczenia, ważne na całodniową
podróż w stolicy. Miasto Paryż kładzie na wysoki standard komunikacji miejskiej
w tym także Metro131.
Miasto Paryż w trosce o zredukowanie gazów cieplarnianych wprowadziło
już w 2007 roku Velib. Projekt ten zakładał, by w miejscach o dużym natężeniu
ruchu, jak centrum, galerie, stacja metra i wiele innych, było wyposażone w wypożyczalnie rowerów. Za niewielką opłatą można było korzystać z oferty Velib
przez całe dnie. Pomysł ten tak spodobał się paryżanom, że do 2011 roku stały
abonament na rower posiadało ponad 150 tysięcy mieszkańców, którzy korzystali z tego transportu na co dzień. Po odniesieniu tak wielkiego sukcesu władze
miasta postanowiły, że w 2011 roku wprowadzą program Autolib, którego zasady
działania były dokładnie takie same jak z wypożyczania roweru, z tą różnicą, że
osoby z prawem jazdy mogą wypożyczać samochody napędzane energią elektryczną czyli Tesle. Tylko na samym początku na terenie miasta utworzono 33 stacje,
gdzie można wypożyczyć Tesle. Głównym modelem używanego bluecaru jest Mitsubishi iMiEV. Te samochody mogą rozpędzać się maksymalnie do 130 km/h,
a ich zasięg wynosi 250 km. Za wynajem takiego auta paryżanin zapłaci około
5 – 7 euro za 1 godzinę. Są wprowadzone również abonamenty roczne, które są
bardzo korzystne cenowo, a do 2014 roku w samym Paryżu ilość stacji Autolib sięgnęła liczbę jednego tysiąca. Taki wzrost był bardzo korzystne dla redukcji emisji
CO2 do atmosfery, gdyż Paryż, jako stale rozwijająca się metropolia, lubi wygodę
jaką są w stanie zaoferować Tesle132.

http://www.greencitytimes.com/Sustainability-News/paris-curbing-auto-emissions-for-cleaner-air.html, Sierpień 2017.
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Rysunek 3.7. Wypożyczalnia Autolib – bluecaru Mitsubishi iMiEV133

Oslo – Norwegia
Oslo to stolica, a zarazem największe miasto w Norwegii. Już od kilkunastu
lat z powodzeniem wdrażane są rozwiązania proekologiczne w celu pozyskiwania
energii cieplnej jak i elektrycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii
dostępnych na rynku w coraz większym zakresie.
Pomimo tego, że Norwegia jest jednym z dziesięciu największych na świecie
eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz posiada ogromne zasoby węgla
kamiennego134, swoją energię cieplną oraz elektryczną czerpie również z termicznych procesów przekształcania odpadów (spalarnie odpadów). Odpady są selektywnie zbierane, a w efekcie końcowym tylko 5% wszystkich rodzajów odpadów
trafia na składowisko. W ciągu roku, zbiera się tutaj około 300 000 ton, przy czym
spalarnia ma możliwości przetworzenia ok. 400 000 ton odpadów rocznie, dlatego
też w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wsadu importuje się je z innych
krajów europejskich. Proces przetworzenia odpadów jest bardzo prosty. Odpady
transportowane są do zakładów energetycznych i ulegają procesom termicznego
przetwarzania, a w konsekwencji w procesie kogeneracji produkowane jest ciepło oraz energia elektryczna. Wszystkie te procesy przebiegają z poszanowaniem
ochrony środowiska i spełniają najlepsze dostępne techniki chroniąc środowisko
poprzez zastosowanie m.in. skutecznych procesów usuwania gazów za pomocą
filtrów.
Kolejnym istotnym zagadnieniem w układzie miejskim jest system transportowy, który w Oslo skupiony jest przede wszystkim na wykorzystaniu transportu
miejskiego czyli m.in. autobusów oraz transportu kolejowego. Autobusy elektryczne użytkowane są w coraz większym zakresie stopniowo wypierając tradycyjne
(http://www.eko.v10.pl/galerie/mitsubishi,i,miev,w,irlandii,02,artykul,68954,4,jpg.html), Sierpień 2017.
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autobusy napędzane silnikami diesla. W ostatnich latach, poziom pasażerów korzystających z transportu miejskiego wzrósł o 27%135. Efekt ten spowodowany jest
zwiększeniem zainteresowania komunikacją miejską oraz pozamiejską, poprzez
stałą poprawę standardów i jakości obsługi klienta, oraz obniżką stawek za przejazdy. Jednocześnie nastąpiło podniesienie opłaty korzystania z obwodnic dla kierowców samochodów osobowych. Większość autobusów komunikacji miejskiej,
jest zasilana biodieslem, gazem ziemnym lub energią elektryczną. Dotyczy to też
promów w transporcie wodnym. Transport szynowy jest również bardzo dobrze
rozwinięty. Dzięki tym rozwiązaniom centrum jest odciążone z ruchu samochodowego, co przekłada się w głównej mierze na ograniczenie emisji i poprawę standardów środowiskowych.
Należy także podkreślić, iż w Oslo funkcjonuje również metro, które korzysta
z taboru szynowego marki Siemens, a założenia transportowe racjonalnie wpisują
się w koncepcję zrównoważonego rozwoju transportu, dzięki któremu notuje się
niskie zużycie energii, a poziom recyklingu wynosi około 95%. W nowych pociągach regeneracja sił hamowania może odzyskiwać nawet do 46% zużywanej energii. Jest to warunek optymalnego sposobu zasilania, ponieważ w mieście system
transportu publicznego korzysta z alternatywnych, głównie odnawialnych źródeł
energii. Metro w Oslo (Oslo T-bane) składa się obecnie z sześciu linii o łącznej
długości trasy około 85 km.
Transport szynowy jest dla stolicy Norwegii kluczowym elementem. Ponad połowa podróży w mieście odbywa się w ten sposób.
Ważnym układem komunikacyjnym jest również ruch rowerowy, który jednak
ze względu na klimat i ukształtowanie terenu nie jest tak popularny jak w innych
europejskich miastach, chociaż szacowany jest wzrost w najbliższej przyszłości na
poziomie 5%, a nawet 20%.
W układzie założeń miasta zielonego na przykładzie dobrych praktyk w Oslo,
należy wskazać, iż w Norwegii około 98 proc. energii elektrycznej uzyskuje się
z hydroenergetyki.
Norweski klimat sprzyja tej metodzie wytwarzania prądu – jest wiele górskich
rzek, wodospadów czy jezior, co przy niskich temperaturach i małym parowaniu
oznacza duże zasoby. Liczba hydroelektrowni sięga w Norwegii prawie tysiąca,
a ich najszybszy rozwój przypadł na lata 70., chociaż najstarszą czynną hydroelektrownią jest zbudowana w 1900 roku Hammeren (Maridalen) niedaleko Oslo136.
Nie tylko jego naturalne otoczenie czyni Oslo miastem w znacznym stopniu
przyjaznym środowisku naturalnemu. Jest ono bowiem jednym z wiodących (eko-przyjaznych) miast w Europie. Roczny poziom emisji ditlenku węgla (CO2) wynosi
tylko 2,2 tony na jednego mieszkańca. To znacznie mniej niż średnia europejska,
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jak-oslo-przechodzi-na-ekotransport-publiczny-51536.html.
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wynosząca aż 8,5 tony. Oslo zajęło trzecie miejsce w badaniu European Green City
Index, która wykonała badania w 30 metropoliach z 30 różnych krajów europejskich. Badanie zostało opublikowane przez Economist Intelligence Unit Research
Institute z okazji Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze w grudniu 2009 137.
Oslo wygrało, ponieważ dbałość o czyste powietrze oraz stałą poprawę jakości
komponentów środowiskowych stają się priorytetem w działaniu, a dobrym przykładem jest najwyższy na świecie per capita współczynnik stacji do ładowania aut
elektrycznych. Już 11% wszystkich aut w norweskiej stolicy jest elektrycznych,
a zachętą do ich użytkowania są obniżone podatki, w tym system bezpłatnego
parkowania oraz ładowania pojazdów. Ambitnym, aczkolwiek realnym celem dla
Oslo jest zupełna rezygnacja z pojazdów napędzanych paliwami kopalnianymi do
2050 roku. Co więcej, władze miejskie dążą do tego, aby do 2019 roku centrum
miasta było wolne od samochodów.
Potwierdzeniem zaangażowania miasta Oslo w działania w zakresie zielonych
rozwiązań jest otrzymanie w 2017 roku prestiżowego wyróżnienia przez Komisję
Europejską, jakim jest tytuł Zielonej Stolicy Europy.
W uzasadnieniu Komisja Europejska była pod wrażeniem holistycznego podejścia władz miasta w zakresie zagadnień obejmujących różnorodność biologiczną, transport publiczny, integrację społeczną i zdrowie obywateli, co wpisuje się
w pełni we wdrażanie idei trwałego zrównoważonego rozwoju.
Doceniono także wykorzystanie technologii i innowacji na rzecz zaktywizowania uczestnictwa obywateli oraz współdziałanie z innymi miastami oraz stawianie
czoła wspólnym wyzwaniom takim jak odzyskiwanie przestrzeni publicznej dla
obywateli.
Zielona Stolica Europy to tytuł przyznawany przez Komisję Europejską w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska przez miasta liczące powyżej
100 tys. mieszkańców. Tytuł nadawany jest miastom, które prowadzą działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju i angażują się w podniesienie standardów ekologicznych. Ocenie podlegają prowadzone przez miasto działania w dwunastu obszarach, takich jak: klimat, transport publiczny, zieleń miejska, przyroda i bioróżnorodność, powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodna, gospodarowanie ściekami, ekoinnowacje, gospodarka energetyczna i zarządzanie środowiskiem. Tytuł
Zielonej Stolicy Europy ustanowiono w 2008 roku, a jako pierwszy – w 2010 roku
– otrzymał Sztokholm. Później Zielonymi Stolicami Europy były m.in.: hiszpańska
Vitoria, francuskie Nantes, Kopenhaga, Bristol oraz Lublana. Należy podkreślić,
iż miasto Wrocław również startowało w tym prestiżowym konkursie w zakresie
ochrony środowiska, ale niestety do tej pory nie udało się uzyskać tego zaszczytnego tytułu, co wskazuje na ważność i kontynuowanie pakietu działań w zakresie
implementacji opracowanego w ramach projektu Modelu M Miasta Zielonego.
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4. Zarządzanie środowiskiem miejskim
– jakość środowiska
4.1. Jakość środowiska
Jakość środowiska definiowana może być w różny sposób, zależnie od dziedziny nauki. Inaczej postrzegają ją ekolodzy, inaczej socjolodzy, ekonomiści czy
chemicy. W ujęciu ekologów jest to pewna właściwość, tj. cecha charakteryzująca system wzajemnie powiązanych elementów ożywionych, jak i nieożywionych.
W powszechnym zrozumieniu, jakość środowiska jest miarą stanu środowiska
w odniesieniu do wymagań ludzi, określaną przez jakość wód, powietrza, gleb,
zdrowotność lasów itp. Dotyczy zarówno naturalnego środowiska, jak i ukształtowanego przez człowieka w wyniku wprowadzenia do niego m.in. zanieczyszczeń,
hałasu, światła. W związku z tym polepszenie jakości środowiska rozumiane jest
jako przywracanie utraconych naturalnych wartości przyrodniczych i eliminacja
zanieczyszczeń.
Świat dąży w kierunku urbanizacji demograficznej, więc obecnie środowisko
miejskie, w tym jakość powietrza, znajduje się w obszarze dużego zainteresowania. Jeżeli na początku XX wieku od 10 do 15% globalnej populacji mieszkało
w miastach, to już w początkach XXI wieku ilość wzrosła do 50%, a w 2050 roku
najprawdopodobniej osiągnie poziom 67% 138,139.
Zła jakość środowiska ma duży wpływ na jakość życia ludzi, pogarsza stan ich
zdrowotności, szczególnie będących w grupie ryzyka, tj. dzieci, osób starszych oraz
chorych; powoduje przedwczesne zgony oraz choroby nowotworowe140. Globalnie
około 25% wszystkich zgonów jest powiązanych z czynnikami środowiskowymi.
Bezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby są podstawą zdrowego środowiska, chroniącego człowieka przed chorobami i innymi problemami
zdrowotnymi. Wdrażając standardy środowiskowe i egzekwując je, monitorując
stan zanieczyszczenia środowiska i ekspozycję ludzi na podwyższone poziomy
toksycznych substancji, promując zdrowy tryb życia poprawiamy stan zdrowotności społeczeństwa.
Są różne miary jakości środowiska. Wiele z nich pokazuje, że jakość środowiska się poprawia. Przykładowo, od 2000 do 2014 roku, stężenie pyłu zawieszonego PM10, obecnie głównego zanieczyszczenia powietrza, obniżyło się, co zare-
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jestrowało 75% wszystkich stacji pomiarowych w ramach UE141. Podobne trendy
zaobserwowano w przypadku PM2.5 i NO2. Niemniej jednak, 16% mieszkańców
miast UE, w 2014 roku, było eksponowanych na stężenia pyłu PM10 przekraczające dzienne wartości dopuszczalne, ustanowione przez państwa członkowskie,
a ponad 50% było eksponowanych na stężenia przekraczające bardziej ostre normy WHO142.
Podstawową miarą jakości środowiska są maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla poszczególnych elementów środowiska, określane poprzez
akty prawne Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw. Obejmują one zarówno normy emisji (maksymalne dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia
w emitowanych strumieniach), normy imisji (maksymalne dopuszczalne stężenie
danego zanieczyszczenia w otaczającym powietrzu), jak również normy zawartości
konkretnych substancji w glebach, surowcach, produktach, odpadach, itp.
Powszechnie wiadomo, że powietrze atmosferyczne, będące mieszaniną gazów
otaczającą naszą planetę, przyczynia się do istnienia życia na Ziemi, a także znacząco wpływa na kształtowanie się właściwości innych komponentów środowiska
naturalnego. Można stwierdzić, że zajmuje ono szczególne miejsce w środowisku
pełniąc w nim wiele funkcji. Odgrywa istotną rolę dla wszystkich organizmów na
Ziemi, w tym dla człowieka. Najważniejszą z nich jest udział w procesach biologicznych, które bezpośrednio warunkują utrzymanie życia. Nie można również zapomnieć o funkcji powietrza w działalności przemysłowej. Przyjmując za słuszną
zasadę antropiczną można zgodzić się, że żyjemy w idealnie harmonijnym świecie,
gdzie dokładnie dopasowują się liczne czynniki. Jesteśmy uzależnieni od wielu
stałych fizycznych i chemicznych, i tylko nieznaczna ich zmiana stanowi impuls
do uruchomienia mechanizmów dostosowujących się do nowych warunków. Zatem niewielka zmiana jakości powietrza, np. zaabsorbowanej lub wyemitowanej
energii w systemie Ziemia-atmosfera-przestrzeń kosmiczna czy składu chemicznego wywołują reakcję układu, która w efekcie może doprowadzić do zmian klimatu, zubożenia warstwy ozonowej, zakwaszenia środowiska, a zwłaszcza pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia ludzi.
Zanieczyszczenie powietrza pojawiło się wraz z umiejętnością rozpalania
ognia przez człowieka. Początkowo był to problem bardzo lokalny ze względu na
koczowniczy tryb życia, narastał jednak wraz z rozwojem osadnictwa, natomiast
nasilił się wraz z rewolucją przemysłową w drugiej połowie XIX wieku. Jedno
ognisko jest niegroźnym zjawiskiem, ale gdy miliony ludzi zaczną masowo palić
ogniska, odbije się to na jakości powietrza i zdrowiu ludzi. Wystarczy wspomnieć
choroby ciemnych londyńskich podwórek z lat 50. XX wieku.
Na początku XX wieku okresy silnego zanieczyszczenia powietrza zaczęto określać terminem smog, który powstał z połączenia angielskich słów smoke
(dym) i fog (mgła). Od momentu znanych powszechnie smogów w Belgii w 1930
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roku, Pensylwanii w 1948 czy Londynie w 1952 roku rozpoczęto badania nad
skutkami zdrowotnymi ludzi eksponowanych na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
w tym głównie pyłów, ditlenku siarki i azotu oraz ozonu. Pierwsze badania zależności: ekspozycja (dawka)–odpowiedź (efekt), pomiędzy dobowym stężeniem PM
i liczbą zgonów były metodologicznie bardzo proste, porównywano ilość zgonów
kilkanaście dni wcześniej, w czasie epizodu i w dniach po epizodach z poziomami
stężeń zanieczyszczeń. Badania te przyczyniły się do wyrażenia opinii, że wyraźne
wzrasta liczba zgonów podczas ekstremalnie wysokich stężeń pyłów, tj. powyżej
150 µg/m3 143. W latach 70. i 80. rozpoczęto zbierać dane z okresu kilkunastu
lat dotyczące dziennej umieralności i zanieczyszczenia powietrza w różnych miastach USA i stwierdzono, że istnieje potencjalne ryzyko umieralności nawet przy
niskich stężeniach pyłów w atmosferze. W 1984 roku opublikowano pierwsze wyniki analiz, które formalnie wskazały na brak wartości progowych w funkcji dawka-efekt, co oznacza, że każde stężenie PM jest niebezpieczne dla człowieka144,145.
W latach 90. zaczęto stosować zaawansowane statystyczne techniki modelowania
(m.in. regresja wieloraka, uogólnione modele liniowe, uogólnione modele addytywne) uwzględniając w obliczeniach wpływ czynników zakłócających, jak sezon,
temperatura, wilgotność powietrza, dzień tygodnia, płeć i in.146,147. Badania epidemiologiczne potwierdziły, że zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 jest jednym
z wielu czynników ryzyka umieralności z powodu chorób układu krążenia (sercowo-naczyniowego). Przykładowo, z badań prowadzonych w Holandii148 wynika, że
przypisane ryzyko umieralności z powodu wzrostu stężenia PM2.5 w ciągu doby
o 10 µg/m3 wynosi od 0,53% do 1.2%, co oznacza, że przy zarejestrowanych 300
zgonach dziennie istnieje ryzyko zgonu od 1 do 3 osób.
Badania te stanowiły bodziec, zarówno dla urzędów zajmujących się środowiskiem, jak i odpowiedzialnych instytucji za jego zanieczyszczenie do podjęcia
określonych działań proekologicznych. Doprowadziło to do ustanowienia wielu
ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony powietrza. Korzystając z powietrza bez
wątpienia wpływamy na jego jakość, dlatego powinniśmy także czuć się zoboHolland W.W., Bennett A.E., Cameron I.R., Health effects of particulate pollution: reappraising
the evidence, Am. J. Epidemiol. 110, 527-659.
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Ostro B., 1984, A search for a threshold in the relationship of air pollution to mortality: a reanalysis of data on London winters. Environ. Health Propspect. 58, 397-399.
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Ostro B., 2004, Outdoor air pollution, Assessing the environmental burden of disease and national and local levels, WHO Protection of the Human Environment Geneva 2004, Environmental
Burden of Disease Series, No 5.
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Pope C.A., Dockery D.W., 1999, Epidemiology of particle effect, w: Holgate W.W., Samet J.M.,
Koren H.S. i in. (eds) Air pollution and health, London, Academic Press, 673-705.
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Pope C.A. 2000, Invited commentatory: Particulate matter-mortality exposure-response
relations and threshold, Am. J. Epidemiol., 152, 407-411.
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Janssen N.A.H., Fischer P., Marra M., Ameling C., Cassee F.R., 2011, Short-time effects of
PM2.5, PM10 and PM2.5-10 on daily mortality in the Netherlands, Sci Total Environ 463-464,
20-26.
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wiązani do kontrolowania jego stanu, prowadzenia działań ochronnych i naprawczych, zmierzających do poprawy jakości powietrza.
4.2. Zarządzanie jakością powietrza
Podstawy obecnej strategii zarządzania jakością powietrza zapisane zostały
w Ustawie z 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627
z późn. zm.). Zostały one zdefiniowane w przepisach ogólnych art. od 85 do 96
oraz w art. od 220 do 229, dotyczących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.
W ustawie tej, kilkakrotnie nowelizowanej, przyjęto rozwiązania obowiązujące
w Unii Europejskiej, zawarte w jej licznych dyrektywach.
Strategię najprościej można wyrazić jako zapobieganie powstawaniu oraz eliminowanie lub ograniczenie emisji do powietrza substancji zanieczyszczających.
Działania te podejmuje się w celu zmniejszenia ich stężeń do poziomu dopuszczalnego lub zachowania ich na poziomie, który nie przekracza obowiązujących
dopuszczalnych wielkości stężeń substancji określonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska. Z zapisów w/w Ustawy wynika konieczność monitorowania
stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Zostały również podane zasady
oceny jakości powietrza, uszczegółowione w licznych rozporządzeniach.
W art. 86 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zawarto zapis dotyczący określenia w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia poziomów informowania dla niektórych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
Ponadto Minister określił w drodze rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników
średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji
(Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1029) sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
i aglomeracji, oraz sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia oraz sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. W art. 86 zawarto również zapis dotyczący Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który
w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku oblicza wartość wskaźnika średniego narażenia za rok poprzedni dla każdego miasta o liczbie mieszkańców większej
niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia oraz niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
informację o wartościach tych wskaźników.
W art. 92 wprowadzono konieczność opracowania przez zarząd województwa
projektu uchwały w sprawie działań krótkoterminowych, w przypadku ryzyka
wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego
lub docelowego substancji w powietrzu. W takim wypadku zarząd województwa
ma na to 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o danym ryzyku.
Nastąpiła również zmiana w podziale kraju na strefy, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza, a mówi o tym rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
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(Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r., poz. 914). Nowy podział przedstawia się następująco: strefy stanowiące aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250
tysięcy, strefy stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy oraz
strefy stanowiące pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład miast
powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji.
Standardy jakości powietrza oraz poziomy docelowe określono w następujących rozporządzeniach Ministra Środowiska149.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie
krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1030).
Rozporządzenie określa, iż krajowy cel redukcji narażenia, planowany do osiągnięcia w Polsce w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu wynosi 18 µg/m3. Podstawą do określenia krajowego
celu redukcji narażenia jest krajowy wskaźnik średniego narażenia zdefiniowany
w art. 3 pkt. 8c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
z późniejszymi zmianami. W celu wyznaczenia krajowego celu redukcji narażenia, krajowy wskaźnik średniego narażenia powinien być liczony jako średnia
stężeń pyłu PM2,5 z lat 2008, 2009 i 2010 lub 2009, 2010 i 2011. Ze względu na
brak środków finansowych pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego wskaźnika średniego narażenia i określenia krajowego celu redukcji narażenia w Polsce rozpoczęły się 1 stycznia 2010 r., co w konsekwencji spowodowało,
że wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2011 stanowiąca
podstawę do określenia krajowego celu redukcji narażenia została wyznaczona
z wartości średnich rocznych dla wszystkich punktów pomiarowych jako średnia
dwuletnia dla lat 2010 i 2011.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania
pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1029).
Rozporządzenie określa, iż wskaźnik średniego narażenia wyznacza się jako
wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia. Celem tego podziału jest zwiększenie efektywności działań zmierzających do osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 na poziomie 20 µg/m3 (standard jakości powietrza) poprzez
coroczne obliczanie wskaźników średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców i aglomeracji. Krajowy wskaźnik średniego narażenia liczony jako
dwuletnia średnia z lat 2010, 2011 będzie podstawą do określenia krajowego celu
redukcji narażenia, natomiast krajowy wskaźnik średniego narażenia liczony jako
trzyletnia średnia z lat 2013, 2014, 2015 będzie podstawą do oceny osiągnięcia
pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju. Wskaźniki dla miast powyżej 100
tys. mieszkańców i aglomeracji przekraczające pułap stężenia ekspozycji dla pyłu
Zwoździak J., Paciorek M., 2016, Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania
węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020, Raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
149
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PM2,5 będą podstawą do podejmowania działań lokalnych na rzecz poprawy jakości powietrza pod tym kątem i będą elementem programów ochrony powietrza.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r.,
poz. 1031).
Rozporządzenie to określa poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe substancji wskazanych w systemie oceny jakości powietrza (Tabela 4.1). Dodatkowo określa poziomy alarmowe oraz informowania, a także pułap stężenia ekspozycji dla
pyłu PM2,5.
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Stężenie

Jednostka

-

NOx
POZIOM DOPUSZCZALNY

Częstość przekraczania
poziomu w roku
kalendarzowym

rok

NO2

POZIOM DOCELOWY

Okres uśredniania

Substancja

Rodzaj poziomu

Tabela 4.1.1. Poziomy dopuszczalne i docelowe w ochronie zdrowia i roślin

4

3

2

1

1

2015

**Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego
CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie
pomiarów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września
2012 r., poz. 1032).
Rozporządzenie wprowadza odnośnik do monitorowania i oceny poziomu
zanieczyszczeń w powietrzu i wprowadza kryteria kontroli poprawności danych
w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych.
Zarządzanie jakością powietrza w ramach polityki środowiskowej to nie tylko
wprowadzanie zasad prawnych i administracyjnych związanych z ochroną powietrza, ale przede wszystkim wiedza, edukacja, szkolenia, podnoszenie świadomości
społecznej. Oznacza to, że działań tych nie można realizować tylko za pomocą nakazów czy ograniczeń, lecz konieczne są również konsultacje społeczne i kampanie promujące oraz wsparcie przez struktury administracji państwowej i podmioty
gospodarcze. Istotą nowoczesnego podejścia do zarządzania jakością powietrza
jest tworzenie zintegrowanego systemu obejmującego planowanie przestrzenne,
utrzymanie standardów jakości powietrza i informowanie społeczeństwa. W tabeli 4.2 zestawiono przykłady wiodących praktyk zarządzania jakością środowiska
wpływających na poprawę jakości powietrza.
Tabela 4.1.2. Kategorie instrumentów zarządzania jakością środowiska wraz
z przykładami150
Instrumenty
adresowane

Instrumenty
wyspecjalizowane

Regulacje prawnoadministracyjne

Normy nakazowe

Standardy
działania
Certyfikaty
i pozwolenia
Inne regulacje

150

Przykłady
Standardy emisji zanieczyszczeń z poszczególnych technologii, instalacji
spalania paliw, spalania i współspalania odpadów,
Standardy jakości powietrza
Oceny oddziaływania na środowisko
Programy ochrony powietrza
Wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki
Pozwolenia zintegrowane
Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Zgłoszenia o wprowadzaniu zanieczyszczeń do powietrza
Certyfikaty środowiskowe
(np.norma ISO 14001, System Ekozarządzania i Audytu EMAS)
Plany działań krótko-terminowych
Krajowy plan redukcji emisji
Polityka energetyczna kraju

(Zwoździak, 2017).
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Negocjowane
porozumienia

Dobrowolne
zarządzanie,
odpowiedzialność
korporacyjna
społeczna

Postępowanie kompensacyjne
Włączanie przedsiębiorców w realizację polityki ekologicznej
Monitorowanie emisji zanieczyszczeń (pomiary emisji) przez podmioty
Gospodarka niskoemisyjna
Energetyczna Mapa Drogowa 2050
Dobrowolne
porozumienia

„Porządek
na własnym
podwórku”
Programy
wspierające

Przepływ
informacji
Promocja i
podnoszenie
świadomości
Kodeksy
postępowania i
dobre praktyki

Budowanie
potencjału

Mechanizmy
finansowe

Handel emisjami
Opłaty i kary

Zachęty
finansowe

System dobrowolnej redukcji emisji
Standard dobrowolnego ograniczenia emisji CO2 (ang. Voluntary Carbon
Standard VCS)
Procedury dobrowolnego stosowania, wynikające z różnych dokumentów
o charakterze nieobligatoryjnym;
Zalecenia ekologiczne, wskazujące działania wprowadzane przez podmioty
w celu uzyskania wyższej ekologiczno- ekonomicznej efektywności
funkcjonowania
Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
urzędzie, instytucjach i in.
Biuletyny Informacji Publicznej WIOŚ, GIOŚ
Kampanie informacyjne
Raporty środowiskowe
Promowanie energii ze źródeł odnawialnych, zielone zamówienia publiczne,
Edukacja ekologiczna
Szkolenia
Kodeksy postępowania instytucji dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów
Etykieta Efektywności Energetycznej
Eko-znaki
Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu Ziemi
VII Unijny Program w zakresie ochrony środowiska: Dobra jakość życia z uwzględnieniem
ograniczeń naszej planety.
Granty UE na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym
partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń
a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich.
Program LIFE+
(wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska,
realizacja polityki ochrony środowiska oraz promocja nowych rozwiązań dla
problemów dotyczących ochrony środowiska).
Narodowy Program Foresight „Polska 2020”,
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych
zanieczyszczeń
Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Kary za niedotrzymanie wymogów pozwoleń ilości lub rodzaju gazów, lub
pyłów wprowadzanych do powietrza
Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
Ekologiczna reforma podatkowa
Zachęty finansowe do oszczędzania energii i ograniczania emisji

4.3. Krajowy system oceny jakości powietrza
W związku z wejściem w życie dyrektywy CAFE 2008/50/WE, od 2010 r.
ocenę jakości powietrza dokonuje się dla wyznaczonych stref. W kraju obecnie wydzielono 12 stref, którymi są aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250
tysięcy, 18 miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz 16 stref obejmujących pozostałe obszary województw. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń,
poziom docelowy dla B(a)P oraz pułap stężenia ekspozycji dla pyłu zawieszonego
PM2,5 określa w/w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
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(Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1031). Pułap ekspozycji dotyczy średniego krajowego wskaźnika narażenia (AEI), który do roku 2015 powinien osiągnąć
w państwach członkowskich poziom 20 mg/m3.
System ocen jakości powietrza, dla wszystkich stref w kraju ma na celu:
• uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do
standardów jakości powietrza identyfikację obszarów wymagających poprawy
jakości powietrza (co najmniej do dopuszczalnych poziomów substancji);
• monitorowanie skuteczności działań naprawczych z programów ochrony powietrza;
• uzyskanie informacji niezbędnej do przeciwdziałania przekroczeniom poziomów alarmowych substancji, określonych prawem.
Badanie i ocena poziomu substancji w powietrzu jest zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ). W ramach tego zadania funkcjonują
automatyczne i manualne stacje pomiarowe, w których wykonywane są badania
stężeń następujących substancji w powietrzu: SO2, NO2, NOx, O3, PM10 i PM2,5, Pb,
C6H6, CO oraz B(a)P i metale ciężkie w pyle PM10.
Niektóre większe podmioty gospodarcze (np. LOTOS, ORLEN, PGE) oraz jednostki naukowo-badawcze i fundacje utrzymują własne stacje monitoringowe.
Również jednostki samorządu terytorialnego, głównie w aglomeracjach, chcąc
otrzymywać pełną i sprawdzoną informację o jakości powietrza na swoim terenie
finansują budowę i utrzymanie pojedynczych stacji lub całych sieci monitoringowych. Sieci takie są zarządzane przez organizacje niezależne od WIOŚ, ale wyniki
badań powinny być wykorzystywane w systemie ocen jakości powietrza. System
ocen jest ponadto wspomagany modelowaniem i innymi technikami uzupełniającymi (metody pasywne).
Na podstawie wyników badań i metod uzupełniających WIOŚ opracowuje tzw.
roczne oceny jakości powietrza w województwach, w podziale na strefy, zgodnie
obowiązującym prawem dla zanieczyszczeń wyszczególnionych w/w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 18 września
2012 r., poz. 1031) i przekazuje wyniki ocen do GIOŚ. Tam opracowywana jest
roczna ocena zbiorcza jakości powietrza w Polsce.
Pomimo sukcesywnego wdrażania dotychczasowych przepisów prawnych,
w tym wdrażania działań naprawczych wskazanych w Programach Ochrony Powietrza w licznych strefach utrzymuje się w kraju wysoki poziom stężeń pyłów
PM10, PM2,5 oraz B(a)P.
4.4. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
Badania epidemiologiczne wykazały wyższy wskaźnik zapadania na choroby układu oddechowego i krążenia oraz krótsze życie wśród osób narażonych na
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wpływ podwyższonych stężeń pyłów czy ozonu151,152,153,. Zwłaszcza w obszarach
aglomeracji miejskiej duża część populacji narażona jest na to ryzyko. Do poznania przyczyn tego zagrożenia, jak i do jego zapobiegania, niezbędne jest tworzenie
narzędzi, które umożliwiają ocenę aktualnego miejskiego stanu środowiska naturalnego. Zgodnie z unijną dyrektywą CAFE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy) możliwe staje się zastosowanie różnego rodzaju
modeli rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w procesach decyzyjnych. Dyrektywa
jasno określa, że tam, gdzie jest to możliwe, należy dane pomiarowe uzupełniać
danymi pochodzącymi z modeli. Pozwala to na przejście z tzw. obszarów reprezentatywności punków pomiarowych na przestrzenny rozkład stężeń. Zgodnie
z przesłaniem w/w Dyrektywy istotne są nie tylko informacje o zaobserwowanych
stężeniach zanieczyszczeń i przekroczeniach, ale również możliwości ich przewidywania, a więc prognoza. Dlatego w ramach zadań systemu zarządzania jakością
powietrza istnieje konieczność budowy operacyjnego zintegrowanego systemu modelowania zanieczyszczenia powietrza, ważnego narzędzia, wykorzystywanego do
prognozy zanieczyszczenia powietrza, monitorowania i opracowywania różnego
rodzaju scenariuszy ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Takie scenariusze mogą
stanowić wytyczne dla decydentów, przy podejmowaniu decyzji, np. o ograniczeniach ruchu kołowego w okresach epizodów zanieczyszczenia powietrza.
Do tego typu analiz powszechnie stosowane są modele transportu zanieczyszczeń w atmosferze. Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemach zarządzania jakością powietrza zostały opisane w opracowaniu154.
Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest doskonałym narzędziem do oceny jakości powietrza oraz do identyfikacji źródeł odpowiedzialnych
za podwyższone stężenia. wynikają z możliwości:
• wyznaczenia stężeń zanieczyszczeń na całym badanym obszarze;
• wskazania udziału poszczególnych źródeł emisji w całkowitych stężeniach;
• zastosowania modelowania w systemach prognoz jakości powietrza;
• wyznaczenia krótkookresowych charakterystyk stężeń (ta własność charakteryzuje również metody pomiarów automatycznych);
• niski koszt, przede wszystkim w porównaniu z kosztami zakupu i funkcjonowania sieci automatycznego i manualnego monitoringu jakości powietrza.
WHO, 2000, World Health Organization, Quantification of the Health Effects of Exposure to
Air Pollution, Bilthoven, Netherlands, 20-22 November 2000.
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WHO, 2003, World Health Organization Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide, Report on a WHO Working Group, Bonn, Germany, January
2003.
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WHO, 2013, World Health Organization, Review of evidence on health aspects of air pollution
– REVIHAAP; WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
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Łobocki L., 2003, Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemach zarządzania jakością powietrza, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Warszawa.
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Nowoczesne systemy prognozowania pól stężeń zanieczyszczeń w powietrzu
składają się z trzech modeli: modelu meteorologicznego, modelu emisji i zasadniczego modelu jakości powietrza AQM (Air Quality Model).
Model meteorologiczny na podstawie informacji o rzeźbie i zagospodarowaniu terenu oraz dostępnych danych meteorologicznych (dane ze stacji naziemnych,
aerologicznych i opadowych) tworzy pola parametrów meteorologicznych w siatce
dopasowanej do żądanej skali.
Model emisji przygotowuje pola emisji (kataster emisji) każdego typu wykorzystując informacje meteorologiczne oraz informacje o zmienności czasowej pracy poszczególnych źródeł.
Model AQM wyznacza stężenia zanieczyszczeń uwzględniając przygotowane
pola meteorologiczne i emisyjne oraz warunki początkowe i brzegowe.
Jakość wyników modelowania zależy od jakości danych wejściowych do modelu (dane emisyjne i meteorologiczne) oraz wyboru modelu jakości powietrza.
Dla uzyskania wysokiej jakości wyników istotne jest dostarczenie kompletnych,
zweryfikowanych baz danych o emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej
z dobrze określoną zmiennością czasową, a także szczegółowych danych meteorologicznych. W przypadku danych meteorologicznych, niezbędne jest, aby model
wykorzystywał dane zmienne zarówno w przestrzeni jak i w czasie. W zależności
od żądanej skali i rozdzielczości wyników, konieczne jest wprowadzenie do modelu bardziej szczegółowych danych o rzeźbie i użytkowaniu terenu. Z kolei wybór
modelu jakości powietrza zależy przede wszystkim od zakładanego celu modelowania, w tym obszaru oraz skali przestrzennej i czasowej obliczeń.
W systemach prognozy jakości powietrza w województwach wymagane jest
stworzenia spójnego systemu obejmującego swym zasięgiem poszczególne strefy, ale i umożliwiającego analizę stanu zanieczyszczenia powietrza na obszarach
o powierzchni miast.
4.5. Przykłady zintegrowanych systemów prognozowania jakości powietrza
Obecnie większość metod prognozy pól stężeń zanieczyszczeń powietrza jest
połączeniem numerycznej prognozy pogody NWP (Numerical Weather Prediction) i chemicznego modelu dyspersyjnego CTM (Chemical Transport Model).
W systemach operacyjnych prognozujących stężenia zanieczyszczeń w Europie
przeważają takie, w których wyniki z NWP stanowią dane wejściowe do modeli
chemicznych. Wejściem meteorologicznym może być WRF (Weather Research and
Forecasting) rozwijany przez NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), NCAR (National Center for Atmospheric Research) oraz ponad 150 orga-
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nizacji i ośrodków uniwersyteckich w USA i innych krajach155. Jako model dyspersji, w skali kraju bądź kontynentu, stosowany jest najczęściej model eulerowski,
obliczający stężenia różnych substancji chemicznych i uwzględniający skomplikowane mechanizmy przemian chemicznych, natomiast w skali województw lub
miast najczęściej wykorzystywane są gaussowskie modele obłoku.
Uruchomienie systemu prognoz stężeń zanieczyszczeń wymaga spełnienia kilku warunków. Są nimi przede wszystkim:
• dostęp do numerycznej prognozy pogody w postaci cyfrowej;
• zinwentaryzowane emisje prognozowanych substancji;
• stworzenie interfejsów pomiędzy NWP i CTM;
• odpowiednia moc obliczeniowa do codziennego uruchamiania prognoz.
Jakość pracy modeli prognostycznych jest trudna do oceny, ponieważ wskaźniki jakości dla prognoz są obecnie dopiero opracowywane i rozwijane. Poniżej
krótko przedstawiono systemy prognozujące stężenia zanieczyszczeń atmosfery,
które działają operacyjnie:
• GEM-AQ: globalny model chemii troposfery (AQ) zaimplementowany w Polsce
przez Politechnikę Warszawską, model rozwijany przez MAQNet (konsorcjum
kanadyjskich placówek naukowych) na bazie operacyjnego modelu prognoz
pogody GEM (Global EnvironmentalMultiscale Model) Kanadyjskiego Centrum Meteorologii; prognozy ozonu i innych zanieczyszczeń powietrza156;
• WRF –Chem: system prognoz opracowany w ramach projektu Life-APIS realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, oparty o model meteorologiczny
WRF oraz model chemii atmosfery WRF-Chem, zaprojektowany jako nakładka na model meteorologiczny; obliczenia wykonywane są w trzech domenach
o różnej rozdzielczości przestrzennej – Europa (36 km), Polska (12 km) i Dolny
Śląsk (4 km); prognozy stężeń zanieczyszczeń obejmują pył zawieszony PM10
i PM2,5, ozon, tlenki azotu, tlenek węgla oraz ditlenek siarki157
• ALADIN-CAMx: model eulerowski 3-D CAMx (ComprevensiveAirQuality
Model) zaimplementowany w Austrii przez ZAMG (Centralny Instytut Meteorologii i Geodynamiki); operacyjna regionalna numeryczna prognoza pogody
ALADIN-Austria (Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational) sprzężona z modelem transportu chemicznego CAMx158;
• EURAD-RIU: model eulerowski 3-D EURAD (EURopean Air Pollution Dispersion Model) zaimplementowany w Niemczech przez RIU (Reński Instytut
Badań Środowiskowych) Uniwersytetu w Kolonii; model meteorologiczny meBaklanov A., Schlunzen K., Suppan P., Baldasano J. i in., 2014, Open Access Online coupled regional meteorology chemistry models in Europe:current status and prospects, Atmos. Chem. Phys.,
14, 317–398.
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http://www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/sommersmog.
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zoskalowy, niehydrostatyczny MM5 (Mesoscale Model 5) sprzężony z modelem transportu chemicznego EURAD;
prognozy ozonu i innych zanieczyszczeń powietrza159 PREV’AIR System: model eulerowski 3-D MOCAGE(Modele di Chimie Atmospherique a Grande
Echelle) zaimplementowany we Francji przez Meteo-France; operacyjna numeryczna prognoza pogody ALADIN (lub ARPEGE lub ECMWF), sprzężona
z modelem transportu chemicznego MOCAGE; prognozowane stężenia ozonu,
ditlenku azotu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10160;
METARD System: model eulerowski 3-D CAMxzaimplementowany w Czechach przez Instytut Informatyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, model
meteorologiczny mezoskalowy, niehydrostatyczny MM5 sprzężony z modelem
transportu chemicznego CAMx, prognozy stężeń ozonu, tlenków azotu i pyłu
zawieszonego PM10161;
ARPS-AURORA: model prognozowania jakości powietrza zastosowany w Belgii do prognozowania ozonu przez VITO (Flamandzki Instytut Problemów
Techniki), system złożony z modeli 3-D: niehydrostatycznego, mezoskalowego modelu meteorologicznego ARPS (Advanced Regional Prediction System)
rozwijanego przez Uniwersytet w Oklahomie (USA) i modelu transportu chemicznego AURORA (Airquality modelling in Urban Regions using an Optimal
Resolution Approach) rozwijanego przez VITO162;
WRF-CAMx-CALMET/CALPUFF: system prognozowania opracowany i rozwijany w firmie Ekometria sp. z o.o. z Gdańska, zastosowany do prognoz prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Warszawie
i Łodzi, Fundację ARMAAG (Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej) w Gdańsku,system złożony z mezoskalowego modelu
meteorologicznego WRF (Weather Research and Forecasting), modelu fotochemicznego CAMx do obliczeń przestrzennych rozkładów stężeń ozonu i warunków brzegowych dla modelu CALPUFF (Model symulacji atmosferycznej
dyspersji cząstek) na danym obszarze oraz modelu obłoku najnowszej generacji CALPUFF do modelowania wielu zanieczyszczeń w skali lokalnej.
THOR system: duński zintegrowany system obejmujący modele dyspersji zanieczyszczeń o zróżnicowanych skalach przestrzennych (od skali kontynentalnej – europejskiej- do skali lokalnej – ulic w miastach). Celem systemu jest
uzyskanie 3-dniowych prognoz najważniejszych zanieczyszczeń powietrza.
Następnie system ten w powiązaniu z państwowymi programami monitoringu
atmosfery jest wykorzystywany do opracowywania scenariuszy ograniczenia
emisji zanieczyszczeń. Odznacza się kompleksowością (obecność modeli od-
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powiednich dla wszystkich istotnych zadań), elastycznością (zapewnia możliwość rozwoju systemu poprzez m.in. wymianę na nowe ulepszone modele
czy techniki wizualizacji danych) oraz jest systemem w pełni zautomatyzowanym. Obecnie system składa się z czterech powiązanych ze sobą modeli: modelu numerycznej prognozy pogody ETA (rozdzielczość ok. 40 km) zasilanym prognozą meteorologiczną z modelu cyrkulacji globalnej z National
Centers for Environmental Prediction, NCEP, USA. Są to dane wejściowe do
modelu transportu zanieczyszczeń na dalekie odległości, Duński Eulerowski
Operacyjny Model (DEOM), który prognozuje pole stężeń w skali Europy (rozdzielczość przestrzenna ok. 25 km lub 50 km). Dane meteorologiczne z modelu ETA i stężenia zanieczyszczeń z modelu DEOM stanowią wejścia modelu
miejskiegoBUM (Background Urban Model), który wylicza pola stężeń w siatce
o rozdzielczości 2 km. Dane wyjściowe z modelu BUM stanowią z kolei wejścia
do modelu ulicznego OSPM (OperationalStreetPollution Model), który określa stężenia zanieczyszczeń powietrza na poziomie ulic, po ich obu stronach
w ważniejszych miastach Danii163.
Podobna konstrukcja systemu istnieje w Wielkiej Brytanii. Obejmuje on prognozę pogody i regionalną prognozę zanieczyszczenia powietrza (CMAQ - Community Multiscale Air Quality Model). Dane te są wykorzystywane w modelu lokalnym (typu gaussowskiego ADMS – Urban), który wylicza pola stężeń w miastach164. Systemy ADMS wykorzystywane są m.in. w Austrii (Wiedniu), na Węgrzech (Budapeszcie), Chinach (Pekinie) i Barcelonie.
W Norwegii prognozę jakości powietrza uzyskuje się w ramach systemu
AirQuis (Air Quality Information System), który zawiera model emisji, modele
dyspersji zanieczyszczeń, model ekspozycji na zanieczyszczenia, geograficzny
informacyjny system oraz prognostyczne pola parametrów meteorologicznych165.
Dane meteorologiczne pochodzą z modelu norweskiego HIRLAM10 (10 km rozdzielczość) i MM5 (1-3 km rozdzielczości). Prognostyczne pola stężeń uzyskuje się
z modelu jakości powietrza EPISODE (model eulerowsko/lagnangowski dla skali
miejskiej, oraz od lokalnej do regionalnej)166;
W ramach projektu Unii Europejskiej FUMAPEX (Forecasting Urban Meteorology, AirPollution and PopulationExposure) opracowano zintegrowane systemy
prognozy meteorologicznej w skali miejskiej, prognozy zanieczyszczenia powietrza
i ekspozycji mieszkańców na te zanieczyszczenia. Systemy te testowano w sześciu
miastach: Oslo, Turynie, Helsinkach, Castellon (Hiszpania), Bolonii i Kopenhadze. Do przygotowania prognostycznych pól meteorologicznych, determinujących
proces dyspersji zanieczyszczeń wykorzystano regionalne modele prognostyczne
w kilku zmodyfikowanych wersjach (HIRLAM, MM5 i RAMS) z możliwością za163
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gnieżdżania siatki do ok. 1 km. Prognostyczne pola stężeń w miastach uzyskiwano w oparciu o regionalne modele dyspersji (eulerowski i lagnangowski) i dalej
lokalne (modele referencyjne, zazwyczaj gaussowskie). Wyniki z modelu lokalnego wykorzystywane są dalej w deterministycznym modelu ekspozycji ludności na
zanieczyszczenia (EXPAND).
Wszystkie prezentowane wyżej systemy spełniają dobrze swą funkcję prognostyczną, choć w różnym stopniu wymagają zasilania danymi wejściowymi. Różni
je stopień złożoności i wymagań obliczeniowych. Obecnie zasadniczym problemem są wiarygodne dane o emisjach zanieczyszczeń (inwentaryzacja emisji).
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5. Analiza SWOT dla rozwiązań Zielonego Miasta
Wykorzystywanym narzędziem w zarządzaniu i ochronie środowiska jest
analiza SWOT (S-Strengths, W-Weaknesses, O-Opportunities, T-Threats)167,168,169.
Jest to heurystyczna technika mająca na celu prawidłowe porządkowanie informacji w badanym zakresie, która używana jest we wszystkich obszarach zarządzania środowiskiem. Stanowi uniwersalne narzędzie w pierwszym etapie analizy
strategicznej. W obszarze zarządzania środowiskiem niewiele jest opracowań naukowych podejmujących tematykę zastosowania analizy SWOT. Jest ona szeroko stosowana w opracowaniach środowiskowych, które zostały szerzej omówione
w dalszej części rozdziału.
Należy także wyraźnie podkreślić, iż analiza SWOT jest popularną i kompleksową metodą służącą do badania otoczenia organizacji (obszaru badawczego) oraz
analizy jej wnętrza. Analiza wewnętrzna ma na celu określenie i ocenę zarówno
materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi danej organizacji lub utrudniających jego funkcjonowanie w czasie teraźniejszym, jak również
w przyszłości. SWOT jest algorytmem procesu analizy strategicznej, propozycją
systematycznej i wszechstronnej oceny zewnętrznych i wewnętrznych czynników
określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy danej organizacji, firmy czy
programu.
Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT
jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące zarządzania środowiskiem, a z drugiej czynniki pozytywne i negatywne.
Podstawą analizy SWOT jest prawidłowa identyfikacja następujących kategorii czynników SWOT170:
• Zewnętrzne pozytywne (szanse) – należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, które pozwalają na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie
zagrożenia,
• Zewnętrzne negatywne (zagrożenia) – należy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe czynniki, które stanowią przeszkodę dla utrzymania pozycji, rozwoju
lub ekspansji. Zagrożenia mają negatywny wpływ przede wszystkim na utrzymanie pozycji, jak również na perspektywy rozwoju. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii,
Baum R., Wielecki W.: Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw
agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań
2004.
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Obój K.: Strategia organizacji – w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wydanie II
zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
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Szałata Ł., Współpraca w zakresie gospodarowania wodami w Unii Europejskiej – na przykładzie dorzecza Odry i Łaby. Dysertacja doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wrocław, 2009.
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• Wewnętrzne pozytywne (mocne strony) – identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest bardziej efektywny. Mocne strony uzależnione są od rodzaju
przedmiotu analizy. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony stanowią
wynik wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedmiotu analizy,
• Wewnętrzne negatywne (słabe strony) – identyfikacja słabych stron przebiega
podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem
znajomości tego przedmiotu. Praktycznie w każdym przypadku słabe strony
stanowią wynik wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji przedmiotu analizy.
Rozpatrzono te czynniki zgodnie z informacją strategiczną sklasyfikowaną
według opisanych powyżej kryteriów i opracowano analizę SWOT.
Szeroko poruszana w projekcie tematyka efektywności energetycznej, założeń
zielonej infrastruktury oraz działań mających na celu ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery w ostatnim czasie jest coraz bardziej aktualna i podejmowana na wielu płaszczyznach, co wskazuje na istotę zagadnienia realizowanego w ramach projektu Zielone Miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców
Dolnego Śląska. Dolny Śląsk, a w tym miasto Wrocław w okresie ostatnich kilku
lat podjął szereg działań ekologicznych, a tym samym pakiet działań niskoemisyjnych mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców aglomeracji miejskiej staje się bardzo istotny.
W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż efektywne gospodarowanie energią i zasobami środowiska stanowi w obecnej dobie wyzwanie dla dużych aglomeracji miejskich zarówno w ujęciu efektywności ekonomicznej, jak
i ekologicznej, przy akceptacji społecznej podejmowanych działań. Dlatego też,
duże aglomeracje miejskie w okresie ostatnich kilku lat nasiliły swoje działania
w przedmiotowym zakresie, uwypuklając przy tym prace na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w miastach, a tym samym zwiększenia komfortu
życia swoich mieszkańców. W celu realizacji przedmiotach działań wskazuje się
kluczowe działania przy zachowaniu form wsparcia w inwestycji prośrodowiskowych w zakresie m.in. zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz
zmniejszenia energochłonności istniejących obiektów, zarówno użyteczności publicznej, jak i prywatnych domostw i lokali, a także poszukiwania nowych rozwiązań organizacji transportu w dużych aglomeracjach miejskich.
Na płaszczyźnie europejskiej aktem prawnym regulującym aspekty promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych jest Dyrektywa OZE 2009/28/
WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.171 zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrek-

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
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tywę 2001/77/WE172 oraz 2003/30/WE173. Zagadnienie kontroli zużycia energii
w Europie oraz zwiększenia stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz
z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowią istotne
elementy pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych
i spełnienia postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu174, a także do wywiązania się
z innych wspólnotowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych, wykraczających swoją perspektywą najbliższe lata.
Elementy te mają również duże znaczenie dla zwiększenia działania w zakresie
efektywności energetycznej i realizowane są w skali czasu na różnych płaszczyznach. Istotnym parametrem mobilizującym kraje członkowskie jest również
wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego i innowacyjnych rozwiązań w zakresie
efektywności energetycznej.
Ponadto szereg działań niskoemisyjnych ma na celu zwiększenie nacisku
w zakresie poprawy technologii niskoemisyjnych, poszukiwania rozwiązań w zakresie organizacji transportu publicznego i stosowanego do niego napędu oraz
radykalne zwiększanie zastosowania technologii energooszczędnych i stosowania
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.
Tego typu inicjatywy stwarzają w osi czasu w najbliższej perspektywie szansę
osiągnięcia wzrostu gospodarczego poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
i zrównoważonej konkurencyjnej polityki energetycznej.
Można stwierdzić, że w trakcie ostatnich lat zauważono znaczący rozwój sektora energetyki odnawialnej, a w czasie najbliższych kilku lat nadal będzie można
zaobserwować silny rozwój tego sektora. Uregulowania prawno-administracyjne
sprzyjają tym zamierzeniom. Przykładem jest wprowadzenie wymogów dotyczących wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, zawarte w dyrektywach Parlamentu Europejskiego, takich jak m.in. Dyrektywa RES (2009/28/WE) z dnia
23 kwietnia 2009 r.)175, Dyrektywa EPBD (2010/31/WE) z dnia 19 maja 2010 r.176
czy Dyrektywa ErP (2009/125/WE) z dnia 21 października 2009 r.177.
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
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Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie
wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
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Status of Ratification of the Convention.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków.
176

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (wersja przekształcona).
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Warte uwagi wydają się zapisy Dyrektywy EPBD dotyczące charakterystyki
energetycznej budynków. Ze względu na rozmiar zagadnienia w najbliższych kilku
latach w Europie zostanie wprowadzony obowiązek realizacji nowych budynków
administracji publicznej w technologii domów niskoenergetycznych oraz zeroenergetycznych, a co jest konsekwencją dynamicznego rozwoju sektora korzystającego
z rozwiązań budownictwa pasywnego. W 2020 roku planowane jest rozszerzenie
tego wymogu o pozostałe nowe budynki.
Obecnie najważniejszym obowiązującym w Unii aktem prawnym związanym
z odnawialnymi źródłami energii (OZE) jest dyrektywa 2009/28/WE, której zapisy ustanawiają zwiększenie udziału OZE z obecnego 11,8%178 do 20% w całkowitym zużyciu energii w UE do 2020 r., natomiast dla Polski jest to 15% i ustala obowiązkowe cele krajowe w zakresie odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii
finalnej oraz w sektorze transportu179.
5.1. Opis parametrów
Podstawowe kluczowe cele projektu zawierają opracowanie Modelu M Miasta
Zielonego – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska.
Autorzy projektu na podstawie heurystycznej i holistycznej analizy zagadnienia w zakresie rozwiązań dla miasta wytypowali kluczowe parametry, takie jak:
• parametry środowiskowo-technologiczne;
• parametry społeczne;
• parametry prawno-administracyjne;
• parametry ekonomiczne.
Szczegółowa analiza opisanych powyżej parametrów stanowi kluczowe działania uzupełniające w ramach zaprezentowanego w przedmiotowej pracy Modelu
Miasta Zielonego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Zielone
Miasto w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska”, Priorytet 2: Aktywne Społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych).
W prezentowanym opracowaniu zmierzającym do: (1) wypracowania rozwiązań optymalizujących działania prośrodowiskowe oraz (2) poprawy stanu jakości
powietrza atmosferycznego, a w efekcie komfortu warunków życia mieszkańców
Dolnego Śląska, zespół autorski zwrócił szczególną uwagę na działania gospodarcze, które w mniejszym, lub większym stopniu wpływają na środowisko poprzez
wprowadzenie do powietrza, ziemi, wody, gruntu lub ziemi różnych substancji.
Polska najdalej z państw Europy Środkowo-Wschodniej od celu OZE na rok 2020, http://
gramwzielone.pl/trendy/25878/polska-najdalej-z-panstw-europy-srodkowo-wschodniej-od-celuoze-na-rok-2020, Sierpień 2017.
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https://www.ure.gov.pl, Sierpień 2017.
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Uwzględniono także techniki ograniczania lub minimalizowania emisji substancji lub energii do środowiska.
W celu szerszego zrozumienia kompleksowego podejścia do zagadnień projektowych w toku pracy zaprezentowano poniżej opisy poszczególnych wytypowanych parametrów.
Parametry środowiskowo-technologiczne – rozumiane jako analiza aspektów środowiskowych oraz procesów technologicznych w ujęciu zagadnień dotyczących m.in. poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz pozostałych komponentów środowiskowych, takich jak: gleba, hałas, gospodarka wodno-ściekowa, architektura zielona oraz szczegółowa analiza procesów technologicznych
stosowanych w inżynierii ochrony środowiska w ujęciu rozwiązań prośrodowiskowych, jak również w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii oraz
możliwości ich zastosowania na terenie aglomeracji i Wrocławskiej i na terenie
Dolnego Śląska.
Parametry społeczne – rozumiane są na poziomie edukacji ekologicznej dla
poszczególnych zagadnień środowiskowych, akceptacji społecznych podejmowanych działań prośrodowiskowych, jak również kwestii wdrażania idei trwałego
zrównoważonego rozwoju miasta przy społecznej akceptacji podejmowanych
i planowanych działań.
Parametry prawno-administracyjne – których kluczowym czynnikiem będzie analiza aktualnego układu prawnego, wymagań Unii Europejskiej w kontekście założeń Strategii Unii Europejskiej 2020, zapisów prawa Ochrony Środowiska
oraz rocznych Raportów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie jakości powietrza atmosferycznego, zaawansowania wdrażania zapisów
Dyrektywy Cafe (Clean Air for Europe) oraz działań kontrolnych służb ochrony
środowiska, a także działań administracyjnych związanych z realizacją projektów
środowiskowych i zielonych rozwiązań dla miast i aglomeracji miejskich.
Parametry ekonomiczne – polegające na określeniu stanu i możliwości ekonomicznych w zakresie wdrażania dostępnych rozwiązań technologicznych szczególnie w ujęciu rozwiązań prośrodowiskowych, jak również w zakresie wdrażania
odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich zastosowania na terenie aglomeracji Wrocławskiej i na terenie Dolnego Śląska.
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż szereg podejmowanych działań projektowych
uwzględnia aspekty opisane powyżej w układzie planów zagospodarowania przestrzennego, kierunków rozwoju miasta, tworzenia strategii rozwoju aglomeracji
miejskiej, jak również w ujęciu dostępnych dokumentów planistycznych oraz strategicznych projektów rozwoju miasta, w tym pakietów działań pomocowych przy
wdrażaniu rozwiązań niskoemisyjnych oraz docelowych działań w zakresie zapisów Ustawy Antysmogowej, implementowanej na terenach poszczególnych aglomeracji.
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5.1.1. Parametry środowiskowo-technologiczne
Opis zakresu i rozumienia parametrów środowiskowo-technologicznych powstał w trakcie autorskich grup eksperckich oraz realizowanych, we współpracy
z zaangażowanymi ekspertami, działań prośrodowiskowych. Należy także wyraźnie podkreślić, iż materiał przedstawiony w niniejszej publikacji stanowi wartość
dodaną wypracowanej przez szeroką grupę reprezentacji społecznej oczekiwanych
rozwiązań, argumentów i działań w konsultacji z ekspertami merytorycznymi,
prowadzącymi cały projekt przy wsparciu przedstawicieli Stowarzyszenia Forum
Przedsiębiorczych oraz ekspertów Stowarzyszenia Eko-Biegły.
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Tabela 5.1.1. Parametry środowiskowo-technologiczne
Parametry środowiskowo-technologiczne

W1

Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska

Brak odpowiedniego zarządzania
przestrzennego i emisyjnego

5

4

4

O4

O3

O2

O1

Zwiększona dostępność
rozwiązań prośrodowiskowych

Dbałość o środowisko szansą
rozwoju regionu

Działania na rzecz poprawy
jakości komponentów
środowiska

Konsekwentne wdrażanie
rozwiązań niskoemisyjnych
dla miast

Możliwości wykorzystania
środków zewnętrznych
oraz krajowych na działania
prośrodowiskowe

4

4

4

4

4

5

T6

T5

T4

T3

T2

T1

Niekorzystne warunki pogodowe
przyczyną sytuacji smogowych

Długotrwałe procedury w zakresie
procesów inwestycyjnych

Potencjalne oddziaływanie podmiotów
gospodarczych na środowisko

Długotrwałe procedowanie
środowiskowe

Niespełnianie wymogów
środowiskowych przez
przedsiębiorstwa poprzez brak
możliwości rozwoju technologicznego

Ponadnormatywne stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu

3

4

4

4

4

5

Waga

4

W2

Niska emisja w aglomeracjach miejskich

3

O5

Wdrożenie rozwiązań
niskoemisyjnych w zakresie
budownictwa, energetyki i
przemysłu

T zagrożenia

Wysoki poziom rozwiązań
technologicznych na rzecz ochrony
środowiska

4

S3

Niewystarczająca infrastruktura
transportu zrównoważonego (np.: kolej
aglomeracyjna)

4

O6

Waga

S1

Rozwinięta infrastruktura środowiskowa

5

W4

Brak konkurencyjnej oferty ze strony
transportu masowego

4

O szanse

S2

Wysokosprawne rozwiązania
technologiczne na rzecz ochrony
środowiska
4

W5

Powolny system wdrażania efektywności
energetycznej

Waga

S3

Dostępność technologii
niskoenergetycznych
4

W6

W słabe strony

S4
Zarządzanie efektywnością
energetyczną

3

Waga

S5

Pozwolenia Zintegrowane i emisyjne
kanonem dbałości o stan środowiska

Brak korelacji systemu dywersyfikacji
energii z efektywnością energetyczną

S mocne strony

S6

W7

4

4

4

Ustawa Antysmogowa

4

Obszary cenne przyrodniczo
szansą zielonego wizerunku
regionu (turystyka)

Promowanie zielonych rozwiązań

O8

Nowe technologie
prośrodowiskowe

O7

S7

O9
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Analiza Strategiczna
W ramach działań związanych z opracowaniem Analizy SWOT, jako heurystycznej techniki analitycznej w pracy przedstawiono poniżej wypracowane
w drodze szczegółowej analizy strategicznej czynniki o wartościach maksymalnych i średnich dla poszczególnych okresów badawczych z uwzględnieniem horyzontu czasowego do roku 2020, skorelowanego z wdrażaniem zapisów Strategii
Unii Europeskiej 2020 – Europa 2020.
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
• rozwój zrównoważony, rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Analizując przedmiotowe działania w ujęciu środowiskowym Unia Europejska stawia horyzont czasowy do roku 2020. W tym celu Komisja proponuje wytyczenie kilku nadrzędnych, wymiernych celów Unii Europejskiej, a są nimi m.in.:
• na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;
• należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji ditlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki).
W przedmiotowej pracy autorzy skupili się w głównej mierze na parametrach środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych w zakresie rozwiązań
dla miast i dużych aglomeracji, natomiast czynniki o wartościach maksymalnych
i średnich wytypowanych w toku analizy zostały zawarte w syntetycznej formie
poniżej w tabeli nr. 5.1.2.
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Słabe

czynniki

Mocne

Nazwa/
Okres

4

Wysoki poziom rozwiązań technologicznych
na rzecz ochrony środowiska, Rozwinięta
infrastruktura środowiskowa, Wysokosprawne
rozwiązania technologiczne na rzecz ochrony
środowiska, Dostępność technologii
niskoenergetycznych, Zarzadzanie
efektywnością energetyczna,

4

2016

4

Wysoki poziom rozwiązań technologicznych
na rzecz ochrony środowiska, Rozwinięta
infrastruktura środowiskowa, Wysokosprawne
rozwiązania technologiczne na rzecz ochrony
środowiska, Dostępność technologii
niskoenergetycznych, Zarzadzanie
efektywnością energetyczna,

4

2017

Niewystarczający poziom jakości komponentów
środowiska,

4

Wysokosprawne rozwiązania technologiczne
na rzecz ochrony środowiska, Dostępność
technologii niskoenergetycznych,

5

2018

Niewystarczający poziom jakości komponentów
środowiska,

4

Wysoki poziom rozwiązań technologicznych na
rzecz ochrony środowiska, Wysokosprawne
rozwiązania technologiczne na rzecz ochrony
środowiska, Dostępność technologii
niskoenergetycznych,

5

2019

Brak odpowiedniego zarzadzania przestrzennego
i emisyjnego, Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska, Niewystarczająca
infrastruktura transportu zrównoważonego (np.:
kolej aglomeracyjna), Brak konkurencyjnej oferty
ze strony transportu masowego, Powolny system
wdrażania efektywności energetycznej ,

3

Wysoki poziom rozwiązań technologicznych
na rzecz ochrony środowiska, Rozwinięta
infrastruktura środowiskowa, Wysokosprawne
rozwiązania technologiczne na rzecz ochrony
środowiska, Dostępność technologii
niskoenergetycznych, Zarzadzanie
efektywnością energetyczna,

5

2020

Tabela 5.1.2. Czynniki o wartościach maksymalnych i średnich

czynniki
Brak odpowiedniego zarzadzania przestrzennego
i emisyjnego, Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska, Niewystarczająca
infrastruktura transportu zrównoważonego (np.:
kolej aglomeracyjna), Brak konkurencyjnej oferty
ze strony transportu masowego, Powolny system
wdrażania efektywności energetycznej ,

4

Brak odpowiedniego zarzadzania przestrzennego
i emisyjnego, Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska, Niewystarczająca
infrastruktura transportu zrównoważonego (np.:
kolej aglomeracyjna), Brak konkurencyjnej oferty
ze strony transportu masowego, Powolny system
wdrażania efektywności energetycznej ,

4

4

Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu ,

5

Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu ,

5

5

5

Zagrożenia

5

Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu ,

5

Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu ,

5

Możliwości wykorzystania środków
zewnętrznych oraz krajowych na działania
prośrodowiskowe,

czynniki

Okazje

Możliwości wykorzystania środków
zewnętrznych oraz krajowych na działania
prośrodowiskowe,

Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu, Niespełnianie wymogów
środowiskowych przez przedsiębiorstwa
poprzez brak możliwości rozwoju
technologicznego,

czynniki

Konsekwentne wdrażanie rozwiązań
niskoemisyjnych dla miast, Dbałość o środowisko
szansa rozwoju regionu, Wdrożenie rozwiązań
niskoemisyjnych w zakresie budownictwa,
energetyki i przemysłu,

Konsekwentne wdrażanie rozwiązań
niskoemisyjnych dla miast, Działania na rzecz
poprawy jakości komponentów środowiska,
Dbałość o środowisko szansa rozwoju
regionu, Zwiększona dostępność rozwiązań
prośrodowiskowych, Wdrożenie rozwiązań
niskoemisyjnych w zakresie budownictwa,
energetyki i przemysłu,
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Konsekwentne wdrażanie rozwiązań
niskoemisyjnych dla miast, Działania na rzecz
poprawy jakości komponentów środowiska,
Dbałość o środowisko szansa rozwoju
regionu, Zwiększona dostępność rozwiązań
prośrodowiskowych, Wdrożenie rozwiązań
niskoemisyjnych w zakresie budownictwa,
energetyki i przemysłu,

Poniżej także zaprezentowane zostały w celu poszczenia analizy czynniki
o wartościach minimalnych, które będą w mniejszym stopniu analizowane w toku
dalszej części pracy.
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3

Niekorzystne warunki pogodowe przyczyna
sytuacji smogowych,

3

Obszary cenne przyrodniczo szansa
zielonego wizerunku regionu (turystyka),
Ustawa Antysmogowa, Nowe technologie
prośrodowiskowe,

czynniki

Okazje

czynniki

Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska, Brak
korelacji systemu dywersyfikacji energii z
efektywnością energetyczna,

czynniki

Zagrożenia

3

Słabe

Obszary cenne przyrodniczo szansa
zielonego wizerunku regionu (turystyka),
Nowe technologie prośrodowiskowe,

3

Niekorzystne warunki pogodowe przyczyna
sytuacji smogowych,

3

Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska, Brak
korelacji systemu dywersyfikacji energii z
efektywnością energetyczna,

3

Pozwolenia Zintegrowane i emisyjne
kanonem dbałości o stan środowiska,

3

3

Pozwolenia Zintegrowane i emisyjne
kanonem dbałości o stan środowiska,

Mocne

2017

2016

czynniki

Nazwa/
Okres
3

2018

Obszary cenne przyrodniczo szansa
zielonego wizerunku regionu (turystyka),

3

Długotrwale procedowanie środowiskowe,
Potencjalne oddziaływanie podmiotów
gospodarczych na środowisko, Długotrwale
procedury w zakresie procesów
inwestycyjnych, Niekorzystne warunki
pogodowe przyczyna sytuacji smogowych,

3

Brak odpowiedniego zarzadzania
przestrzennego i emisyjnego,
Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska,
Niewystarczająca infrastruktura transportu
zrównoważonego (np.: kolej aglomeracyjna),
Brak konkurencyjnej oferty ze strony
transportu masowego, Powolny system
wdrażania efektywności energetycznej, Brak
korelacji systemu dywersyfikacji energii z
efektywnością energetyczna,

3

Pozwolenia Zintegrowane i emisyjne
kanonem dbałości o stan środowiska,

Tabela 5.1.3. Tabela czynniki o wartościach minimalnych

Możliwości wykorzystania środków
zewnętrznych oraz krajowych na działania
prośrodowiskowe, Obszary cenne
przyrodniczo szansa zielonego wizerunku
regionu (turystyka), Ustawa Antysmogowa,
Nowe technologie prośrodowiskowe,

4

Niespełnianie wymogów środowiskowych
przez przedsiębiorstwa poprzez brak
możliwości rozwoju technologicznego,
Długotrwale procedowanie środowiskowe,
Potencjalne oddziaływanie podmiotów
gospodarczych na środowisko, Długotrwale
procedury w zakresie procesów
inwestycyjnych, Niekorzystne warunki
pogodowe przyczyna sytuacji smogowych,

3

Niewystarczający poziom jakości
komponentów środowiska, Brak
korelacji systemu dywersyfikacji energii z
efektywnością energetyczna,

2

Pozwolenia Zintegrowane i emisyjne
kanonem dbałości o stan środowiska,

3

2019

Nowe technologie prośrodowiskowe,

1

Niespełnianie wymogów środowiskowych
przez przedsiębiorstwa poprzez brak
mozliwosci rozwoju technologicznego,
Długotrwale procedowanie środowiskowe,
Potencjalne oddziaływanie podmiotów
gospodarczych na środowisko, Długotrwale
procedury w zakresie procesów
inwestycyjnych, Niekorzystne warunki
pogodowe przyczyna sytuacji smogowych,

3

Brak korelacji systemu dywersyfikacji energii
z efektywnością energetyczna,

1

Pozwolenia Zintegrowane i emisyjne
kanonem dbałości o stan środowiska,

3

2020

W celu zoobrazowania wag nadanych poszczególnym czynnikom opisanych
w przedmiotowym opracowaniu przedstawiono poniżej syntetyczne tabelaryczne
zestawienie średnich wielkości czynników w poszczególnych latach badawczych
dla przedmiotowej Analizy SWOT.
Tabela 5.1.4. Średnie wartości czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Mocne

3,83

3,83

4,17

4,33

4,67

Słabe

3,71

3,71

3,14

2,86

2,57

Zagrożenia

4,00

4,00

3,33

3,17

3,17

Okazje

3,78

3,89

4,22

4,56

4,22

5.1.1.1. Analiza strategiczna wag
Dla potrzeb wypracowania odpowiedniej analizy przedstawiono poniżej sumę
wag poszczególnych czynników w latach 2016-2020.
Tabela 5.1.5. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Suma Wag

Mocne Strony

23

23

25

26

28

125

Słbe Strony

26

26

22

20

18

112

Szanse w Otoczeniu

34

35

38

41

38

186

Zagrożenia w Otoczeniu

24

24

20

19

19

106

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż akurat w przypadku analizy
parametrów środowiskowo-technologicznych zarówno mocne, jak i słabe strony,
szanse i zagrożenia, które pojawiają się w otoczeniu.
Tabela 5.1.6. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach
Nazwa/Okres

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Mocne Strony

0,00

8,00

3,84

7,14

Słabe Strony

0,00

-18,17

-10,00

-11,10

Szanse w Otoczeniu

2,86

7,89

7,32

-7,89

Zagrożenia w Otoczeniu

0,00

-19,99

-5,26

0,00

Przedmiotowa tabela wskazuje wyliczoną dynamikę sumy wag czynników
w poszczególnych grupach czasowych realizacji projektu.
W wyniku całego pakietu obliczeniowego dla analizowanych czynników
wskazano kluczowe dla potrzeb wdrażania zapisów analizy SWOT w ujęciu wyli90

czenia prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego, które po szczegółowej analizie wskazuje, na stopniowy wzrost z wartości 0.53 do 0.64 w 2020 roku. Wskaźnik
zawarty jest również w wyliczeniu procentowym, co może pozwolić z optymizmem
spojrzeć na strategię postępowania wytypowaną w analizowanych parametrach
środowiskwo-technologicznych dla poszczególnych czynników.
Tabela 5.1.7. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Średnia

Pozycja Rynkowa

0,47

0,47

0,53

0,57

0,61

0,53

Atrakcyjność Rynkowa

0,59

0,59

0,66

0,68

0,67

0,64

Prawdopodobieństwo
Sukcesu Strategicznego

0,53

0,53

0,59

0,62

0,64

0,58

Prawdopodobieństwo
Sukcesu Strategicznego %

52,78

53,13

59,35

62,43

63,77

58,22

W korelacji do opisanych powyżej w formie tabelarycznej zależności liczbowych autorzy opracowania przedstawiają wyliczenia dla zakresu strategii, która będzie wdrażana w poszczególnych latach analizując w sposób kompleksowy,
a przede wszystkim heurystyczne podejście wskaźnikowe.
Należy zaznaczyć, iż w latach 2016-2020 będziemy mieli do czynienia ze strategią konkurencyjną mini-MAXI, która polega na wystąpieniu w analizowanych
zagadnieniu przeważającej liczby słabych stron nad mocnymi, natomiast w otoczeniu pojawiające się szanse. Strategia mini-MAXI polega na wykorzystaniu pojawiających się szans, przy jednoczesnym ograniczeniu słabych stron.
Strategia konkurencyjna polega na docelowym ograniczaniu słabych stron
w funkcjonowaniu organizacji oraz budowaniu jej konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie istniejących szans sprzyjających rozwojowi”180.
Należy podkreślić, iż strategia konkurencyjna polega na budowaniu siły konkurencyjnej w zakresie analizowanych parametrów środowiskowo-technologicznych w analizowanym okresie do roku 2017, natomiast w okresie od roku 2018
do roku 2020 zgodnie z obliczeniami wdrażana będzie analiza agresywna MAXI-MAXI polegającą na przewadze mocnych stron nad słabymi stronami i szans
nad zagrożeniami, które zidentyfikowano w otoczeniu i nadano poszczególnym
czynnikom wartości liczbowe wag. Należy zauważyć, iż zidentyfikowane w trakcie
analizy szanse pojawiające się w otoczeniu polegają na ich silnej ekspansji i przy
maksymalnym wykorzystaniu mocnych stron stwarza efekt synergii.
Strategia MAXI-MAXI polega na maksymalnym wykorzystaniu efekty synergii
występującego między silnymi stronami organizacji i szansami generowanymi
przez otoczenie. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego działania

180

Obłój K., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2007.
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Rysunek 5.1.1. Pozycja strategiczna

5.1.1.2. Macierz SWOT
Przedstawiona w tabeli nr 5.1.8, macierz analizy SWOT stanowi kluczowy element działań strategicznych oraz analitycznych polegające na podejściu korelacji
analizy od wewnątrz na zewnątrz i umożliwia czytanie przebiegających w otoczeniu procesów, skwantyfikowanych w zależnościach 0 – 1 – 2 :
0 – brak korelacji;
1 – słaba korelacja;
2 – silna korelacja.
W trakcie budowy macierzy korelacji SWOT autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
1. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się
szanse?
2. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?
4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń?
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O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

O-9

O+

Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z-5

Z-6

Z+

Suma

M-1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

17

0

0

1

1

0

0

2

19

M-2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

0

5

23

M-3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

15

1

1

1

0

0

0

3

18

M-4

2

2

2

2

2

2

1

2

2

17

0

1

2

1

1

0

5

22

M-5

2

2

1

2

2

2

2

2

2

17

0

0

1

0

0

0

1

18

M-6

2

1

2

2

2

1

2

1

1

14

1

0

1

1

0

0

3

17

M+

12

11

11

12

12

11

10

9

10

98

3

3

7

4

2

0

19

117

S-1

1

2

2

1

2

1

1

1

0

11

1

1

0

0

1

0

3

14

S-2

1

1

1

0

1

1

0

1

1

7

0

1

1

1

2

0

5

12

S-3

1

0

1

0

1

0

1

1

0

5

1

0

1

0

0

0

2

7

S-4

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

2

1

2

2

0

8

10

S-5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

6

1

1

1

1

0

0

4

10

S-6

0

1

1

1

1

1

1

0

1

7

1

1

1

1

1

0

5

12

S-7

0

1

1

1

1

0

0

1

0

5

1

2

1

2

1

0

7

12

S+

4

6

7

5

7

4

3

4

3

43

6

8

6

7

7

0

34

77

Suma

WEW / ZEW

Tabela 5.1.8. Macierz SWOT

16

17

18

17

19

15

13

13

13

141

9

11

13

11

9

0

53

194

5.1.1.3. Macierz TOWS
Podobna zależność jak w macierzy SWOT, przebiega w macierzy TOWS, która
polega na analizowaniu czynników od zewnątrz do wewnątrz w zakresie otoczenia.
Przedmiotowa macierz umożliwia autorom przedmiotowego opracowania sformułowanie odpowiedzi w zakresie kierunków przyjętej strategii postępowania
przy działaniach strategicznych, które zostaną zawarte w Modelu Miasta Zielonego, zawartego w przedmiotowej publikacji.
W trakcie budowy macierzy korelacji TOWS autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
W analizie TOWS musisz odpowiedzieć:
1. Czy szanse spotęgują mocne strony?
2. Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
3. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
4. Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?
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ZEW / WEW

Tabela 5.1.9. Macierz TOWS
M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M+

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S+

Suma

O-1

2

2

2

2

2

2

12

0

1

1

1

0

0

1

4

16

O-2

2

2

2

2

2

2

12

1

0

0

1

0

1

0

3

15

O-3

2

1

1

2

2

1

9

2

1

2

1

0

1

0

7

16

O-4

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

0

0

1

0

4

16

O-5

2

2

2

2

2

2

12

1

2

2

1

2

1

2

11

23

O-6

1

2

2

2

2

2

11

1

1

2

1

0

1

0

6

17

O-7

2

2

1

2

2

2

11

1

1

0

1

1

0

0

4

15

O-8

1

2

1

2

2

2

10

1

1

0

0

0

1

0

3

13

O-9

2

2

2

2

2

2

12

1

0

0

0

1

1

0

3

15

O+

16

17

15

18

18

17

101

9

8

8

6

4

7

3

45

146

Z-1

1

0

0

0

0

0

1

2

1

2

2

1

2

2

12

13

Z-2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

2

2

2

2

13

13

Z-3

1

1

0

1

0

1

4

1

1

2

1

2

2

1

10

14

Z-4

1

0

0

0

1

0

2

2

2

2

2

1

1

1

11

13

Z-5

1

0

1

0

1

0

3

1

2

2

1

2

2

1

11

14

Z-6

1

1

0

1

0

0

3

1

2

2

2

2

1

1

11

14

Z+

5

2

1

2

2

1

13

9

10

11

10

10

10

8

68

81

Suma

21

19

16

20

20

18

114

18

18

19

16

14

17

11

113

227

5.1.1.4. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS
Przy budowaniu pozycji strategicznej autorzy pracy dokonali szczegółowej
oceny liczby interakcji, natomiast ważona ich liczba wskazuje na strategię, jaka
powinna być realizowana dla badanego obszaru. Analizując wyniki z tabeli wskazano na strategię agresywną, polegającą na wykorzystaniu mocnych stron oraz
szans pojawiających się w otoczeniu.
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Tabela 5.1.10. Macierz strategii
Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

Strategia agresywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia konserwatywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Słabe strony

Strategia konkurencyjna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia defensywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Należy wyraźnie podkreślić, iż w metodologii pracy wyróżniamy cztery rodzaje strategii181,182:
1. Strategia agresywna (maxi-maxi)
2. Strategia konserwatywna (maxi-mini)
3. Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
4. Strategia defensywna (mini-mini)
Rysunek 5.1.2. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS

Odpowiedzią na przyjęte kierunki działań zarówno uwzględnia się szczegółową analizę otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, analizując macierz
SWOT oraz macierz TOWS jest wyliczenie kierunku strategii MAXI-MAXI (strategii agresywnej) w zakresie rozwoju środowiskowo-technologicznego, co w istocie
wskazuje, że mocne strony jak i szanse zidentyfikowane w ramach prac nad analiObłój, Krzysztof. 2010. Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces
firmy. Warszawa : Wydawnictwo Poltext.
181

182

Obłój, Krzysztof. 2007. Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
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zą przeważają słabe strony i szanse zidentyfikowane w toku pracy i pozwalają zaimplementować silną strategię agresywną MAXI-MAXI w przyjętym czasookresie
do roku 2020.
5.1.2. Parametry społeczne
Zgodnie z opisem zakresu przedmiotowej pracy poddano analizie parametry
społeczne wypracowane w trakcie autorskich grup eksperckich oraz realizowanych we współpracy z zaangażowanymi ekspertami działań edukacyjnych.
Należy wyraźnie podkreślić, iż materiał przedstawiony w niniejszej publikacji
stanowi wartość dodaną wypracowaną przez szeroką grupę reprezentacji społecznej oczekiwanych rozwiązań, argumentów i działań w konsultacji z ekspertami
merytorycznymi prowadzącymi projekt przy wsparciu przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych oraz ekspertów merytorycznych reprezentujących
Stowarzyszenie Eko-Biegły.
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4

4

4

4

5

Wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców

Moda na ekologię i budowanie zielonego
wizerunku

Interdyscyplinarne projekty
prośrodowiskowe

Rozwinięta infrastruktura komunalna i
społeczna

Rozwój kompetencji instytucji
pozarządowych oraz wspieranie działań
prośrodowiskowych

S2

S3

S4

S5

Waga

S1

S mocne strony

Tabela 5.1.11. Parametry społeczne

W5

W4

S3

W2

W1

3

4

Skuteczna możliwość prawna
blokowania przedsięwzięć i
inwestycji

4

Waga

Niewystarczająca świadomość
procedur prawnych

Niska świadomość ekologiczna
podmiotów gospodarczych
zanieczyszczających środowisko

W słabe strony

Parametry społeczne

3

3

3

3

3

4

Wspólne poszukiwanie rozwiązań
prośrodowiskowych
Prośrodowiskowe kształcenie
młodzieży i dzieci
Kampanie społeczne szansą
rozwoju regionu
Komfort życia mieszkańców oraz
poprawa zdrowia mieszkańców
szansą rozwoju regionu
Dalsza praca na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej

O6

O7

O8

O9

O10

4

Wzrastające zainteresowanie
społecznymi inicjatywami
prośrodowiskowymi
Wzajemne zrozumienie
interesów i potrzeb społecznych

4

4

Szkolenia – poprawa świadomości
ekologicznej społeczeństwa
(edukacja ekologiczna)

Psychologia pozytywna w
zarządzaniu środowiskiem

5

Możliwość współpracy z NGO’s

Waga

O5

O4

O3

O2

O1

O szanse

T4

T3

T2

T1

3

3

Brak akceptacji
społecznej niektórych
grup dla realizacji
celów zielonej
infrastruktury
Niewystarczająca
znajomość procedur
i działań na rzecz
zielonego wizerunku
Ekoterroryzm –
blokowanie inwestycji
gospodarczych

4

Waga

Niewystarczająca
edukacja społeczna
dorosłych

T zagrożenia

Analiza Strategiczna
W przedmiotowej analizie autorzy wyodrębnili pakiet parametrów społecznych, natomiast poniżej w tabelarycznym zestawieniu wskazano kluczowe czynniki o wartościach maksymalnych i średnich wytypowanych w toku analizy SWOT.
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Moda na ekologie i budowanie
zielonego wizerunku, Rozwój
kompetencji instytucji
pozarządowych oraz wspieranie
działań prośrodowiskowych ,

Wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców, Moda na
ekologie i budowanie zielonego
wizerunku, Interdyscyplinarne
projekty prośrodowiskowe,
Rozwój kompetencji instytucji
pozarządowych oraz wspieranie
działań prośrodowiskowych ,
4
Niska świadomość ekologiczna
podmiotów gospodarczych
zanieczyszczających środowisko,
Skuteczna możliwość prawna
blokowania przedsięwzięć i
inwestycji,
5
Niewystarczająca edukacja społeczna
dorosłych,
4
Możliwość współpracy z NGO’s,
Komfort życia mieszkańców oraz
poprawa zdrowia mieszkańców
szansa rozwoju regionu,
Dalsza praca na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej

Interdyscyplinarne projekty
prośrodowiskowe,

4

Niska świadomość ekologiczna
podmiotów gospodarczych
zanieczyszczających środowisko,
Skuteczna możliwość prawna
blokowania przedsięwzięć i
inwestycji,

5

Niewystarczająca edukacja społeczna
dorosłych,

4

Możliwość współpracy z NGO’s,
Komfort życia mieszkańców oraz
poprawa zdrowia mieszkańców
szansa rozwoju regionu,
Dalsza praca na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej

czynniki

Słabe

czynniki

Zagrożenia

czynniki

Okazje

czynniki

Możliwość współpracy z NGO’s,
Komfort życia mieszkańców oraz
poprawa zdrowia mieszkańców
szansa rozwoju regionu,
Dalsza praca na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej

5

Niewystarczająca edukacja społeczna
dorosłych,

4

Niska świadomość ekologiczna
podmiotów gospodarczych
zanieczyszczających środowisko,
Skuteczna możliwość prawna
blokowania przedsięwzięć i
inwestycji,

4

5

4

4

2018

Mocne

2017

2016

Nazwa/
Okres

Tabela 5.1.12. Czynniki o wartościach maksymalnych

Możliwość współpracy z NGO’s,
Komfort życia mieszkańców oraz
poprawa zdrowia mieszkańców
szansa rozwoju regionu,
Dalsza praca na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej

5

Niewystarczająca edukacja społeczna
dorosłych,

4

Niska świadomość ekologiczna
podmiotów gospodarczych
zanieczyszczających środowisko,
Skuteczna możliwość prawna
blokowania przedsięwzięć i
inwestycji,

3

Moda na ekologie i budowanie
zielonego wizerunku, Rozwój
kompetencji instytucji
pozarządowych oraz wspieranie
działań prośrodowiskowych ,

5

2019

Możliwość współpracy z NGO’s,
Komfort życia mieszkańców oraz
poprawa zdrowia mieszkańców
szansa rozwoju regionu,
Dalsza praca na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej

5

Niewystarczająca edukacja społeczna
dorosłych,

4

Niska świadomość ekologiczna
podmiotów gospodarczych
zanieczyszczających środowisko,
Skuteczna możliwość prawna
blokowania przedsięwzięć i
inwestycji,

3

Wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców, Moda na ekologie i
budowanie zielonego wizerunku,
Rozwój kompetencji instytucji
pozarządowych oraz wspieranie
działań prośrodowiskowych ,

5

2020

Poniżej zaprezentowane zostały w celu poszerzenia analizy czynniki o wartościach minimalnych, które będą w mniejszym stopniu analizowane w toku dalszej
części pracy.
Okazje

czynniki

Zagrożenia

czynniki

Słabe

czynniki

Mocne

Nazwa/
Okres

3

Niewystarczająca znajomość procedur i
działań na rzecz zielonego wizerunku ,

3

Niewystarczająca świadomość procedur
prawnych ,

3

Wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców, Moda na ekologie i
budowanie zielonego wizerunku,
Rozwinięta infrastruktura komunalna
i społeczna, Rozwój kompetencji
instytucji pozarządowych oraz
wspieranie działań prośrodowiskowych ,

3

2016

Szkolenia – poprawa świadomości
ekologicznej społeczeństwa (edukacja
ekologiczna), Psychologia pozytywna w
zarzadzaniu środowiskiem, Wzrastające
zainteresowanie społecznymi
inicjatywami pro środowiskowymi,
Wzajemne zrozumienie interesów
i potrzeb społecznych, Wspólne
poszukiwanie rozwiązań
prośrodowiskowych, Prośrodowiskowe
kształcenie młodzieży i dzieci, Kampanie
społeczne szansa rozwoju regionu,

3

Niewystarczająca znajomość procedur i
działań na rzecz zielonego wizerunku ,

3

Niewystarczająca świadomość procedur
prawnych ,

3

Rozwinięta infrastruktura komunalna
i społeczna,

3

2017

Szkolenia – poprawa świadomości
ekologicznej społeczeństwa (edukacja
ekologiczna), Psychologia pozytywna w
zarzadzaniu środowiskiem, Wzrastające
zainteresowanie społecznymi
inicjatywami pro środowiskowymi,
Wzajemne zrozumienie interesów
i potrzeb społecznych, Wspólne
poszukiwanie rozwiązań
prośrodowiskowych, Prośrodowiskowe
kształcenie młodzieży i dzieci, Kampanie
społeczne szansa rozwoju regionu,

4

Niewystarczająca znajomość procedur i
działań na rzecz zielonego wizerunku ,

2

Niewystarczająca świadomość procedur
prawnych ,

3

Wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców, Interdyscyplinarne
projekty prośrodowiskowe, Rozwinięta
infrastruktura komunalna i społeczna,

4

2018

Szkolenia – poprawa świadomości
ekologicznej społeczeństwa (edukacja
ekologiczna), Psychologia pozytywna w
zarzadzaniu środowiskiem, Wzrastające
zainteresowanie społecznymi
inicjatywami pro środowiskowymi,
Wzajemne zrozumienie interesów
i potrzeb społecznych, Wspólne
poszukiwanie rozwiązań
prośrodowiskowych, Prośrodowiskowe
kształcenie młodzieży i dzieci, Kampanie
społeczne szansa rozwoju regionu,

4

Niewystarczająca znajomość procedur i
działań na rzecz zielonego wizerunku ,

2

Niewystarczająca świadomość procedur
prawnych ,

2

Wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców, Interdyscyplinarne
projekty prośrodowiskowe, Rozwinięta
infrastruktura komunalna i społeczna,

4

2019

Szkolenia – poprawa świadomości
ekologicznej społeczeństwa (edukacja
ekologiczna), Psychologia pozytywna w
zarzadzaniu środowiskiem, Wzrastające
zainteresowanie społecznymi
inicjatywami pro środowiskowymi,
Wzajemne zrozumienie interesów
i potrzeb społecznych, Wspólne
poszukiwanie rozwiązań
prośrodowiskowych, Prośrodowiskowe
kształcenie młodzieży i dzieci, Kampanie
społeczne szansa rozwoju regionu,
rozwoju regionu,

4

Niewystarczająca znajomość procedur i
działań na rzecz zielonego wizerunku ,

2

Niewystarczająca świadomość procedur
prawnych ,

2

Interdyscyplinarne projekty
prośrodowiskowe, Rozwinięta
infrastruktura komunalna i społeczna,

4

2020

Tabela 5.1.13. Czynniki o wartościach minimalnych

czynniki

Szkolenia – poprawa świadomości
ekologicznej społeczeństwa (edukacja
ekologiczna), Psychologia pozytywna w
zarzadzaniu środowiskiem, Wzrastające
zainteresowanie społecznymi
inicjatywami pro środowiskowymi,
Wzajemne zrozumienie interesów
i potrzeb społecznych, Wspólne
poszukiwanie rozwiązań
prośrodowiskowych, Prośrodowiskowe
kształcenie młodzieży i dzieci, Kampanie
społeczne szansa rozwoju regionu,
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W celu zobrazowania wag nadanych poszczególnym czynnikom opisanych
w przedmiotowym opracowaniu przedstawiono poniżej syntetyczne tabelaryczne
zestawienie średnich wielkości czynników w poszczególnych latach badawczych
dla przedmiotowej Analizy SWOT.
Tabela 5.1.14. Średnie wartości czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Mocne

3,20

3,80

4,40

4,40

4,60

Słabe

3,67

3,67

3,67

2,67

2,67

Zagrożenia

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

Okazje

3,30

3,30

4,30

4,30

4,30

5.1.2.1. Analiza strategiczna wag
W celu wypracowania miarodajnej analizy przedstawiono poniżej sumę wag
poszczególnych czynników w latach 2016-2020.
Tabela 5.1.15. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Suma Wag

Mocne Strony

16

19

22

22

23
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Słabe Strony

11

11

11

8

8

49

Szanse w Otoczeniu

33

33

43

43

43

195

Zagrożenia w Otoczeniu

16

16

12

12

12

68

Analizując powyższą tabelę stwierdzono, iż w przypadku analizy parametrów
społecznych zarówno mocne, jak i słabe strony, szanse i zagrożenia, które pojawiają się w otoczeniu.
Tabela 5.1.16. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach
Nazwa/Okres

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Mocne Strony

15,78

13,63

0,00

4,35

Słabe Strony

0,00

0,00

-37,45

0,00

Szanse w Otoczeniu

0,00

23,25

0,00

0,00

Zagrożenia w Otoczeniu

0,00

-33,31

0,00

0,00

101

Przedmiotowa tabela wskazuje wyliczoną dynamikę sumy wag czynników
w poszczególnych grupach czasowych realizacji projektu.
W wyniku całego pakietu obliczeniowego dla analizowanych czynników
wskazano kluczowe dla potrzeb wdrażania zapisów analizy SWOT w ujęciu wyliczenia prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego, które po szczegółowej analizie wskazuje, na stopniowy wzrost z wartości 0.63 do 0.76 w 2020 roku.
Przedmiotowy wskaźnik zawarty jest również w wyliczeniu procentowym, co
może pozwolić z optymizmem spojrzeć na strategię postępowania wytypowaną
w analizowanych parametrach społecznych dla poszczególnych czynników.
Tabela 5.1.17. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników
Nazwa/Okres

2017

2018

2019

2020

2021

Średnia

Pozycja Rynkowa

0,59

0,63

0,67

0,73

0,74

0,68

Atrakcyjność Rynkowa

0,67

0,67

0,78

0,78

0,78

0,74

Prawdopodobieństwo Sukcesu
Strategicznego

0,63

0,65

0,72

0,76

0,76

0,71

Prawdopodobieństwo Sukcesu
Strategicznego %

63,30

65,34

72,42

75,76

76,19

70,85

W korelacji do opisanych powyżej w formie tabelarycznej zależności liczbowych autorzy opracowania przedstawiają wyliczenia dla zakresu strategii, która będzie wdrażana w poszczególnych latach analizując w sposób kompleksowy,
a przede wszystkim heurystyczne podejście wskaźnikowe.
Należy wskazać, iż w latach 2016-2020 wskazano strategią agresywną MAXI-MAXI, polegającą na przewadze mocnych stron nad słabymi stronami i szans
nad zagrożeniami, które zidentyfikowano w otoczeniu i nadano poszczególnym
czynnikom wartości liczbowe wag. Należy zauważyć, iż zidentyfikowane w trakcie
analizy szanse pojawiające się w otoczeniu polegają na ich silnej ekspansji i przy
maksymalnym wykorzystaniu mocnych stron stwarza efekt synergii. Reasumując
strategia MAXI-MAXI polega na maksymalnym wykorzystaniu efektu synergii
występującego między silnymi stronami organizacji i szansami generowanymi
przez otoczenie. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego.
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Pozycja strategiczna
Rysunek 5.1.3. Pozycja strategiczna

5.1.2.2. Macierz SWOT
Przedstawiona w tabeli nr 5.1.18 macierz analizy SWOT stanowi kluczowy
element działań strategicznych oraz analitycznych polegających na podejściu korelacji analizy od wewnątrz na zewnątrz i umożliwia czytanie przebiegających
w otoczeniu procesów, skwantyfikowanych w zależnościach 0 – 1- 2 :
0 – brak korelacji;
1 – słaba korelacja;
2 – silna korelacja.
W trakcie budowy macierzy korelacji SWOT autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
1. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?
2. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?
4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń?
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Tabela 5.1.18. Macierz SWOT parametrów społecznych
WEW /

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

O-9

O-10

O+

Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z+

Suma

M-1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

1

0

0

1

2

22

M-2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

18

1

0

0

0

1

19

M-3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

19

1

0

0

1

2

21

M-4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

19

1

0

0

0

1

20

M-5

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

19

0

0

0

0

0

19

M+

9

10

8

10

10

10

10

10

8

10

95

4

0

0

2

6
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S-1

2

1

1

0

1

1

1

2

0

1

10

2

2

2

2

8

18

S-2

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

7

2

2

2

2

8

15

S-3

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

1

2

1

2

6

9

S+

4

2

1

1

3

2

2

3

1

1

20

5

6

5

6

22

42

Suma

13

12

9

11

13

12

12

13

9

11

115

9

6

5

8

28

143

ZEW

5.1.2.3. Macierz TOWS
Podobna zależność jak w macierzy SWOT, przebiega w macierzy TOWS, która
polega na analizowaniu czynników od zewnątrz do wewnątrz w zakresie otoczenia.
Przedmiotowa macierz umożliwia autorom przedmiotowego opracowania na
sformułowanie odpowiedzi w zakresie kierunków przyjętej strategii postępowania
przy działaniach strategicznych, które zostaną zawarte w Modelu M Miasta Zielonego, zawartego w przedmiotowej publikacji.
W trakcie budowy macierzy korelacji TOWS autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
W analizie TOWS musisz odpowiedzieć:
1. Czy szanse spotęgują mocne strony?
2. Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
3. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
4. Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?
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Tabela 5.1.19. Macierz TOWS
ZEW /
WEW

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M+

S-1

S-2

S-3

S+

Suma

O-1

2

2

2

2

2

10

1

1

0

2

12

O-2

1

1

1

2

2

7

1

0

1

2

9

O-3

1

2

1

2

2

8

2

1

2

5

13

O-4

2

1

2

1

2

8

1

2

2

5

13

O-5

2

2

2

2

2

10

2

1

1

4

14

O-6

2

1

2

2

2

9

0

1

2

3

12

O-7

2

2

1

2

2

9

0

1

1

2

11

O-8

2

2

2

1

2

9

2

1

1

4

13

O-9

2

2

1

2

2

9

1

1

2

4

13

O-10

2

2

1

2

1

8

1

2

1

4

12

O+

18

17

15

18

19

87

11

11

13

35

122

Z-1

1

0

0

1

1

3

1

2

1

4

7

Z-2

1

1

0

0

1

3

2

2

0

4

7

Z-3

0

1

2

1

0

4

1

0

0

1

5

Z-4

1

0

2

1

0

4

1

1

0

2

6

Z+

3

2

4

3

2

14

5

5

1

11

25

Suma

21

19

19

21

21
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16

16

14

46

147

5.1.2.4. Pozycja strategiczna SWOT i TOWS
Rysunek 5.1.2.2. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS
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Przy budowaniu pozycji strategicznej autorzy pracy dokonali szczegółowej
oceny liczby interakcji, natomiast ważona ich liczba wskazuje na strategię jaka
powinna być realizowana dla badanego obszaru. Dla wyników z tabeli byłaby to
strategia agresywna, polegająca na wykorzystaniu mocnych stron i szans pojawiających się w otoczeniu.
Zgodnie z opisem zakresu i rozumienia parametrów społecznych wypracowanych w trakcie autorskich grup eksperckich oraz realizowanych we współpracy
z zaangażowanymi ekspertami działań prośrodowiskowych. Wskazano wyraźnie,
iż materiał przedstawiony w niniejszej publikacji stanowi wartość dodaną wypracowanej przez szeroką grupę reprezentacji społecznej oczekiwanych rozwiązań,
argumentów i działań w konsultacji z ekspertami merytorycznymi prowadzącymi
niniejszy projekt.
5.1.3. Parametry prawno-administracyjne
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4

4

4

3

3

3

4

Stałe wdrażanie
zrównoważonego rozwoju

Polityka klimatyczna
oraz środowiskowa Unii
Europejskiej

Funkcja kontrolna stanu
środowiska

Wykwalifikowana kadra
z wieloletnim doświadczeniem

Współpraca pomiędzy
urzędami a podmiotami
gospodarczymi – dyskusje,
panele, warsztaty

Kreowanie pozytywnych i
oczekiwanych zachowań ludzi
organizacji

Kompensacja środowiska jako
element oceny oddziaływania
na środowisko

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Waga

S1

S mocne strony

W6

W5

W4

W3

W2

W1

Długotrwałe procedury
administracyjne

Brak spójnej i klarownej
współpracy pomiędzy urzędami a
podmiotami

4

3

3

4

Brak odpowiednich
planów zagospodarowania
przestrzennego

Skomplikowana implementacja
prawa unijnego

4

Niestabilność układu prawnego
oraz niejasne procedury

4

Waga

O6

O5

O4

O3

O2

O1

4

Nieformalna współpraca
pomiędzy urzędami a
podmiotami gospodarczymi
– warsztaty, konferencje,
spotkania eksperckie

5

3

Możliwości wykorzystania
wykwalifikowanej kadry bądź
podmiotów zewnętrznych
w procedowaniu

Kreowanie pozytywnych
oczekiwanych rozwiązań
prośrodowiskowych (Zielone
Miasto)

3

4

Waga

Realizacja projektu GreenGrow
dla miasta Wrocławia

Dialog proekologiczny na rzecz
zrównoważonego rozwoju
oraz rozwiązań zielonego
miasta

O szanse

Parametry prawno-administracyjne

Niejasne formuły konkursów
na stanowiska w zakresie
kompetencji kandydatów

W słabe strony

Tabela 5.1.20. Parametry prawno-administracyjne

T6

T5

T4

T3

T2

T1

Niestabilny system prawny

Brak stabilności gospodarczej
oraz myślenia w zakresie
zrównoważonego rozwoju

Długotrwałe procedury w
zakresie procesów inwestycyjnych

Wstrzymywanie otwartych
procedur administracyjnych
dotyczących nowych
przedsięwzięć inwestycyjnych

Niespójna interpretacja prawna
w obszarach z zakresu ochrony
środowiska

Brak konsekwencji organów
administracji publicznej
w wydawaniu decyzji
środowiskowych

Zagrożenia

5

3

4

4

3

4

Waga

Analiza Strategiczna
W przedmiotowej analizie dużą część czasu autorzy poświęcili ocenie parametrów administracyjnych, natomiast czynniki o wartościach maksymalnych i średnich wytypowanych w toku analizy zostały zawarte w syntetycznej formie poniżej
w tabeli nr 5.1.1.21.
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109

Stale wdrażanie zrównoważonego rozwoju,
Polityka klimatyczna oraz środowiskowa Unii
Europejskiej, Funkcja kontrolna stanu środowiska,

4
Niejasne formuły konkursów na stanowiska w
zakresie kompetencji kandydatów, niestabilność
układu prawnego oraz niejasne procedury,
Brak odpowiednich planów zagospodarowania
przestrzennego, Długotrwale procedury
administracyjne,

5

Kreowanie pozytywnych oczekiwanych rozwiązań
prośrodowiskowych (Zielone Miasto),

Stale wdrażanie zrównoważonego rozwoju,
Polityka klimatyczna oraz środowiskowa Unii
Europejskiej, Funkcja kontrolna stanu środowiska,

4

Niejasne formuły konkursów na stanowiska w
zakresie kompetencji kandydatów, Niestabilność
układu prawnego oraz niejasne procedury,
Brak odpowiednich planów zagospodarowania
przestrzennego, Długotrwale procedury
administracyjne,

5

Niestabilny system prawny ,

5

Kreowanie pozytywnych oczekiwanych rozwiązań
prośrodowiskowych (Zielone Miasto),

czynniki

Słabe

czynniki

Zagrożenia

czynniki

Okazje

czynniki

Niestabilny system prawny ,

5

4

4

Mocne

2017

2016

Nazwa/Okres

Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego
rozwoju oraz rozwiązań zielonego miasta,
Realizacja projektu GreenGrow dla miasta
Wrocławia, Kreowanie pozytywnych
oczekiwanych rozwiązań prośrodowiskowych
(Zielone Miasto),

Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego
rozwoju oraz rozwiązań zielonego miasta,
Realizacja projektu GreenGrow dla miasta
Wrocławia, Kreowanie pozytywnych
oczekiwanych rozwiązań prośrodowiskowych
(Zielone Miasto),

Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego
rozwoju oraz rozwiązań zielonego miasta,
Realizacja projektu GreenGrow dla miasta
Wrocławia, Kreowanie pozytywnych
oczekiwanych rozwiązań prośrodowiskowych
(Zielone Miasto),

5

Brak konsekwencji organów administracji
publicznej w wydawaniu decyzji środowiskowych,
Niespójna interpretacja prawna w obszarach
z zakresu ochrony środowiska, Długotrwale
procedury w zakresie procesów inwestycyjnych,
Niestabilny system prawny ,

Brak konsekwencji organów administracji
publicznej w wydawaniu decyzji środowiskowych,
Niespójna interpretacja prawna w obszarach z
zakresu ochrony środowiska, Wstrzymywanie
otwartych procedur administracyjnych
dotyczących nowych przedsięwzięć
inwestycyjnych, Długotrwale procedury w
zakresie procesów inwestycyjnych, Niestabilny
system prawny, Niestabilne zapisy Ustawy o
Odnawialnych Źródłach Energii,
5

3

Niejasne formuły konkursów na stanowiska w
zakresie kompetencji kandydatów, Niestabilność
układu prawnego oraz niejasne procedury,
Brak odpowiednich planów zagospodarowania
przestrzennego,

3

Stale wdrażanie zrównoważonego rozwoju,
Polityka klimatyczna oraz środowiskowa Unii
Europejskiej Unii Europejskiej,

5

2020

3

Brak odpowiednich planów zagospodarowania
przestrzennego,

4

5

Niestabilny system prawny ,

4

niestabilność układu prawnego oraz niejasne
procedury, Brak odpowiednich planów
zagospodarowania przestrzennego,

4

Stale wdrażanie zrównoważonego rozwoju,
Polityka klimatyczna oraz środowiskowa Unii
Europejskiej,

Stale wdrażanie zrównoważonego rozwoju,
Polityka klimatyczna oraz środowiskowa
Unii Europejskiej, Funkcja kontrolna stanu
środowiska, Wykwalifikowana kadra z
wieloletnim doświadczeniem, Współpraca
pomiędzy urzędami a podmiotami gospodarczymi
– dyskusje, panele, warsztaty, Kreowanie
pozytywnych i oczekiwanych zachowań ludzi
organizacji, Kompensacja środowiska jako
element oceny oddziaływania na środowisko,

2019
5

2018
4

Tabela 5.1.21. Czynniki o wartościach maksymalnych i średnich
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Wykwalifikowana kadra z
wieloletnim doświadczeniem,
Współpraca pomiędzy urzędami
a podmiotami gospodarczymi
– dyskusje, panele, warsztaty,
Kreowanie pozytywnych i
oczekiwanych zachowań ludzi
organizacji, Kompensacja
środowiska jako element oceny
oddziaływania na środowisko,

3

Skomplikowana implementacja
prawa unijnego, Brak spójnej i
klarownej współpracy pomiędzy
urzędami a podmiotami ,

Wykwalifikowana kadra z
wieloletnim doświadczeniem,
Współpraca pomiędzy
urzędami a podmiotami
gospodarczymi – dyskusje,
panele, warsztaty, Kreowanie
pozytywnych i oczekiwanych
zachowań ludzi organizacji,
Kompensacja środowiska jako
element oceny oddziaływania
na środowisko,

3

Skomplikowana
implementacja prawa
unijnego, Brak spójnej i
klarownej współpracy
pomiędzy urzędami a
podmiotami ,

3

czynniki

Słabe

czynniki

Zagrożenia

3

3

3

Mocne

2017

2016

Nazwa/Okres

2

Skomplikowana implementacja
prawa unijnego, Brak spójnej i
klarownej współpracy pomiędzy
urzędami a podmiotami ,

Niejasne formuły konkursów na
stanowiska w zakresie kompetencji
kandydatów, Skomplikowana
implementacja prawa unijnego,
Brak spójnej i klarownej
współpracy pomiędzy urzędami
a podmiotami, Długotrwale
procedury administracyjne,

3

2

3

Funkcja kontrolna stanu
środowiska, Wykwalifikowana
kadra z wieloletnim
doświadczeniem, Współpraca
pomiędzy urzędami a podmiotami
gospodarczymi – dyskusje,
panele, warsztaty, Kreowanie
pozytywnych i oczekiwanych
zachowań ludzi organizacji,
Kompensacja środowiska jako
element oceny oddziaływania na
środowisko,

Stale wdrażanie zrównoważonego
rozwoju, Polityka klimatyczna oraz
środowiskowa Unii Europejskiej,
Funkcja kontrolna stanu
środowiska, Wykwalifikowana
kadra z wieloletnim
doświadczeniem, Współpraca
pomiędzy urzędami a podmiotami
gospodarczymi – dyskusje,
panele, warsztaty, Kreowanie
pozytywnych i oczekiwanych
zachowań ludzi organizacji,
Kompensacja środowiska jako
element oceny oddziaływania na
środowisko,

2019
4

2018
4

Tabela 5.1.22. czynniki o wartościach minimalnych

1

Długotrwale procedury
administracyjne,

1

Funkcja kontrolna stanu
środowiska, Wykwalifikowana
kadra z wieloletnim
doświadczeniem, Współpraca
pomiędzy urzędami a podmiotami
gospodarczymi – dyskusje,
panele, warsztaty, Kreowanie
pozytywnych i oczekiwanych
zachowań ludzi organizacji,
Kompensacja środowiska jako
element oceny oddziaływania na
środowiska,

4

2020

Poniżej także zaprezentowane zostały w celu poszerzenia analizy czynniki
o wartościach minimalnych, które będą w mniejszym stopniu analizowane w toku
dalszej części pracy.
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3

Możliwości wykorzystania
wykwalifikowanej kadry bądź
podmiotów zewnętrznych w
procedowaniu ,

3

Możliwości wykorzystania
wykwalifikowanej kadry bądź
podmiotów zewnętrznych w
procedowaniu ,

czynniki

Okazje

czynniki

Niespójna interpretacja prawna
w obszarach z zakresu ochrony
środowiska, Brak stabilności
gospodarczej oraz myślenia
w zakresie zrównoważonego
rozwoju,

Niespójna interpretacja
prawna w obszarach z zakresu
ochrony środowiska, Brak
stabilności gospodarczej
oraz myślenia w zakresie
zrównoważonego rozwoju,

4
Możliwości wykorzystania
wykwalifikowanej kadry bądź
podmiotów zewnętrznych w
procedowaniu, Nieformalna
współpraca pomiędzy urzędami
a podmiotami gospodarczymi –
warsztaty, konferencje, spotkania
eksperckie,

Możliwości wykorzystania
wykwalifikowanej kadry bądź
podmiotów zewnętrznych w
procedowaniu, Nieformalna
współpraca pomiędzy urzędami
a podmiotami gospodarczymi –
warsztaty, konferencje, spotkania
eksperckie,

Brak stabilności gospodarczej
oraz myślenia w zakresie
zrównoważonego rozwoju,

4

Brak konsekwencji organów
administracji publicznej
w wydawaniu decyzji
środowiskowych, Niespójna
interpretacja prawna w obszarach
z zakresu ochrony środowiska,
Wstrzymywanie otwartych
procedur administracyjnych
dotyczących nowych
przedsięwzięć inwestycyjnych,
Długotrwale procedury w zakresie
procesów inwestycyjnych,
Brak stabilności gospodarczej
oraz myślenia w zakresie
zrównoważonego rozwoju,
Niestabilne zapisy Ustawy o
Odnawialnych Źródłach Energii,

Możliwości wykorzystania
wykwalifikowanej kadry bądź
podmiotów zewnętrznych w
procedowaniu, Nieformalna
współpraca pomiędzy urzędami
a podmiotami gospodarczymi –
warsztaty, konferencje, spotkania
eksperckie,

4

Niestabilne zapisy Ustawy o
Odnawialnych Źródłach Energii,

W celu zobrazowania wag nadanych poszczególnym czynnikom opisanym
w przedmiotowym opracowaniu przedstawiono poniżej syntetyczne tabelaryczne
zestawienie średnich wielkości czynników w poszczególnych latach badawczych
dla przedmiotowej Analizy SWOT.
Tabela 5.1.23. Średnie wartości czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Mocne

3,43

3,43

4,00

4,29

4,29

Słabe

3,67

3,67

3,33

2,83

2,33

Zagrożenia

3,86

3,86

3,14

2,86

2,43

Okazje

4,00

4,00

4,60

4,60

4,60

5.1.3.1. Analiza Strategiczna Wag
Dla potrzeb wypracowania odpowiedniej analizy przedstawiono poniżej sumę
wag poszczególnych czynników w latach 2016-2020.
Tabela 5.1.24. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Suma Wag

Mocne Strony

24

24

28

30

30

136

Słabe Strony

22

22

20

17

14

95

Szanse w Otoczeniu

20

20

23

23

23

109

Zagrożenia w Otoczeniu

27

27

22

20

17

113

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż akurat w przypadku analizy
parametrów administracyjnych zarówno mocne, jak i słabe strony, szanse i zagrożenia, które pojawiają się w otoczeniu wymagają szczególnie uważnej weryfikacji.
Tabela 5.1.25. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach
Nazwa/Okres

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Mocne Strony

0,00

14,28

6,66

0,00

Słabe Strony

0,00

-10,00

-17,64

-21,41

Szanse w Otoczeniu

0,00

13,04

0,00

0,00

Zagrożenia w Otoczeniu

0,00

-22,72

-10,00

-17,64
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Przedmiotowa tabela wskazuje wyliczoną dynamikę sumy wag czynników
w poszczególnych grupach czasowych realizacji projektu.
W wyniku całego pakietu obliczeniowego dla analizowanych czynników
wskazano kluczowe dla potrzeb wdrażania zapisów analizy SWOT w ujęciu wyliczenia prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego, który po szczegółowej analizie wskazuje, na stopniowy wzrost z wartości 0.47 do 0.63 w 2020 roku. Niniejszy wskaźnik zawarty jest również w wyliczeniu procentowym, co może pozwolić
z optymizmem spojrzeć na strategię postępowania wytypowaną w analizowanych
parametrach administracyjnych dla poszczególnych czynników.
Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników
Tabela 5.1.26. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Średnia

Pozycja Rynkowa

0,52

0,52

0,58

0,64

0,68

0,59

Atrakcyjność Rynkowa

0,43

0,43

0,51

0,53

0,57

0,49

Prawdopodobieństwo Sukcesu
Strategicznego

0,47

0,47

0,55

0,59

0,63

0,54

Prawdopodobieństwo Sukcesu
Strategicznego %

47,36

47,36

54,72

58,66

62,84

53,99

W korelacji do opisanych powyżej w formie tabelarycznej zależności liczbowych autorzy opracowania przedstawiają wyliczenia dla zakresu strategii, która będzie wdrażana w poszczególnych latach analizując w sposób kompleksowy,
a przede wszystkim heurystyczne podejście wskaźnikowe.
Zaznaczono, iż w latach 2016-2017 wyliczona została strategia konserwatywna
MAXI-mini, która występuje w organizacji w sytuacji gdy przy dużym potencjale
wewnętrznym, jest ona poddana niekorzystnemu układowi warunków zewnętrznych. Należy przy użyciu mocnych stron przezwyciężać zagrożenia. Przedmiotowa
strategia konserwatywna opiera się głównie na uwypukleniu jej mocnych stron
i skutecznym ograniczeniu zagrożeń.
Natomiast w kolejnych latach, tj. 2018-2020 realizowana będzie strategia
MAXI-MAXI polega na maksymalnym wykorzystaniu efektu synergii występującego między silnymi stronami organizacji i szansami generowanymi przez otoczenie. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego działania operacyjnego.
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Pozycja strategiczna
Rysunek 5.1.4. Pozycja strategiczna

5.1.3.2. Macierz SWOT
Przedstawiona w tabeli nr 5.1.27 macierz analizy SWOT stanowi kluczowy
element działań strategicznych oraz analitycznych polegających na podejściu korelacji analizy od wewnątrz na zewnątrz i umożliwia czytanie przebiegających
w otoczeniu procesów, skwantyfikowanych w zależnościach 0 – 1 – 2 :
0 – brak korelacji;
1 – słaba korelacja;
2 – silna korelacja.
W trakcie budowy macierzy korelacji SWOT autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
1. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?
2. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?
4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń?
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Tabela 5.1.27. Macierz SWOT
WEW

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O+

Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z-5

Z-6

Z-7

Z+

Suma

M-1

2

2

2

1

2

9

0

1

1

0

0

1

0

3

12

M-2

2

2

2

2

2

10

1

1

1

0

0

0

1

4

14

M-3

2

2

2

1

2

9

1

2

1

2

1

1

0

8

17

M-4

2

2

2

2

2

10

0

1

0

1

0

0

1

3

13

M-5

2

1

2

2

2

9

1

2

2

1

2

1

2

11

20

M-6

2

2

2

2

2

10

1

2

1

2

1

2

2

11

21

M-7

2

1

2

2

2

9

1

2

1

2

1

1

0

8

17

M+

14

12

14

12

14

66

5

11

7

8

5

6

6

48
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S-1

1

0

1

2

1

5

0

1

0

1

2

1

2

7

12

S-2

1

2

1

2

1

7

2

1

2

1

2

2

2

12

19

S-3

1

2

2

1

2

8

2

2

1

2

1

2

1

11

19

S-4

2

2

1

1

1

7

2

1

2

1

1

2

1

10

17

S-5

1

0

0

1

0

2

2

2

2

2

2

1

2

13

15

S-6

2

1

2

1

2

8

1

2

1

2

2

2

1

11

19

S+

8

7

7

8

7

37

9

9

8

9

10

10

9

64

101

Suma

22

19

21

20

21

103

14

20

15

17

15

16

15

112

215

/
ZEW

5.1.3.3. Macierz TOWS
Podobna zależność jak w macierzy SWOT, przebiega w macierzy TOWS, która
polega na analizowaniu czynników od zewnątrz do wewnątrz w zakresie otoczenia.
Przedmiotowa macierz umożliwia autorom przedmiotowego opracowania sformułowanie odpowiedzi w zakresie kierunków przyjętej strategii postępowania
przy działaniach strategicznych, które zostaną zawarte w Modelu Miasta Zielonego, zawartego w przedmiotowej publikacji.
W trakcie budowy macierzy korelacji TOWS autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
W analizie TOWS musisz odpowiedzieć:
1. Czy szanse spotęgują mocne strony?
2. Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
3. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
4. Czy zagrożenia spotęgują słabe strony
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Tabela 5.1.28. Macierz TOWS
ZEW /

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

M+

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S+

Suma

O-1

2

2

2

1

1

2

2

12

1

1

1

2

1

2

8

20

O-2

2

2

2

1

2

1

2

12

0

1

1

2

2

2

8

20

O-3

2

2

1

2

2

2

1

12

0

1

0

1

0

0

2

14

O-4

2

1

1

1

2

1

1

9

2

2

1

2

1

1

9

18

O-5

2

1

2

1

2

1

2

11

0

1

0

1

0

1

3

14

O+

10

8

8

6

9

7

8

56

3

6

3

8

4

6

30

86

Z-1

1

1

0

0

1

0

1

4

1

1

2

2

2

2

10

14

Z-2

1

0

0

1

0

1

0

3

1

2

1

1

1

2

8

11

Z-3

0

1

0

0

1

0

0

2

1

0

1

2

1

1

6

8

Z-4

2

1

1

1

0

0

1

6

1

0

0

1

1

0

3

9

Z-5

0

1

0

1

1

0

1

4

1

1

2

1

2

1

8

12

Z-6

1

1

0

0

0

0

0

2

2

2

1

2

1

1

9

11

Z-7

2

2

1

2

1

1

1

10

2

2

1

2

1

2

10

20

Z+

7

7

2

5

4

2

4

31

9

8

8

11

9

9

54

85

Suma

17

15

10

11

13

9

12

87

12

14

11

19

13

15

84
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5.1.3.4. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS
Przy budowaniu pozycji strategicznej autorzy pracy dokonali szczegółowej
oceny liczby interakcji, natomiast ważona ich liczba wskazuje na strategię jaka
powinna być realizowana dla badanego obszaru. Dla wyników z tabeli byłaby to
strategia agresywna, polegająca na wykorzystaniu mocnych stron i szans pojawiających się w otoczeniu.
Tabela 5.1.29. Macierz strategii
Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

Strategia agresywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia konserwatywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Słabe strony

Strategia konkurencyjna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia defensywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Odpowiedzią na przyjęte kierunki działań zarówno uwzględniając szczegółową analizę otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, analizując macierz
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SWOT oraz macierz TOWS jest wyliczenie kierunku strategii konserwatywnej
MAXI-mini, która występuje w organizacji w sytuacji, gdy przy dużym potencjale
wewnętrznym, jest ona poddana niekorzystnemu układowi warunków zewnętrznych. Za pomocą mocnych stron przezwyciężane są zidentyfikowane zagrożenia.
Jest to strategia, w której powodzenie organizacji upatruje się głównie w jej mocnych stronach i zmniejszaniu zagrożeń.
MAXI-MAXI (strategii agresywnej) w zakresie rozwoju parametrów administracyjnych, co w istocie wskazuje, że mocne strony jak i szanse zidentyfikowane w ramach prac nad analizą przeważają słabe strony i szanse zidentyfikowane
w toku pracy i pozwalają zaimplementować silną strategię agresywną MAXI-MAXI w przyjętym czasookresie do roku 2020.
Rysunek 5.1.5. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS

Zgodnie z opisem zakresu i rozumienia parametrów administracyjnych wypracowanych w trakcie autorskich grup eksperckich oraz realizowanych we
współpracy z zaangażowanymi ekspertami działań prośrodowiskowych. Należy
także wyraźnie podkreślić, iż materiał przedstawiony w niniejszej publikacji stanowi wartość dodaną wypracowaną przez szeroką grupę reprezentacji społecznej
oczekiwanych rozwiązań, argumentów i działań w konsultacji z ekspertami merytorycznymi prowadzącymi projekt.
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5.1.4. Parametry ekonomiczne

Waga

W słabe strony

Tabela 5.1.30. Parametry ekonomiczne

S mocne strony

Parametry ekonomiczne

Waga

5

Zagrożenia

Skomplikowana i czasochłonna
procedura rozliczania projektów

Waga

T1

O szanse

5

Waga

Fundusze zewnętrzne,
dofinansowania, subsydia,
subwencje, dotacje

Wysokie koszty
procedowania oraz
prowadzenia inwestycji
O1

W1

4

4

4

Efekt ekonomicznej i
ekologicznej inwestycji

Brak jasnych perspektyw
związanych z planowaniem
finansowania inwestycji

S1

T2

Skomplikowane warunki
uzyskania dofinansowania

4

W2

Zewnętrzne środki inwestycyjne

4

O2

Oszczędności finansowe

4

S2

4

3

Niestabilność prawna zmieniająca
finansowe uwarunkowania
realizacji projektów

Niejasne wytyczne
prowadzenia projektów

T3

W3

4

3

Budowanie zielonej marki
przedsiębiorstwa jako skuteczny
marketing

Nakłady finansowe na
rozwój infrastruktury
prośrodowiskowej

O4

O3

S3

4

3

Brak jasnych wytycznych
związanych z inwestycjami

Trudności w pozyskiwaniu
środków na rozwój
przedsiębiorstw

W4

T4

3

4

Nakłady finansowe na
zwiększenie innowacyjności w
podmiotach gospodarczych

Racjonalność ekonomiczna
inwestycji prośrodowiskowych

Uzasadnione wsparcie
projektów innowacyjnych

S4

O5

4

W5

Skomplikowana i czasochłonna
procedura uzyskiwania dotacji na
rozwój podmiotów

3

T5

Ulgi podatkowe dla
przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą

O6

4

S5

W6

3

4

Zagrożenie wsparcia istniejących
technologii prośrodowiskowych

Racjonalne zarządzanie energią
oraz wdrażanie oszczędności

T6

S6

118

Analiza Strategiczna
W przedmiotowej pracy autorzy skupili się również na parametrach ekonomicznych w zakresie wdrażania planowanych rozwiązań prośrodowiskowych dla
miast i dużych aglomeracji, natomiast czynniki o wartościach maksymalnych
i średnich wytypowanych w toku analizy zostały zawarte w syntetycznej formie
poniżej w tabeli nr. 5.1.31.
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Słabe

czynniki

Mocne

Nazwa/
Okres

Wysokie koszty procedowani
oraz prowadzenia inwestycji,
Skomplikowane warunki uzyskania
dofinansowania, Brak jasnych
procedur związanych z inwestycjami,

4

Efekt ekonomicznej i ekologicznej
inwestycji, Oszczędności finansowe,
Racjonalne zarzadzanie energia oraz
wdrażanie oszczędności ,

4

2016

5

Wysokie koszty procedowani
oraz prowadzenia inwestycji,
Skomplikowane warunki uzyskania
dofinansowania, Brak jasnych
procedur związanych z inwestycjami,

4

Efekt ekonomicznej i ekologicznej
inwestycji, Oszczędności finansowe,
Racjonalne zarzadzanie energia oraz
wdrażanie oszczędności ,

4

2017

4

Skomplikowane warunki uzyskania
dofinansowania ,

4

Efekt ekonomicznej i ekologicznej
inwestycji,

5

2018

3

Wysokie koszty procedowani
oraz prowadzenia inwestycji,
Skomplikowane warunki uzyskania
dofinansowania, Brak jasnych
procedur związanych z inwestycjami,

3

Efekt ekonomicznej i ekologicznej
inwestycji, Oszczędności finansowe,
Racjonalne zarzadzanie energia oraz
wdrażanie oszczędności ,

5

2019

3

Wysokie koszty procedowani
oraz prowadzenia inwestycji,
Skomplikowane warunki uzyskania
dofinansowania ,

3

Efekt ekonomicznej i ekologicznej
inwestycji, Oszczędności finansowe,

5

2020

Tabela 5.1.31. Czynniki o wartościach maksymalnych i średnich

czynniki

5

Skomplikowana i czasochłonna
procedura rozliczania projektów,
Brak jasnych perspektyw zwiazanych
z planowaniem finansowania
inwestycji, Niestabilnosc
prawna zmieniająca finansowe
uwarunkowania realizacji projektów,
Skomplikowana i czasochlonna
procedura uzyskiwania dotacji na
rozwój podmiotów ,

Zagrożenia

5

Skomplikowana i czasochłonna
procedura rozliczania projektów,

5

Skomplikowana i czasochłonna
procedura rozliczania projektów,

5

Skomplikowana i czasochłonna
procedura rozliczania projektów,

5

czynniki

5

Skomplikowana i czasochłonna
procedura rozliczania projektów,
Brak jasnych perspektyw związanych
z planowaniem finansowania
inwestycji, niestabilność
prawna zmieniająca finansowe
uwarunkowania realizacji projektów,
Skomplikowana i czasochłonna
procedura uzyskiwania dotacji na
rozwój podmiotów ,

Okazje

Budowanie zielonej marki
przedsiebiorstwa jako skuteczny
marketing, Uzasadnione wsparcie
projektów innowacyjnych ,

czynniki

Fundusze zewnętrzne,
dofinansowania, subsydia, subwencje,
dotacje ,

Budowanie zielonej marki
przedsiębiorstwa jako skuteczny
marketing, Uzasadnione wsparcie
projektów innowacyjnych,
Racjonalność ekonomiczna inwestycji
prośrodowiskowych ,
Fundusze zewnętrzne,
dofinansowania, subsydia, subwencje,
dotacje ,

Fundusze zewnętrzne,
dofinansowania, subsydia,
subwencje, dotacje, Budowanie
zielonej marki przedsiębiorstwa
jako skuteczny marketing,
Racjonalność ekonomiczna inwestycji
prośrodowiskowych ,
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2
Trudności w pozyskiwaniu
środków na rozwój
przedsiębiorstw, Zagrożenie
wsparcia istniejących technologii
prośrodowiskowych,

3
Niejasne wytyczne prowadzenia
projektów,
3
Trudności w pozyskiwaniu
środków na rozwój
przedsiębiorstw, Zagrożenie
wsparcia istniejących technologii
prośrodowiskowych,
4
Zewnętrzne środki inwestycyjne,
Budowanie zielonej marki
przedsiębiorstwa jako skuteczny
marketing, Uzasadnione wsparcie
projektów innowacyjnych,
Racjonalność ekonomiczna
inwestycji prośrodowiskowych ,

3

Niejasne wytyczne prowadzenia
projektów,

2

Trudności w pozyskiwaniu
środków na rozwój
przedsiębiorstw,

4

Zewnętrzne środki inwestycyjne,
Budowanie zielonej marki
przedsiębiorstwa jako skuteczny
marketing, Uzasadnione wsparcie
projektów innowacyjnych,
Racjonalność ekonomiczna
inwestycji prośrodowiskowych ,

czynniki

Słabe

czynniki

Zagrożenia

czynniki

Okazje

czynniki

Zewnętrzne środki inwestycyjne,
Uzasadnione wsparcie projektów
innowacyjnych ,

4

Niejasne wytyczne prowadzenia
projektów,

2

Fundusze zewnętrzne,
dofinansowania, subsydia,
subwencje, dotacje, Zewnętrzne
środki inwestycyjne ,

4

Trudności w pozyskiwaniu
środków na rozwój
przedsiębiorstw, Zagrożenie
wsparcia istniejących technologii
prośrodowiskowych,

2

Niejasne wytyczne prowadzenia
projektów,

2

Nakłady finansowe na
rozwój infrastruktury
prośrodowiskowej, Ulgi
podatkowe dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarcza,

Oszczędności finansowe,
Nakłady finansowe na
rozwój infrastruktury
prośrodowiskowej, Ulgi
podatkowe dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarcza, Racjonalne
zarzadzanie energia oraz
wdrażanie oszczędności ,

Nakłady finansowe na
rozwój infrastruktury
prośrodowiskowej, Ulgi
podatkowe dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarcza,

Nakłady finansowe na
rozwój infrastruktury
prośrodowiskowej, Ulgi
podatkowe dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarcza,

4

2019

4

3

3

2018

Mocne

2017

2016

Nazwa/
Okres

Tabela 5.1.32. Czynniki o wartościach minimalnych

Racjonalność ekonomiczna
inwestycji prośrodowiskowych ,

1

Zagrożenie wsparcia istniejacych
technologii prośrodowiskowych,

1

Brak jasnych procedur
związanych z inwestycjami,

1

Racjonalne zarzadzanie energia
oraz wdrazanie oszczędności ,

1

2020

Poniżej także zaprezentowane zostały w celu poszerzenia analizy czynniki
o wartościach minimalnych, które będą w mniejszym stopniu analizowane w toku
dalszej części pracy.
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Średnie wartości czynników
W celu zobrazowania wag nadanych poszczególnym czynnikom opisanym
w przedmiotowym opracowaniu przedstawiono poniżej syntetyczne tabelaryczne
zestawienie średnich wielkości czynników w poszczególnych latach badawczych
dla przedmiotowej Analizy SWOT.
Tabela 5.1.33. Średnie wartości czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Mocne

3,60

3,60

4,20

4,60

3,80

Słabe

3,75

3,75

3,00

2,75

2,25

Zagrożenia

3,67

3,83

2,83

2,67

2,50

Okazje

4,20

4,20

4,60

4,60

3,80

5.1.4.1 Analiza Strategiczna Wag
Dla potrzeb wypracowania odpowiedniej analizy przedstawiono poniżej sumę
wag poszczególnych czynników w latach 2016-2020.
Tabela 5.1.34. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Suma Wag

Mocne Strony

24

24

28

30

30

136

Słabe Strony

22

22

20

17

14

95

Szanse w Otoczeniu

20

20

23

23

23

109

Zagrożenia w Otoczeniu

27

27

22

20

17

113

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż akurat w przypadku analizy
parametrów środowiskowo-technologicznych zarówno mocne, jak i słabe strony,
szanse i zagrożenia, które pojawiają się w otoczeniu.
Tabela 5.1.35. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach
Nazwa/Okres

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Mocne Strony

0,00

14,28

6,66

0,00

Słabe Strony

0,00

-10,00

-17,64

-21,41

Szanse w Otoczeniu

0,00

13,04

0,00

0,00

Zagrożenia w Otoczeniu

0,00

-22,72

-10,00

-17,64
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Przedmiotowa tabela wskazuje wyliczoną dynamikę sumy wag czynników
w poszczególnych grupach czasowych realizacji projektu.
W wyniku całego pakietu obliczeniowego dla analizowanych czynników
wskazano kluczowe dla potrzeb wdrażania zapisów analizy SWOT w ujęciu wyliczenia prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego, które po szczegółowej analizie wskazuje, na stopniowy wzrost z wartości 0.47 do 0.63 w 2020 roku.
Przedmiotowy wskaźnik zawarty jest również w wyliczeniu procentowym, co
może pozwolić z optymizmem spojrzeć na strategię postępowania wytypowaną
w analizowanych parametrach ekonomicznych dla poszczególnych czynników.
Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników
Tabela 5.1.36. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników
Nazwa/Okres

2016

2017

2018

2019

2020

Średnia

Pozycja Rynkowa

0,52

0,52

0,58

0,64

0,68

0,59

Atrakcyjność Rynkowa

0,43

0,43

0,51

0,53

0,57

0,49

Prawdopodobieństwo
Sukcesu Strategicznego

0,47

0,47

0,55

0,59

0,63

0,54

Prawdopodobieństwo
Sukcesu Strategicznego %

47,36

47,36

54,72

58,66

62,84

53,99

W korelacji do opisanych powyżej w formie tabelarycznej zależności liczbowych autorzy opracowania przedstawiają wyliczenia dla zakresu strategii, która
będzie wdrażana w poszczególnych latach analizując w sposób kompleksowy,a
przede wszystkim heurystyczne podejście wskaźnikowe.
Należy zaznaczyć, iż w latach 2016-2017 realizowana będzie zgodnie z metodyką opracowania analizy SWOT strategia konserwatywna MAXI-mini, z którą mamy do czynienia w sytuacji, gdy przy dużym potencjale wewnętrznym, jest
ona poddana niekorzystnemu układowi warunków zewnętrznych. Jest to strategia, w której powodzenie organizacji upatruje się głównie w jej mocnych stronach
i zmniejszaniu zagrożeń .
W okresie od roku 2018 do roku 2020 zgodnie z obliczeniami będziemy wdrażać analizę agresywną MAXI-MAXI polegającą na przewadze mocnych stron nad
słabymi stronami i szans nad zagrożeniami, które zidentyfikowano w otoczeniu
i nadano poszczególnym czynnikom wartości liczbowe wag. Należy zauważyć, iż
zidentyfikowane w trakcie analizy szanse pojawiające się w otoczeniu polegają na
ich silnej ekspansji i przy maksymalnym wykorzystaniu mocnych stron stwarza
efekt synergii. Strategia MAXI-MAXI polega na maksymalnym wykorzystaniu
efektu synergii występującego między silnymi stronami organizacji i szansami
generowanymi przez otoczenie. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju.
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Pozycja strategiczna
Rysunek 5.1.6. Pozycja strategiczna

5.1.4.2. Macierz SWOT
Przedstawiona w tabeli nr 5.1.37 macierz analizy SWOT stanowi kluczowy
element działań strategicznych oraz analitycznych polegających na podejściu korelacji analizy od wewnątrz na zewnątrz i umożliwia czytanie przebiegających
w otoczeniu procesów, skwantyfikowanych w zależnościach 0 – 1– 2:
0 – brak korelacji;
1 – słaba korelacja;
2 – silna korelacja.
W trakcie budowy macierzy korelacji SWOT autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
1. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?
2. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?
4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń?
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Tabela 5.1.37. Macierz SWOT parametrów ekonomicznych
O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O+

Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z-5

Z-6

Z+

Suma

M-1

2

2

2

2

2

10

1

1

1

0

0

0

3

13

M-2

2

1

1

2

2

8

0

0

1

1

0

1

3

11

M-3

2

2

2

2

2

10

1

0

0

0

0

0

1

11

M-4

1

1

2

2

2

8

1

0

0

0

0

0

1

9

M-5

2

2

2

2

2

10

1

0

0

0

0

1

2

12

M+

9

8

9

10

10

46

4

1

2

1

0

2

10

56

S-1

0

0

1

1

0

2

2

1

2

1

2

1

9

11

S-2

0

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

2

11

12

S-3

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

1

11

11

S-4

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

1

9

9

S+

0

0

2

1

0

3

8

7

8

5

7

5

40

43

Suma

9

8

11

11

10

49

12

8

10

6

7

7

50

99

WEW
/ ZEW

5.1.4.3. Macierz TOWS
Podobna zależność jak w macierzy SWOT, przebiega w macierzy TOWS, która
polega na analizowaniu czynników od zewnątrz do wewnątrz w zakresie otoczenia.
Przedmiotowa macierz umożliwia autorom przedmiotowego opracowania sformułowanie odpowiedzi w zakresie kierunków przyjętej strategii postępowania
przy działaniach strategicznych, które zostaną zawarte w Modelu Miasta Zielonego, zawartego w przedmiotowej publikacji.
W trakcie budowy macierzy korelacji TOWS autorzy zadają następujące kluczowe pytania:
W analizie TOWS musisz odpowiedzieć:
1. Czy szanse spotęgują mocne strony?
2. Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
3. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
4. Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?
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Tabela 5.1.38. Macierz TOWS parametrów ekonomicznych
ZEW /
WEW

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M+

S-1

S-2

S-3

S-4

S+

Suma

O-1

2

2

2

1

2

9

1

0

1

0

2

11

O-2

2

2

1

2

2

9

1

0

0

1

2

11

O-3

2

1

2

1

2

8

1

0

0

0

1

9

O-4

2

2

2

2

2

10

0

0

0

0

0

10

O-5

2

2

2

2

1

9

0

0

0

1

1

10

O+

10

9

9

8

9

45

3

0

1

2

6

51

Z-1

0

1

0

0

0

1

2

2

1

1

6

7

Z-2

0

0

0

0

1

1

0

1

2

2

5

6

Z-3

1

0

0

1

0

2

1

2

2

2

7

9

Z-4

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

6

8

Z-5

1

0

0

0

0

1

2

2

1

2

7

8

Z-6

1

1

0

0

0

2

1

1

1

2

5

7

Z+

4

3

0

1

1

9

8

10

8

10

36

45

Suma

14

12

9

9

10

54

11

10

9

12

42

96

5.1.4.4. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS
Przy budowaniu pozycji strategicznej autorzy pracy dokonali szczegółowej
oceny liczby interakcji, natomiast ważona ich liczba wskazuje na strategię jaka
powinna być realizowana dla badanego obszaru. Dla wyników z tabeli byłaby to
strategia agresywna, polegająca na wykorzystaniu mocnych stron i szans pojawiających się w otoczeniu.
Tabela 5.1.39. Macierz strategii
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Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

Strategia agresywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia konserwatywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Słabe strony

Strategia konkurencyjna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia defensywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Należy wyraźnie podkreślić, iż w metodologii pracy wyróżniamy cztery rodzaje strategii:
1. Strategia agresywna (maxi-maxi)
2. Strategia konserwatywna (maxi-mini)
3. Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
4. Strategia defensywna (mini-mini).
Przy budowaniu pozycji strategicznej autorzy pracy dokonali szczegółowej
oceny liczby interakcji, natomiast ważona ich liczba wskazuje na strategię jaka
powinna być realizowana dla badanego obszaru. Dla wyników z tabeli byłaby to
strategia agresywna, polegająca na wykorzystaniu mocnych stron i szans pojawiających się w otoczeniu.
Tabela 5.1.40. Macierz strategii
Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

Strategia agresywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia konserwatywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Słabe strony

Strategia konkurencyjna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Strategia defensywna
Liczba interakcji
Ważona liczba interakcji

Należy wyraźnie podkreślić, iż w metodologii pracy wyróżniamy cztery rodzaje strategii:
1. Strategia agresywna (maxi-maxi)
2. Strategia konserwatywna (maxi-mini)
3. Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
4. Strategia defensywna (mini-mini)
Odpowiedzią na przyjęte kierunki działań zarówno uwzględniając szczegółową analizę otoczenia zewnętrznego jak i wewnętrznego, analizując macierz SWOT
oraz macierz TOWS jest wyznaczenie kierunku strategii konserwatywnej MAXI-mini, która występuje w organizacji w sytuacji, gdy przy dużym potencjale wewnętrznym jest ona poddana niekorzystnemu układowi warunków zewnętrznych.
Za pomocą mocnych stron przezwyciężane są zidentyfikowane zagrożenia. Jest
to strategia, w której powodzenia organizacji upatruje się głównie w jej mocnych
stronach i zmniejszaniu zagrożeń.
MAXI-MAXI (strategii agresywnej) w zakresie rozwoju parametrów administracyjnych, co w istocie wskazuje, że mocne strony jak i szanse zidentyfikowane w ramach prac nad analizą przeważają słabe strony i szanse zidentyfikowane
w toku pracy i pozwalają zaimplementować silną strategię agresywną MAXI-MAXI w przyjętym czasookresie do roku 2020.
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Rysunek 5.1.7. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS

128

6. Model M Zielonego miasta
Model M ZIELONEGO MIASTA jako przykład koncepcji ekorozwoju
Wrocławia i Dolnego Śląska
Wdrożenie zobowiązań wynikających ze Strategii Unii Europejskiej 2020
w zakresie zwiększenia produkcji energii, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł
energii do poziomu 15% oraz stałej poprawy składowych komponentów środowiska, stanowi wyzwanie nie tylko dla Polski, ale również dla miasta Wrocławia
i Województwa Dolnośląskiego. W odpowiedzi na powyższe wyzwanie wypracowano w ramach szeregu działań prośrodowiskowych Model M Zielonego Miasta
dla Wrocławia i Dolnego Śląska, którego podstawowym filarem są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i zwiększenie ich udziału w skali regionu
z uwzględnieniem rozwoju budownictwa pasywnego / plusenergetycznego jako
jednego z kluczowych elementów Modelu M oraz działania związane z zieloną
infrastrukturą miejską oraz ograniczeniem niskiej emisji. Przedstawiony w toku
działań pakiet rozwiązań wskazuje aktualną potrzebę poprawy wizerunku regionu z uwzględnieniem założeń trwałego zrównoważonego rozwoju miasta oraz Dolnego Śląska w perspektywie do roku 2020, a w konsekwencji w zakresie poprawy
jakości powietrza atmosferycznego.
6.1. Wprowadzenie do rozwiązań modelowych
Strategia Unii Europejskiej 2020 w zakresie zwiększenia produkcji energii,
ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii do poziomu 15% oraz dążenie do
stałej poprawy składowych komponentów środowiska, stanowi wyzwanie nie tylko dla Polski, ale również dla miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego.
W odpowiedzi na powyższe wyzwanie zaprezentowano Model M Zielonego Miasta
dla Wrocławia i Dolnego Śląska jako miasta niskowęglowego/niskoemisyjnego,
którego podstawowym filarem są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii
i zwiększenie ich udziału w skali regionu oraz wykazują możliwości i szanse związane z realizacją budownictwa pasywnego / plusenergetycznego przy połączeniu
rozwiązań zielonej infrastruktury jako jednego z kluczowych elementów Modelu
M. Poprzez zaprezentowanie w poniższym opisie możliwych do realizacji rozwiązań prośrodowiskowych w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym,
wskazany jest kierunek rozwoju w ujęciu kreowania prośrodowiskowego wizerunku regionu w obszarze miasta oraz województwa z uwzględnieniem zasady trwałego zrównoważonego rozwoju183 w perspektywie do 2020 r.184, a docelowo poprawy
ROGALL H., „Ekonomia zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka”, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznań 2010.
183

184

GLAESER E., Motory postępu, Scientific American” 10.2011 nr 10 (242).
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jakości powietrza atmosferycznego. Jednymi z kluczowych składowych w ramach
omawianego Modelu M są zagadnienia związane bezpośrednio z rozwiązaniami
opartymi na szeroko rozumianej efektywności energetycznej obiektów oraz technologii zielonych dachów.
Poprzez szeroką analizę rozwiązań prośrodowiskowych i dobrych praktyk opisanych w przedmiotowym opracowaniu wskazano poniżej pakiet działań kierunkowych w zakresie poprawy standardów środowiska a docelowo komfortu życia
mieszkańców aglomeracji miejskich.
W kontekście dalszych rozważań wprowadzono pojęcie miast niskowęglowych,
które odnosi się do wprowadzenia metod ograniczania w obrębie aglomeracji miejskich procesów tradycyjnego spalania węgla, mających na celu wytworzenie energii elektrycznej oraz produkcję ciepła. Pojęcie miast niskoemisyjnych natomiast
obejmuje szereg działań zmierzających do ograniczania emisji ubocznych produktów spalania paliw konwencjonalnych oraz poszukiwanie alternatywnych sposobów produkcji energii m.in. z odnawialnych źródeł. Oba pojęcia stanowią nowe,
aczkolwiek aktualne i innowacyjne zagadnienia, które w swoim zakresie obejmują
skoordynowane, wielowymiarowe działania, mające na celu zmniejszenie emisji
ditlenku węgla. Inwestycje w odnawialne źródła energii, racjonalne rozplanowanie pod względem urbanistycznym, wykorzystanie atutów krajobrazowych oraz
powierzchni dachowej jako możliwie biologicznie czynnej, stałe poszukiwanie
rozwiązań niskoemisyjnych również w zakresie szeroko rozumianego budownictwa (w tym oszczędnego budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego) to podstawowe założenia uwzględniane w czasie planowania strategii zrównoważonego
rozwoju oraz wypracowaniem proekologicznego wizerunku regionu.
Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej/niskowęglowej w okresie
ostatnich lat stały się istotnym elementem składowym Modelu M Wrocławia i Dolnego Śląska, zawierającej założenia idei trwałego zrównoważonego rozwoju Unii
Europejskiej, z uwzględnieniem poszczególnych regionów krajów członkowskich.
6.2. Model M Zielonego Miasta dla Wrocławia i Dolnego Śląska
Kluczowym elementem opracowanego dynamicznego Modelu M Miasta Zielonego jako miasta niskowęglowego/niskoemisyjnego jest zakres implementacji
i zwiększenia produkcji energii, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii.
Wracając do definicji zawartej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925,
1579 i 2260) odnawialne źródło energii to – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię
fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z biopłynów.
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Na badanym obszarze miasta Wrocławia, rozszerzonego o teren Dolnego Śląska, wyraźnie zauważyć można duży potencjał w zakresie rozwoju czystej energetyki, tj. zwiększenia wykorzystania produkcji energii, ciepła i chłodu z promieniowania słonecznego, siły wiatru, energii wodnej i wykorzystania potencjału
energetycznego rzek. Należy racjonalnie gospodarować regionalnymi instalacjami
w ujęciu możliwości produkcji energii poza podstawową funkcją tych instalacji.
W obecnym czasie znaczenie dywersyfikacji źródeł energii, w tym m.in. istotne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze miksu energetycznego nabiera dużego znaczenia. Ważność tych źródeł powiązana jest z realną
redukcją emisji CO2 do atmosfery, ograniczeniem uzależnienia od importu surowców energetycznych, wykorzystaniem w racjonalny sposób potencjału środowiskowego, stanowi istotny element rozwoju prośrodowiskowego w ujęciu lokalnym
i regionalnym.
Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono zestawienie produkcji odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska oraz całego kraju na podstawie
aktualnych danych Urzędu Regulacji Energetyki.
Tabela 6.0.1. Zestawienie Odnawialnych Źródeł Energii dla Dolnego Śląska185
Ilość

Moc [MW]

Ilość

Moc [MW]

Ilość

Moc [MW]

instalacji

Dolny Śląsk

instalacji

Dolny Śląsk

instalacji

Polska

wytwarzające
biogaz w
oczyszczalniach
ścieków

10

4,021

wytwarzanie
biogazu rolniczego

9

9,522

28

20,732

301

233,967

wytwarzające
biogaz ze
składowisk
odpadów

9

7,189

wytwarzanie
biogazu z biomasy
mieszanej

1

1,2

1

100

41

1281,065

Wytwarzanie
energii elektrycznej
z promieniowania
słonecznego

18

2,624

18

2,624

473

90,098

elektrownia
wiatrowa na lądzie

13

176,360

13

176,360

1193

5807,415

Typ instalacji

185

Urząd Regulacji Energetyki, data aktualizacji danych: 23.08.2017 r.

131

elektrownia wodna
przepływowa do
0,3 MW

61

7,167

elektrownia wodna
przepływowa od 0,3
do 1 MW

23

12,072

elektrownia wodna
przepływowa od 1
do 5 MW

12

33,256

elektrownia wodna
przepływowa od 5
do 10 MW

2

9,719

realizujące
technologię
współspalania
(paliwa kopalne i
biomasa)

3

0

98

62,214

761

993,944

3

0

35

0.000

Bazując na powyższych założeniach opracowano autorski Model M Zielonego
Miasta dla Wrocławia i Dolnego Śląska, zwany Modelem M. Celem modelu jest
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na terenie miasta o ok.
3.2% do roku 2020, poprzez zwiększenie produkcji energii, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, ograniczenie niskiej emisji i znaczące zwiększenie
wdrażania technologii domów niskoenergetycznych i pasywnych oraz pluseneregtycznych. Kluczowy jest odpowiedni wybór działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przy uwzględnieniu efektywności kosztowej, czynnika
społecznego, środowiskowego i wymiaru regionalnego. W proponowanym modelu
wykazane zostanie, w jaki sposób poprzez realizację wyznaczonych celów, będzie
on oddziaływać pozytywnie na miasto, w tym Województwo Dolnośląskie. Należy
zatem wykorzystywać niskoemisyjne źródła energii, dążyć do ich dywersyfikacji i zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Należy
wskazać źródła wytwarzania energii uwzględniając uwarunkowania gospodarcze,
społeczne i przy uwzględnieniu zachowania bezpieczeństwa energetycznego, korzyści ekonomicznych i możliwości przyłączenia do sieci energetycznych. Szczególnie ważny jest rozwój energetyki odnawialnej, zapewniający wykorzystanie
istniejącego potencjału przy użyciu modelu operacyjnego, wskazującego działania
w zakresie m.in. OZE na najbliższe lata. Ponadto kolejnym ważnym elementem
jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz
gospodarstw domowych. Podejmowane obecnie działania termomodernizacyjne
w zakresie istniejącej infrastruktury przebiegają prawidłowo, duży potencjał rozwojowy występuje też w zakresie rozwoju budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego. Należy także w ogólnym bilansie zamierzeń uwzględniać poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, wykorzystywać efektywnie
rozwój technologii niskoemisyjnych i promować nowe kierunki konsumpcji proekologicznej energii.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w wielu silnie uprzemysłowionych regionach podjęto działania zmierzające do implementacji wielowymiarowych modeli, uwzględniających między innymi bilans energetyczny, bilans
zasobów naturalnych i ludzkich, strukturę terenu czy klimat. Modele te opracowywane były przy uwzględnieniu specyficznych cech badanych obszarów. Różnorodność wprowadzonych rozwiązań wskazuje, że nie istnieje jeden sprawdzony
sposób na obniżenie emisji ditlenku węgla, a poprawienie warunków środowiskowych jest wypadkową wszystkich działań prowadzonych na danym obszarze.
Wymienione elementy są inspiracją dla modelu wrocławskiego.
Model M ma swój wymiar zarówno matematyczny, jak i praktyczny. Zaproponowana w Modelu M 186 struktura uwzględnia następujący algorytm poniżej:
M = ∑T (E + ZE + P + K + €)
gdzie:
M – Model Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska; T – Czas – uwzględnia
funkcję czasu w okresie 2017-2020, z podziałem na lata przy założeniu,
że do 2017 roku postępować będzie stały wzrost produkcji energii i ciepła
z OZE, natomiast w latach 2018-2020 zauważalny będzie istotny wzrost
produkcji energii i ciepła, a lata 2019-2020 staną się wyznacznikiem osiągnięcia celu strategicznego 15%;
E – bilans produkcji energii w badanym obszarze, uwzględniający sumę produkcji energii elektrycznej i ciepła z konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii;
ZE – zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, określone dla badanego
obszaru z uwzględnieniem gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej i produkcji przemysłowej;
P – populacja rozumiana jako liczba mieszkańców badanego obszaru;
K – charakterystyka klimatu z uwzględnieniem albedo ziemi badanego obszaru, warunków klimatycznych i sposobu zagospodarowania i użytkowania
terenu oraz przemian fizyko-chemicznych w atmosferze;
€ – inżynieria finansowa uwzględnia kompleksowo koszty inwestycyjne i stopień subwencji i narzędzi wsparcia przy produkcji energii i ciepła z poszczególnych źródeł, takich jak instalacje biogazowe, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, współspalanie biomasy i paliw kopalnych, farmy słoneczne
i instalacje solarne paneli PVT i PV oraz budownictwo energooszczędne.

SZAŁATA Ł., KWIECIŃSKA K., ZWOŹDZIAK J., Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego, „Kierunki rozwoju Budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
terenie Dolnego Śląska”, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2013.
186
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Sprawdzeniem powyższych założeń będzie wprowadzenie modelu weryfikującego z analizą danych wielokryterialnych, który będzie mógł zostać zaimplementowany dla innych danych początkowych.
Dane początkowe (wejściowe) do Modelu M są następnie poddawane analizie wielowymiarowej przy uwzględnieniu wniosków z przeprowadzonej w ramach
badań nad modelem analizy SWOT187 oraz metody delfickiej dla przedmiotowego zagadnienia i stanowią podstawę do określenia drogi postępowania dla poszczególnych źródeł produkcji energii i ciepła tak, aby w funkcji czasu do roku
2020 osiągnąć cel strategiczny 15%, mając obecnie 11.8% produkcji energii, ciepła
i chłodu z OZE, m.in. poprzez wzrost produkcji na obszarze Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego energii wodnej o 0.8%, wiatru o 0,5%, energii słonecznej
o 0.9%, energii z biomasy i biogazu o 0.7% i geotermii o 0,3%.
Rysunek 6.1. Schemat graficzny innowacyjnego dynamicznego Modelu M Miasta
Zielonego dla Wrocławia i Dolnego Śląska jako miasta/regionu niskoemisyjnego
w zakresie m.in. implementacji odnawialnych źródeł energii

Źródło: opracowanie własne.

Zwoździak J., Szałata Ł., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem, „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Rocznik Ochrony Środowiska, 2011, Tom 13.
187

134

Struktura działań w ramach zaproponowanego Modelu M i jego szkielet opierać się będą w swoich założeniach na filozofii wdrażania systemu energetycznego
dla Wrocławia i Dolnego Śląska w następujących płaszczyznach jako składowych
budowania proekologicznego wizerunku regionu:
• poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne zużycie energii;
• promocja nowych i odnawialnych źródeł energii oraz budowanie synergii dla
regionu w ujęciu środowiskowym i systemowym energetycznie;
• wspomaganie inicjatyw energetycznych w transporcie, zróżnicowania paliw
oraz promocji paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych, jak również efektywności energetycznej w transporcie;
• finansowych mechanizmów wsparcia i promocji odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej regionu oraz kraju.
Konsekwencją proponowanych działań przyjętych w ramach autorskiego Modelu M Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska są działania operacyjne, które
w funkcji czasu polegać będą na:
• zwiększeniu produkcji energii z OZE w tym produkcja biopaliw;
• koncentracji badań nad czystymi technologiami węglowymi;
• wzrostu wydajności i bezpieczeństwa dolnośląskich sieci energetycznych;
• promowania efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii;
• rozpowszechniania wiedzy w zakresie OZE i zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska;
• wdrażania architektury zielonej na terenie aglomeracji miejskiej;
• budowania ekologicznego wizerunku i marki regionu m.in. poprzez wdrożenie
powyższych działań.
Budownictwo pasywne
Jednym z kluczowych i niezbędnych elementów do osiągnięcia założeń modelu miasta M, jest realizacja nowych i modernizacja istniejących obiektów do
najwyższego, ekonomicznie uzasadnionego standardu, jakim bez wątpienia jest
standard budownictwa pasywnego oraz lepszy tzn. pasywny zerowoenergetyczny
oraz pasywny dodatnioenergetyczny, które od wielu lat są z sukcesem realizowane
w wielu Państwach Europy. Rysunek 6.0.1 stanowi przejrzysty dowód dla tezy, iż
standard energetyczny szeroko rozumianego budownictwa, ma niezwykle istotny
wpływ i warunkuje skuteczną i zakończoną sukcesem realizację celów miasta niskoemisyjnego.
Od wielu lat w państwach Europy Zachodniej (przede wszystkim w Niemczech
i Austrii) trwają badania i analizy dotyczące tematyki potencjału oszczędności
energii i poszukiwania rozwiązań pozwalających na jej skuteczne zredukowanie
w różnych sektorach, co ma swoje niezwykle pozytywne i bezpośrednie przełożenie m.in. w zadaniach zmierzających do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.
Jest to możliwe poprzez szeroko rozumianą ideę efektywności energetycznej, która
leży u podstaw budownictwa pasywnego. Traktowanie niewykorzystaną energię
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za najtańszą, jest niezwykle prostą koncepcją oraz zbieżną i idealnie wpisującą się
w cele jednego z kilku założeń wyżej określonego już modelu miasta niskoemisyjnego.
Jeśli oprzeć analizy na badaniach przeprowadzonych przez stowarzyszenie
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (Rysunek 6.2)188, to w 2009 roku w sektorze gospodarstw domowych, handlu oraz usług zużycie energii wyniosło sumarycznie 42% jej łącznego zapotrzebowania w Niemczech. Jak pokazuje poniższy
diagram – sam sektor gospodarstw domowych stanowi 30% tej wartości, a 12%
przypadł na handel oraz usługi. Szacuje się, iż sektor gospodarstw domowych
w Polsce ma zapotrzebowanie na poziomie co najmniej 40% z całości zużywanej
w naszym państwie energii. W obu przypadkach (w Niemczech oraz Polsce), należy mieć na względzie, iż jej znaczna część – ponad 75%, była niezbędna wyłącznie
do ogrzewania pomieszczeń. Pozostała wartość (25% z całego zapotrzebowania
tego sektora) znalazła swoje przeznaczenie do chłodzenia, przygotowania ciepłej
wody użytkowej, oświetlenia i dla urządzeń gospodarstw domowych.
W strefie handlu i usług, w analizowanym okresie, ogrzewanie pomieszczeń
pochłonęło ok. 50% całej zużytej energii. Zakłada się, iż procentowy udział zapotrzebowania z całej energii wykorzystywanej przez sektor przemysłu (27%) na
cele grzewcze był i jest znikomy. Łączny udział zapotrzebowania wyłącznie na cele
grzewcze pomieszczeń w Niemczech w sektorze budowlanym, biorąc pod uwagę
również sektor przemysłu w 2009 roku wyniósł ok. 30%, a w Polsce ok. 40%. Bezsprzecznie największy potencjał do oszczędności istnieje w sektorze gospodarstw
domowych, handlu oraz usługach. Jak pokazują przedstawione, szacunkowe
dane, należy ten wniosek zaadoptować jako wytyczną do dalszego działania także
w Polsce, gdzie przepisy regulujące oczekiwany standard energetyczny nowych
obiektów oraz tych modernizowanych, są jedne z najgorszych w Unii Europejskiej.
Przekłada się to jednoznacznie na jeszcze mniej korzystne dla nas wyniki, a tym
samym umożliwia większy potencjał do zmian ku lepszemu poprzez realizację
obiektów nowych i modernizację istniejących w standardzie pasywnym oraz lepszym, jako podstawowego elementu Modelu M Zielonego Miasta Wrocławia i Dolnego Śląska, a jednocześnie konsekwentnego dążenia do silniejszego oddziaływania na poprawę wizerunku regionu.

Umweltbundesamt. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Stand 02 /
2012AG – Energiebilanzen e.V.: Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik
Deutschland 1990 – 2009, Stand 03 / 2011.
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Rysunek 6.1. Zużycie energii w poszczególnych sektorach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Umweltbundesamt. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Stand 02 / 2012AG –
Energiebilanzen e.V.: Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990 – 2009, Stand 03 / 2011.

Aby zrozumieć istotę i znaczenie budownictwa pasywnego w mieście o profilu niskoemisyjnym, należy dojrzeć w nich najnowszą generację budynków energooszczędnych. To obiekty o najwyższym komforcie cieplnym, jakości powietrza
i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym maksimum: 15 kWh/m2/rok, czyli mniej niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu
ziemnego na m2/rok, lub 5 kWh prądu w połączeniu z pompą ciepła. To pozwala
na realizację ogromnego potencjału do oszczędności zużywanej energii o wartości
od 80 do ponad 90%, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 również o 90%
(Rysunek 6.2).
Rysunek 6.2. Przyrównanie zapotrzebowania na energię grzewczą poszczególnych
standardów (kWh/m2*rok)189

Opracowanie własne na podstawie Schlagowski G., Podstawy budownictwa pasywnego, „Polski Instytut Budownictwa Pasywnego”, Gdańsk 2009, s. 9-72.
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Budynki pasywne jako element Modelu Miasta M są najtańszym rozwiązaniem jeżeli przeanalizujemy miesięczne koszty spłaty inwestycji, koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania budynku jako jedno obciążenie miesięczne. To budynki
na cztery pory roku, w którym komfortowy mikroklimat może być utrzymywany
bez oddzielnego aktywnego systemu ogrzewania, czy też chłodzenia – klimatyzacji. Obiekt dzięki pasywnemu wykorzystaniu energii m.in. z zysków wewnętrznych oraz z energii słonecznej przenikającej do budynku sam się ogrzewa, ale
również chłodzi, stąd nazwa „pasywny”. W budynkach pasywnych w strefie
klimatu umiarkowanego, wstępnym warunkiem uzyskania takiego stanu jest
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynoszące mniej niż 15 kWh/(m2/a),
które nie zostało osiągnięte kosztem wzrostu zużycia energii dla innych celów
np. elektryczności. W przypadku europejskiego budynku pasywnego, wskaźnik
zapotrzebowania energii pierwotnej dla sumy wszystkich celów bytowych (ogrzewanie, przygotowywanie c.w.u., energia elektryczna w gospodarstwie domowym)
nie może przekraczać 120 kWh/(m2/a).
Traktując to jako punkt wyjścia, dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne
może być pokryte całkowicie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
co również leży u podstaw Modelu Miasta M. Oznacza to, że całkowite zużycie
energii w takim obiekcie, jest mniejsze od zużycia energii w przypadku przeciętnego, nowo budowanego domu dla potrzeb bytowych: przygotowywanie c.w.u. i zapewnienie energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego. Całkowita energia
końcowa zużywana przez te obiekty jest mniejsza od ¼ energii zużywanej przez
przeciętny nowo wznoszony dom, który jest zgodny ze stosownymi krajowymi aktami normatywnymi.
Budynek pasywny to również inne wartości i wytyczne. Musimy mieć świadomość, iż oprócz spełnienia ściśle określonych wytycznych podczas procesu
projektowego i wykonawczego, które kwalifikują dany projekt do budownictwa
pasywnego, jest to przede wszystkim również pewien sposób najpierw myślenia,
następnie projektowania, wykonawstwa i wymaga, podobnie jak realizacja założeń miasta niskoemisyjnego, interdyscyplinarnego podejścia. Po pierwsze projektujemy i budujemy z myślą o przyszłych użytkownikach, stąd budynek musi być
zdrowy, komfortowy i trwały. Zastosowane w nim rozwiązania gwarantują m.in.
stały komfort cieplny przez cały rok użytkowania budynku, dostarczanie odpowiedniej ilości czystego powietrza, zapobiegając nagromadzaniu się CO2 w pomieszczeniach. Odpowiednio ukształtowana bryła i rozwiązane detale eliminują
lub w znacznym stopniu ograniczają występowanie powszechnych w obecnie obowiązujących standardach projektowania i wykonawstwie mostków termicznych.
Stosuje się nieprzerwaną i wysokoefektywną termoizolację wszystkich przegród
budynku: ścian, dachu oraz płyty na gruncie. Gwarantuje to przede wszystkim
stały rozkład temperatur w pomieszczeniach oraz optymalną temperaturę na powierzchni przegrody. Pozwala to na wyeliminowanie prawdopodobieństwa powstawania szkód budowlanych w postaci grzybów i pleśni, co czyni ten rodzaj
budynków spełniającymi kryteria jakości powietrza wewnętrznego.
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Po drugie, są to obiekty mające funkcjonować przez wiele lat, a co jest z tym
powiązane, musimy być świadomi kosztów ich utrzymania przez cały okres ich
eksploatacji, bez względu na to, czy jest to projekt domu jednorodzinnego, czy
obiektu użyteczności publicznej a także bez względu na nasz obecny status finansowy, który ma często zmienny charakter. Ceny nośników energii osiągają kolejne szczyty i jest to trend, który jak pokazują szacunkowe kalkulacje, nie ulegnie
zmianie. Budynki pasywne są zupełnym zaprzeczeniem i przeciwstawieniem się
systemom ogrzewania, opartym na pozyskiwaniu energii cieplnej ze spalania nieodnawialnych paliw. Dzięki zastosowanym prostym rozwiązaniom podpartymi
wiedzą z zakresu fizyki budowli, pozwalają na około dziesięciokrotne zmniejszenie energii na ogrzewanie budynku i wartość ta kształtuje się na poziomie wspomnianych już maksymalnie 15 kWh/(m2 rok).
Budownictwo pasywne to wreszcie, w znaczeniu tkanki miejskiej, podstawa
ekonomicznych rozwiązań dla każdego współczesnego miasta. Najwyższy możliwy komfort użytkowania przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji danego obiektu. Jakość i trwałość zastosowanych w nim materiałów oraz ich wpływ na
użytkowników i środowisko, powoli stają się obiektem zainteresowania każdego
świadomego użytkownika. Realizacja założeń budownictwa pasywnego oraz lepszego w skali miasta Wrocławia, jako podstawowego elementu Modelu M pozwoli nie tylko na uzyskanie istotnych wartości środowiskowych w postaci redukcji
niskiej emisji, a tym samym poprawy jakości powietrza, ale przyniesie również
wymierne korzyści wynikające ze wstąpienia do elity miast europejskich, w których ten sposób najpierw myślenia, następnie projektowania i wykonawstwa jest
już standardem. Nie bez znaczenia dla miasta powinny być szacunkowe wyliczenia, które pokazują, iż inwestycja w budownictwo pasywne 1 mln. zł umożliwia
zapewnienie od 12 do 16 miejsc pracy, zarówno przy realizacji nowych obiektów,
modernizacji istniejących czy produkcji komponentów.
W miastach Europy Zachodniej standard energetyczny jest definiowany przez
klasę energetyczną, a także wartość emisji CO2 do atmosfery danej nieruchomości
i już wpływa na jej cenę. Oznacza to jednoznacznie, iż budynki pasywne z uwagi
na swoją charakterystykę i wymienione wielokrotnie zalety, stają się obiektami pożądanymi i tym samym droższymi, a ich lokalizacja w tkance miejskiej przestaje
mieć decydujące znaczenie. Należy pamiętać, iż okres do 2020 roku w Europie ma
charakter przejściowy, a od 2020 budownictwo pasywne staje się obowiązkiem.
Każdy powinien mieć na względzie powolny spadek wartości wszystkich inwestycji, bez wpływu na kubaturę, które od tego standardu w jakiś sposób odbiegają.
Reasumując, wymagania podstawowe w ujęciu oszczędności energii i ochrony cieplnej w budynkach wskazują zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej 89/106/EEC w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw
Członkowskich jest bardzo aktualna. Wskazuje się także, budynki powinny być
w ten sposób projektowane, a przede wszystkim wykonane tak, aby utrzymać na
niskim poziomie ilość energii niezbędnej do ich użytkowania uwzględnieniem
lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. Zatem celem tych
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działań jest nie tylko ograniczenie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym, ale
także jako efekt mniejszego zużycia energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Zielone dachy oraz zielona infrastruktura
Dachy zajmują około jednej piątej powierzchni miasta i są coraz częściej wykorzystywane jako powierzchnia użytkowa, a także w celu uzupełnienia braku
powierzchni biologicznie czynnych na poziomie gruntu. Zielone dachy stanowią
szczególny typ stropodachu, który oprócz swych podstawowych funkcji, pełni
również rolę podłoża pod uprawę roślin.
Wyposażanie starych budynków w energooszczędne elementy, instalacja zielonych dachów i zbiorników na ciepłą wodę ogrzewanych kolektorami słonecznymi, to niektóre z rozwiązań popieranych m.in. przez C40 (Large Cities Climate
Leadership Group) – grupę zrzeszająca 59 metropolii zaangażowanych w walkę ze
zmianami klimatycznymi190. Instalacja zielonych dachów na budynkach to aktualnie jedno z najszerzej dostępnych rozwiązań dla wielu problemów urbanizacji.
Zazielenianie dachów w silnie zurbanizowanych obszarach przynosi bardzo wiele
korzyści, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i mieszkańców miast. Biorąc
pod uwagę różnorodność pozytywnych aspektów tej technologii, możemy mówić
o korzyściach natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.
Zielone dachy wykazują naturalną zdolność do kumulacji pyłów i toksycznych
związków chemicznych z powietrza, asymilują także najważniejszy gaz cieplarniany – ditlenek węgla, który jest związkiem niezbędnym dla życia roślin. Zielone
dachy zatrzymują wodę opadową i odprowadzają ją z powrotem do naturalnego
obiegu poprzez ewapotranspirację, czyli parowanie z powierzchni gruntu i roślin.
Wody opadowe zatrzymywane w profilu dachu są częściowo wykorzystywane
przez rośliny, w niewielkim stopniu odprowadzane do kanalizacji przez warstwę
drenującą, a znaczny ich procent odparowuje, zwiększając w ten sposób wilgotność powietrza i regenerując atmosferę. Procent wód zatrzymywanych na zielonym
dachu zależy od rodzaju profilu i typu zastosowanej roślinności, jednak nawet
dachy o niskiej warstwie glebowej zatrzymują ok. 50 – 60% deszczu w skali roku,
spowalniając równocześnie odpływ pozostałej części opadu. Retencja wód opadowych pozwala uniknąć kosztów ich odprowadzania, zapewnia również ograniczenie odpływu deszczówki do kanalizacji co przeciwdziała jej okresowym przeciążeniom w trakcie intensywnych opadów. Dzięki instalacji zielonego dachu, budynek zyskuje dodatkową izolację termiczną – dach jest ocieplany zimą i chłodzony
latem, co pozwala na ograniczenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji budynku.
Istotną zaletą pokrywania dachów zielenią jest też ochrona konstrukcji dachu
przed uszkodzeniami zewnętrznymi, takimi jak zerwanie przez wiatr i zniszczenia wywołane promieniowaniem słonecznym. Promieniowanie UV i czynniki atRosenzweig C., Klimat lokalny, klimat globalny, „Scientific American. Świat Nauki” 2011, nr
10, s. 60-63.
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mosferyczne działają bardzo niekorzystnie na właściwości techniczne i żywotność
materiałów bitumicznych, a także elementów z tworzyw sztucznych. Odizolowanie tych materiałów poprzez warstwę substratu glebowego i roślin, zwiększa ich
trwałość nawet trzykrotnie. Ponadto instalacja zielonego dachu zmniejsza ryzyko
zapalenia się budynku oraz spowalnia proces rozprzestrzeniania się ognia. Dach
kryty smołą może się nagrzewać nawet do 90 ºC, podczas gdy dach pokryty zielenią nie osiąga temperatur wyższych niż 35 ºC. Zarówno zwiększanie wilgotności
powietrza przez zielone dachy, jak i zapobieganie nagrzewania się powierzchni
budynków, pozwoliłyby na zauważalną redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła
w przypadku stosowania tej technologii na szeroką skalę. Pozytywnym aspektem
zazieleniania dachów jest również tłumienie hałasu ulicznego, szczególnie w przypadku ogrodów zakładanych na garażach podziemnych, czy niskich budynkach,
a także tych położonych w sąsiedztwie autostrad, lotnisk czy torów kolejowych.
W niektórych państwach członkowskich UE (m.in. w Niemczech) będzie wkrótce obowiązywało prawo nakazujące instalowanie zielonych dachów na wszystkich
nowych budynkach, niezależnie od tego czy projekt zakłada również montaż paneli fotowoltaicznych na dachu. Technologia zielonych dachów zapewnia tyle korzyści dla ochrony środowiska miejskiego, że została włączona w system certyfikacji
LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), który został stworzony
w 1998 roku przez niezależną amerykańską organizację Green Building Council
propagującą ideę eko-budownictwa. Organizacja ta zrzesza m.in. uczelnie wyższe,
szkoły i jednostki rządowe zainteresowane podejmowaniem działań w kierunku
promowania i tworzenia „zielonych budynków”.
Zapotrzebowanie na zielone dachy oraz infrastrukturę zieloną rośnie, podyktowane jest to zarówno względami ekologicznymi i ekonomicznymi, jak również
tym, że koszty instalacji zielonych dachów stale maleją – technologia staje się coraz bardziej dostępna i zyskuje coraz szersze grono miłośników. Zielone dachy
mogą również zostać założone na wielu dachach budynków istniejących. Projekty
większości nowo powstających osiedli mieszkalnych, biurowców czy wieżowców
na terenie Wrocławia zakładają instalację zielonego dachu, co umożliwia uniknięcie płacenia podatku od wód deszczowych. Przykładem takich inwestycji są m.in.:
osiedla mieszkaniowe i biurowce firm deweloperskich takich jak Temar, Besta,
Dom Development, Gant, Lokum, Mój Dom, wieżowiec Sky Tower, wielofunkcjonalny budynek Ovo Apartments Hilton, czy nowy Szpital Wojewódzki Województwa Dolnośląskiego. Tylko od początku 2013 roku, na terenie Wrocławia powstało
ponad 5 ha zielonych dachów i liczba ta stale rośnie.
W ramach szeregu analiz, które zostały wykonane w trakcie przedmiotowej
pracy przy wykorzystaniu heurystycznej techniki analitycznej dało podstawę do
opracowania założeń do Modelu M Miasta Zielonego dla Wrocławia i Dolnego
Śląska przy uwzględnieniu potrzeby budowania proekologicznego wizerunku regionu.
W ramach prac wykorzystano wcześniejsze studia koncepcyjne, analizę dobrych praktyk, spojrzenie oraz analizy ekonomiczne oraz środowiskowe, w efek141

cie których wskazano realny sposób postępowania, mający na celu zwiększenie
produkcji ilości energii, ciepła i chłodu z OZE do 2020 roku przy uwzględnieniu
istotnych efektów środowiskowych, jakie przyniesie wdrożenie na większą skalę
rozwiązań budownictwa pasywnego w korelacji z technologią zielonych dachów
oraz infrastruktury zielonej. Zaproponowane działania zostały skorelowane z pakietem rozwiązań niskoemisyjnych dla Wrocławia i Dolnego Śląska, a efektem
będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawa komfortu życia mieszkańców miasta i Dolnego
Śląska, co stanowi kluczowe wyzwanie zarządzających miastem w perspektywie
kolejnych lat, a tym samym wpisuje się w kreowanie zielonego wizerunku regionu,
co można odnieść do wymiernych ekonomicznych efektów. Wdrażanie zaproponowanych rozwiązań należy monitorować zarówno pod względem oczekiwanego
efektu ekologicznego i ekonomicznego, a w konsekwencji wpływu na kondycję
i zdrowotność mieszkańców.
W trakcie procesu tworzenia zrównoważonego, dynamicznego i silnego gospodarczo miasta, jakim jest Wrocław, należy podkreślić kluczowe znaczenie urbanistów i architektów krajobrazu, których zadaniem jest planowanie, budowanie
i dbanie o miejskie struktury. Istotne jest wdrożenie wizji Wrocławia jako miasta
przyszłości oraz obszaru całego Województwa Dolnośląskiego na podstawie metodologii autorskiego Modelu M.
6.3.Strategie kierunkowe dla Wrocławia
Stolica Dolnego Śląska, Wrocław, jest jednym z największych i najstarszych
miast w Polsce. Leży u podnóża Sudetów, w centrum Niziny Śląskiej w południowo – wschodniej części kraju.
Powietrze we Wrocławiu należy do jednych z bardziej zanieczyszczonych wśród
miast w kraju i Europie. Największym problemem jest obecnie wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 a także benzo(a)pirenem.
Ponadto w Aglomeracji Wrocławskiej odnotowano przekroczenia stężeń rocznych
dla ditlenku azotu, co związane jest z dużym natężeniem ruchu w mieście.
Jako główne źródło problemu w przypadku pyłu, jak i benzo(a)pirenu zdiagnozowano sektor bytowo-komunalny, który ma największy udział w powstawaniu niskiej emisji. Zimą jest to ogrzewanie indywidualne i emisja komunikacyjna,
latem motoryzacja. W raporcie191 zwrócono uwagę, że zimą dominacja udziału
palenisk czy motoryzacji zależy od warunków termicznych, co widoczne jest na rysunku 4.1, 4.2. W 2015 roku notowano znacznie wyższe temperatury niż w 2014 r.
Przy rejestrowanych niskich temperaturach powietrza wyraźnie wzrasta znaczenie
Zwoździak J., Paciorek M., 2016, Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania
węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020, Raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
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palenisk domowych. Pojawiające się wówczas epizody zanieczyszczenia powietrza
są wynikiem zarówno większej ilości spalanego paliwa, jak i ograniczonych procesów mieszania w obrębie troposfery. Inwersja z osiadania, w połączeniu z niewielkim gradientem ciśnienia (systemy wyżowe), powodują warunki sprzyjające
gromadzeniu się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przy powierzchni ziemi.
Rysunek 4.1. Udział poszczególnych typów emisji w obszarach przekroczeń rocznych wartości PM10 w roku 2014 192

Zwoździak J., Paciorek M., 2016, Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania
węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020, Raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
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Rysunek 4.2. Udział poszczególnych typów emisji w obszarach przekroczeń rocznych wartości PM10 w roku 2015193

Chociaż lokalne źródła głównie wpływają na pogorszenie jakości powietrza,
to jednak i transportowane z dalekich odległości mogą mieć również swój znaczący wkład w poziomie rejestrowanych stężeń194. Dlatego, dla wszystkich obszarów
przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych badanych substancji przeprowadzona powinna być analiza przyczyn ich występowania, poprzez określenie
udziałów emisji wszystkich typów (emisja komunalna, komunikacyjna i punktowa oraz napływ zanieczyszczeń spoza obszarów miejskich) w stężeniach pyłów
i B(a)P. Niezbędne jest również określenie i następnie wprowadzenie wymogów
dotyczących jakości węgla dostępnego w sprzedaży detalicznych na potrzeby gospodarki komunalnej oraz w dalszej kolejności jakości kotłów (pieców) oraz stanu
czystości przewodów kominowych. Jest to metoda małych kroków, która po wprowadzeniu małych zmian może doprowadzić do dużych efektów.
Zwoździak J., Paciorek M., 2016, Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania
węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020, Raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
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Na terenie miasta Wrocławia oszacowano, że około 52,4 tys. obiektów, o łącznej powierzchni około 6,5 mln m2, ogrzewanych jest w inny sposób niż ogrzewanie
centralne zbiorcze. Z czego około 2,9 mln m2 ogrzewanych jest paliwami stałymi
(węgiel, ekogroszek, drewno, pelet). Około 2,6 mln m2 ogrzewanych jest paliwami
gazowymi, a około 1 mln prądem lub olejem opałowym. Wartości te wyznaczone zostały w oparciu o dane z powszechnego spisu z 2011 roku, struktura paliw natomiast pochodzi z najnowszego planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta195.
Działaniem, dzięki któremu można by uzyskać obniżenie stężeń poniżej poziomów kryterialnych, byłoby podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana na
ogrzewanie nisko- bądź bezemisyjne (np. elektryczne, gazowe, piece retortowe) ok.
2 620 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań z terenu Wrocławia, ogrzewanych
indywidualnie, głównie węglem, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. W wyniku realizacji tego działania uzyskałoby się redukcję emisji
powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 w mieście Wrocław do 87%. Działanie
to może być realizowane stopniowo i jedynie w długiej perspektywie czasowej.
Analizując szczegółowo obszary przekroczeń można stwierdzić, iż w pierwszej
kolejności należałoby podjąć działania w obiektach zlokalizowanych w obszarze
przekroczeń dla średnich rocznych wartości PM10 dla roku 2014 196. Znajduje się
tam około 17,5 tysiąca budynków, z czego około 10 tys. to budynki ogrzewane
indywidualnie, w których około 830 tys. m2 ogrzewanych jest paliwami stałymi.
Wśród tych budynków jest około 3 000 budynków wielorodzinnych, w których
około 400 tys. m2 ogrzewanych jest węglem i te budynki w pierwszej kolejności
wymagałyby modernizacji sposobu ogrzewania. Analizę przeprowadzono w trzech
wariantach, tzn. przy założeniu, że redukcji podlega odpowiednio 10%, 60% oraz
100% powierzchni ogrzewanych paliwem węglowym.
Pierwsze efekty ograniczenia emisji, w postaci redukcji 10% powierzchni
ogrzewanych paliwem węglowym, są już widoczne w postaci redukcji powierzchni
narażonej na ponadnormatywne stężenia średnich rocznych pyłu zawieszonego
PM10. Duże redukcje powierzchni daje likwidacja 60% powierzchni ogrzewanej
paliwem węglowym. Po likwidacji około 830 tys. m2 ogrzewanych paliwami stałymi uzyskujemy znaczące zmniejszenie obszaru, w którym naruszone są standardy
jakości powietrza. Równocześnie można się spodziewać, iż część analizowanego
obszaru znajduje się również pod wpływem emisji komunikacyjnej, dlatego redukcja nie jest całkowita197.
Zwoździak J., Paciorek M., 2016, Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania
węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020, Raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
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Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
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Obszar przekroczenia wartości dopuszczalnych dla dobowych stężeń pyłu
zawieszonego PM10, określony dla kolejnych stopni redukcji powierzchni ogrzewanych paliwem stałym, również uległ zmniejszeniu. Jednakże nadal bardzo
duża powierzchnia miasta podlega narażeniu na ponadnormatywne stężenia.
Równocześnie maksymalne stężenia w obszarze przekroczeń stopniowo spadały
z 136 µg/m3 do odpowiednio 132 µg/m3 128 µg/m3 i 125 µg/m3 198. Wskazuje to
na skalę działań, jaką należy podjąć w celu całkowitej likwidacji obszaru przekroczeń. W programie ochrony powietrza dla aglomeracji wrocławskiej wskazano, iż
aby stężenia w mieście osiągnęły poziom poniżej wartości dopuszczalnych należałoby zlikwidować około 80% ogrzewania indywidualnego.
Od 25 lat funkcjonują budynki zużywające co najmniej dziesięciokrotnie
mniej energii od tradycyjnych obiektów w Polsce. Od 25 lat wiemy, jak je skutecznie projektować i jak modernizować obiekty do takiego standardu. Jest to obecny
stan wiedzy na podstawie dostępnych powszechnie materiałów. Nie wszyscy są
świadomi, że budynki w takim standardzie stają się obowiązkiem w całej Europie
od 2021 roku, a w niektórych miastach Europy są już aktem prawnym, wymaganym bezwzględnie do spełnienia przy staraniu się o pozwolenie na budowę,
zarówno przy nowych, jak i modernizowanych obiektach. Te obiekty to najwyższa
forma budynków niskoenergetycznych – budynków w standardzie pasywnym. Inteligentne, innowacyjne, interdyscyplinarne i proste zarazem rozwiązanie, które
sprawdza się już od przeszło 25 lat. Opracowane z myślą o człowieku, aby zapewnić użytkownikowi zdrowy mikroklimat poprzez najwyższy możliwy komfort
temperaturowy i jakości powietrza w budynku, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania – wynoszącym nie więcej niż 15 kWh/m2
rok czyli mniej niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2/rok,
lub 5 kWh prądu w połączeniu z pompą ciepła. Dla porównania średnia szacunkowa wartość zapotrzebowania budynków na energię grzewczą w naszym kraju
wynosi 200 kWh/m2rok, a spotykane są obiekty o zapotrzebowaniu równym 350
kWh/m2rok i większym. Żaden program wymiany źródeł ciepła czy tradycyjnej
modernizacji budynków, przeprowadzony nawet na szeroką skalę, nie może konkurować z efektywnością energetyczną obiektów i nie przyniesie na stałe skutecznego rozwiązania. Tym bardziej że od 2021 ponownie pojawi się kolejny obowiązek, który mając na uwadze już tylko same aspekty ekonomiczne wprowadzanych
do miast rozwiązań naprawczych oraz czas ich realizacji, należałoby bezwzględnie uwzględniać w obecnych działaniach. W ogólnym rozrachunku to ogromna
oszczędność, szansa na lepszą zmianę z myślą o człowieku i środowisku jednocześnie, jak również rozwój gospodarki. Nie bez znaczenia bowiem powinny być
szacunkowe wyliczenia, które pokazują, iż inwestycja w budownictwo pasywne
1 mln. zł umożliwia zapewnienie od 12 do 16 miejsc pracy, zarówno przy realizacji
nowych obiektów, modernizacji istniejących czy regionalnej produkcji i rozwoju
samych komponentów.
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Budynek pasywny pozwala na redukcję energetyczną na poziomie wspomnianych 90%, będąc jednocześnie zdrowym budynkiem dla użytkowników, pozbawionym powszechnego syndromu chorego budynku (grzyby i pleśnie), przyjaznym
dla środowiska. Niezbędny jest jeszcze jeden argument. Standard budownictwa
pasywnego jest integralnym rozwiązaniem do realizowania idei miast wolnych
od smogu – miast niskoemisyjnych. Nie ma możliwości osiągnięcia tej idei bez
najwyższej efektywności energetycznej, którą gwarantuje ten sposób myślenia,
projektowania i wykonawstwa. To rozwiązanie, które daje pewny, stały sukces
wielopłaszczyznowy. W ujęciu skali miasta jest rzeczywistym rozwiązaniem obecnych problemów z jakością powietrza. Brakuje wciąż liderów pośród decydentów,
którzy odważyliby się zastosować zdecydowane rozwiązania i wprowadziliby już
dziś ten standard jako obowiązujący wzorem miast, regionów oraz nawet całych
państw Europy.
Duży nacisk należy również położyć na edukację ekologiczną. Brak podstawowej wiedzy z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza i wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia ludności jest jednym z powodów trudnych sytuacji aerosanitarnych w mieście. Upowszechnić należy system prognoz jakości powietrza we Wrocławiu. Informacja o indeksie jakości powietrza (bardzo dobra, dobra, przeciętna,
zła, bardzo zła) powinna być dostępna na monitorach w wybranych lokalizacjach.
Każdy kierowca, mieszkaniec Wrocławia, czy kierowca odwiedzający miasto, poprzez stosowną aplikację rejestruje się, „że rezygnuje z komunikacji indywidualnej
na rzecz komunikacji publicznej”, co pozwoli zredukować zanieczyszczenia emitowane z ruchu komunikacyjnego i wyliczyć, o ile spadną stężenia zanieczyszczeń
z emisji komunikacyjnej. podczas redukcji korzystania z komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji publicznej. Jednocześnie to zobowiązywałoby władze
miasta do prowadzenia odpowiedniej polityki eliminacji zanieczyszczeń atmosfery
do poziomów ustalonych jako bezpieczne dla środowiska i człowieka.
6.4. Działania operacyjne Modelu M Miasta Zielonego
Podsumowując, w przedmiotowej pracy wskazano kluczowy pakiet mechanizmów i instrumentów rynkowych vs szeroko rozumianej regulacji prawnej, zarządczej, planowania i edukacji z uwzględnieniem zbioru ładów (przyrodniczego,
społeczno-demograficznego, ekonomicznego i przestrzennego) dla trwałego rozwoju miast i aglomeracji.
Aby założenia ekologicznego Modelu M Miasta Zielonego dla Wrocławia, jako
miasta niskoemisyjnego, mogły być efektywnie promowane oraz implementowane
należy:
• spełnić wymogi zagospodarowania przestrzennego w kategorii równowagi środowiskowej;
• usprawnić funkcjonowanie ładu instytucjonalnego mającego na celu osiągnięcie równowagi środowiska miejskiego;
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• kontynuować przyjętą politykę rozwoju miasta, mającą na celu wdrożenie
działań zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską Strategią redukcji emisji
CO2, w skali aglomeracji wrocławskiej i terenu Województwa Dolnośląskiego;
• uwzględnić efekt ekologiczny i ekonomiczny planowanych przedsięwzięć;
• promować kierunki przyjętych działań oraz przyszłych inwestycji prośrodowiskowych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i regionu;
• wykorzystywać istniejący potencjał wrocławskiej aglomeracji, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
• wdrażać zintegrowany system gospodarowania odpadami,
• realizować założenia miasta zielonego i budownictwa zero lub niskoenergetycznego poprzez zwiększenie produkcji energii i ciepła z OZE, co umożliwi
w sposób skuteczny zredukować zapotrzebowanie na ciepło oraz ograniczyć
emisję gazów cieplarnianych do atmosfery,
• ograniczać niską emisję poprzez zmianę systemu ogrzewania budynków paliwem węglowym, a w miarę możliwości technologicznych przyłączać budynki
do sieci ciepłowniczej,
• ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum miasta poprzez działania
zachęcające mieszkańców do korzystania z ogólnodostępnego transportu publicznego oraz do korzystania z transportu rowerowego,
• wdrażać narzędzia ekonomiczne dla użytkowników aut hybrydowych oraz
elektrycznych w postaci ulg w podatkach za użytkowanie pojazdów oraz sieci
bezpłatnych parkingów we wszystkich strefach parkingowych miasta,
• zwiększyć wykorzystanie potencjału rzeki Odry w zakresie transportu wodnego – uruchomienie tramwaju wodnego,
• wdrażać działania zbliżające miasto do rzeki oraz wykorzystywać w większym
zakresie potencjał energetyczny rzeki,
• realizować zazielenienie miasta przy uwzględnieniu założeń architektury zielonej,
• instalować zielone dachy, co skutecznie wpływa w przypadku efektu skali na
poprawę jakości środowiska miejskiego,
• wzmacniać wymiar edukacji ekologicznej oraz społecznej odpowiedzialności
biznesu w ujęciu zasady trwałego zrównoważonego rozwoju regionu,
• stale analizować otoczenie wewnętrzne jak i zewnętrze, aby optymalizować
model wdrażania pakietu działań operacyjnych w odniesieniu do otoczenia
społeczno-gospodarczego uwzględniając pakiet najlepszych dostępnych technik oraz wybranych propozycji dobrych praktyk stosowanych w innych miastach europejskich.
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Podsumowanie
Wyzwania współczesnego świata w zakresie poprawy stanu środowiska w którym żyjemy, mobilizują – w okresie ostatnich kilkunastu lat – do działań naukowców z różnych liczących się jednostek naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Działania te zgodnie z ideą trwałego zrównoważonego rozwoju wspierane są także
przez jednostki administracyjne różnych regionów, władze lokalne i regionalne,
w konsultacji ze społecznością, która coraz wyraźniej wyraża potrzebę dostępu
do środowiska o jak najlepszej jakości. Opis aktualnego zagadnienia podjętego
w monografii jest efektem współpracy dwóch Stowarzyszeń, które skupiają wokół
siebie osoby, przedsiębiorców, różne grupy społeczno-gospodarcze, którym bardzo bliskie są działania na rzecz wypracowania pakietów rozwiązań modelowych
dla miast i aglomeracji miejskich, w trosce o poprawę zdrowotności mieszkańców
i zapewnienie lepszych standardów środowiskowych życia na terenie Wrocławia
i Dolnego Śląska.
W pracy wyraźnie zostało podkreślone, że czyste powietrze jest jednym z elementów wpływających bezpośrednio na jakość życia, dlatego też wypracowano
propozycje działań zmierzających bezpośrednio dla poprawy standardów, docelowo ograniczając emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz propagując ideę zielonego miasta.
Podsumowując, autorzy opracowania wskazali – poprzez zaproponowane
w Modelu M Zielonego Miasta rozwiązania kompleksowe – podejście do ekorozwoju i dialogu społecznego dla miasta Wrocławia i terenu Dolnego Śląska, uwzględniające zbiór ładów: przyrodniczego, społeczno-demograficznego, ekonomicznego
i przestrzennego, tak aby współzależność i korelacja czynników ekologicznych,
społecznych i ekonomicznych, zapewniała długookresowy trwały rozwój miasta
i aglomeracji w układzie przestrzennym.

149

Referencje:
• Adamczyk I. i in., 2015: Infrastruktura Komunalna w 2014 r., Informacja i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015
• Baklanov A., Schlunzen K., Suppan P., Baldasano J. i in., 2014, Open Access Online coupled
regional meteorology chemistry models in Europe:current status and prospects, Atmos. Chem.
Phys., 14, 317–398.
• Barbier E.B., 2013, Economics, Natural Resource and the Development. Conventional and Alternative Views, Rutledge, Abington oraz Gomez-Baggenthun E.G., De Groot R, Lomas P, Montes C., 2010, The history of ecosystem services in economic history and practice: From early
notions to market and payment schemes, Ecological Economics, vol. 69, s. 1209-1218
• Baum R., Wielecki W.: Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw
agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004.
• Bochenek D., i in., 2015: Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2015
• Borys T., 2014, Wybrane problemy pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, „Optimum. Studia ekonomiczne”, nr 3(69), s. 3-21
• Chartered Institution of Water and Environmental Management, Policy Position Statement:
Waste Management and Climate Change
• Constanza R., d’Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S.,
O’Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M, 1997, The Value of the world’s
ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387, 15 Mai, s. 253-56
• Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., Klimat Wrocławia (http://www.eko.org.pl/wroclaw/pdf/klimat.pdf)
• Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł
odnawialnych
• Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie
wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią (wersja przekształcona)
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków
• EEA 2014, European Environment Agency, Assessment of global megatrends — an update
Global megatrend 2: Towards a more urban world, EEA Copenhagen
• EEA 2016, European Environment Agency, Air quality in Europe, EEA Report 28/2016.
• European Environment Agency: Air quality in Europe – 2016 report, European Environment
Agency, 2016
• Faludi A., 2006, From European spatial development to territorial cohesion policy, Regional
Studies, vol. 40, s. 667–678
• Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 225-250.
• Fiedor B., Sustainable Development – The Role of the State, with Special Attention to Environmental Dimension in the Period of Systemic Transformation (in:) Management and Economic Policy for Development, G. Kołodko ed., Nova Science Publishers Inc., New York 2014, s. 271-192.
• Fiedor B., Dokurno Z., Scheuer B., 2016, Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa
dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki, Gospodarka Narodowa, nr 1., s. 5-28

150

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florkiewicz i in., 2016: Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Informacje
i opracowania statystyczne, Warszawa 2016
GLAESER E., Motory postępu, Scientific American” 10.2011 nr 10 (242).
Gospodarka w praktyce i teorii 2014 nr 4(37)
Góralczyk M., Kulczycka J.: Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA)-nową normą rodziny ISO
14000. Problemy Ekologii, 2001, 4.
Holland W.W., Bennett A.E., Cameron I.R., Health effects of particulate pollution: reappraising
the evidence, Am. J. Epidemiol. 110, 527-659.
HTAP, 2010, Hemispheric Transport of Air pollution, 2010. Part A: Ozone and Particulate
matter., Air Pollution Studies No. 17, Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution
(HTAP), acting within the framework of the Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution (LRTAP) of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
Jain A.K., Low Carbon City – policy, planning and practice, Delphi, 2009.
Janssen N.A.H., Fischer P., Marra M., Ameling C., Cassee F.R., 2011, Short-time effects of PM2.5,
PM10 and PM2.5-10 on daily mortality in the Netherlands, Sci Total Environ 463-464, 20-26.
Jasiński Z.: Podstawy zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007
Kardasz P., Doskocz J., 2016: Innowacje w Polskiej Nauce-przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016
Kardasz P., Doskocz J., 2016: Innowacje w Polskiej Nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016
Kennedy C., Pincetl S., Bunje P., 2010, The study of urban metabolism and its application to
urban planning and design, Environmental Pollution, vol. 159, s. 1-9.
Kosieradzka-Federczyk A.,2013: Priorytety Unii Europejskiej w gospodarowaniu odpadami,
Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania” nr 1/2013
Kostecka J., Koc-Jurczyk J., Brudzisz K., 2014: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 16/1(2014)
Kowalczyk A. „Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych”,
Uniwersytet Warszawski, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 2, 2011, 66–81
Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Lewicki Z., 2010: Praca zbiorowa Środowisko Wrocławia Informator 2010, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocław 2010
Łobocki L., 2003, Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemach zarządzania jakością powietrza, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Warszawa.
Małochleb M., 2017: Niska emisja – przewodnik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
Manczarski P., Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i składowanie odpadów w świetle
nowo obowiązujących przepisów, Zarządzanie gospodarką odpadami
Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza, 2015: Krajowy program ochrony
powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Warszawa 2015
Nolepa A., 2014: Teoretyczne podstawy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 18 (lipiec-wrzesień), Rok VII, Warszawa-Opole 2014
Nowak Z.: Zarządzanie Środowiskiem cz. I. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001,
s. 245.
Obłój, Krzysztof. 2007. Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Obłój, Krzysztof. 2010. Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces
firmy. Warszawa : Wydawnictwo Poltext.
Obój K.: Strategia organizacji – w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wydanie II
zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

151

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

152

Op. Cit. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy Ekonomii środowiska
i zasobów naturalnych.
Opracowanie własne na podstawie Schlagowski G., Podstawy budownictwa pasywnego, „Polski Instytut Budownictwa Pasywnego”, Gdańsk 2009, s. 9-72.
Ostro B., 1984, A search for a threshold in the relationship of air pollution to mortality: a reanalysis of data on London winters. Environ. Health Propspect. 58, 397-399.
Ostro B., 2004, Outdoor air pollution, Assessing the environmental burden of disease and
national and local levels, WHO Protection of the Human Environment Geneva 2004, Environmental Burden of Disease Series, No 5.
Paciorek M., praca zbiorowa, Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla
aglomeracji wrocławskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomy docelowe benzo(a)
pirenu i ozonu w powietrzu, POP 2011, EKOMETRIA, Gdańsk
Podgórska B. i in., 2017:Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 20162020 z perspektywą do roku 2025, Projekt, Wrocław 2017
Pope C.A. 2000, Invited commentatory: Particulate matter-mortality exposure-response
relations and threshold, Am. J. Epidemiol., 152, 407-411.
Pope C.A., Dockery D.W., 1999, Epidemiology of particle effect, w: Holgate W.W., Samet J.M.,
Koren H.S. i in. (eds) Air pollution and health, London, Academic Press, 673-705.
Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko, 2016: Pyły drobne
w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 20162020, WIOŚ, Wrocław 2015
Raport WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 roku.
Rezler-Juda K., Manczarski P., 2010: Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi, Nauka 4/2010, 97-106
Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka, Zysk i S-Ka Wydawnictwo,
Poznań 2010.
Rosenzweig C., Klimat lokalny, klimat globalny, “Scientific American. Świat Nauki» 2011,
nr 10, s. 60-63.
Rosik-Dulewska Cz., 2015: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN
SA, Warszawa 2015
Siemiątkowski G., i in.: 2012: Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych, Przewodnik po wybranych technologiach oraz metodach badań
i oceny odpadów powstałych w tych procesach, Opole 2012
Smith A. i in., 2001: Waste management options and climate change, European Communities
Spash C.L., 2007, Deliberative monetary valuations: issues in combining economic and political processes to value environmental change, Ecological Economics, Vol. 94, s. 690-696
Szałata Ł., Kwiecińska K., Zwoździak J., Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska
w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego, „Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
na terenie Dolnego Śląska”, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2013
Szałata Ł., Współpraca w zakresie gospodarowania wodami w Unii Europejskiej – na przykładzie dorzecza Odry i Łaby. Dysertacja doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wrocław, 2009.
Szałata Ł., Zwoździak J., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie zarządzania środowiskiem, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 1105-1114
Szpadt R., 2017: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wrocław za rok 2016 w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Wrocław 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Świtalska K., 2014: Dwie twarze niskiej emisji, Logistyka odzysku, październik-grudzień 2014
Ten key principles of low carbon urbanization – supporting China’s new type of urbanization,
Sierpień 2017
Tinsley S., Environmental management in a low carbon economy, Routlenge London and New
York, 2014.
Umweltbundesamt. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Stand 02 /
2012AG – Energiebilanzen e.V.: Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990 – 2009, Stand 03 / 2011.
Urząd Regulacji Energetyki, data aktualizacji danych: 23.08.2017 r.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z póżn. zm.)
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z póżn. zm.)
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z póżn. zm.)
Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2017 poz. 519, 785, 898,
1089) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
WBGU, 2011, World in transition: a social contract for sustainability, German Advisory Council on Global Change, Berlin, Germany
Wheeler S.M. and Beatley Teds., R, The Sustainable Urban Development, 2014, Urban reader
Series, Third Edition, Rutledge, London and New York; The Sustainable Development paradox. Urban political economy in the United States and Europe, 2007, Kreuger R. and Gibbs B.
eds., The Guilford Press, New York and London.
WHO, 2000, World Health Organization, Quantification of the Health Effects of Exposure to
Air Pollution, Bilthoven, Netherlands, 20-22 November 2000.
WHO, 2003, World Health Organization Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter,
Ozone and Nitrogen Dioxide, Report on a WHO Working Group, Bonn, Germany, January 2003.
WHO, 2013, World Health Organization, Review of evidence on health aspects of air pollution
– REVIHAAP; WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
WIOŚ, 2017: Informacja o stanie środowiska na obszarze Wrocławia w 2016 r. Wrocław 2017
WIOŚ, 2017: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2016 rok, Wrocław
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017
z perspektywą do 2021 roku, Wrocław 2014
WRO green culture Przedstawienie Miasta i kontekst, Aplikacja Wrocławia o tytuł Zielonej
Stolicy Europy w 2019 r.
Xin Z., Zhang.Y., „Low Carbon Economy and Low Carbon City”, Urban Studies, 2008-04
Zwoździak J. i in.: Ograniczenia niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na
terenie Wrocławia w latach 2016-2020
Zwoździak J., 2017: Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego,
IMGW PIB, Warszawa 2017
Zwoździak J., Paciorek M., 2016, Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania
węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020, Raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Zwoździak J., Szałata Ł., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem, „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Rocznik Ochrony Środowiska, 2011, Tom 13.
Zwoździak J., Szałata Ł., Kwiecińska K, Wiśniewski K., Doskocz J. „Zielony wizerunek firmy
w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego
rozwoju”, Marketing i Zarządzanie
Zwoździak J., Szałata Ł., Kwiecińska K. „Odnawialne Źródła Energii podstawowym filarem
implementacji Modelu M Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska”, Gospodarka w praktyce
i teorii/ Economy in Practice and Theory

153

Źródła internetowe (sierpień 2017 r.):
www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/archive/wroc%C5%82aw_polska_3081368?fcstlength=1y&year=2016&month=8
www.mos.gov.pl,
www.wroclaw.pios.gov.pl
www.fm-house.com/wp-content/uploads/2015/01/Cities-of-Tomorrow1.pdf Sierpień 2017
www.adaptcity.pl/biogazowe-autobusy-ekologiczne-rozwiazanie-dla-miast/
www.green-projects.pl/2016/03/biogazowe-autobusy-ekologiczne-rozwiazanie-dla-miast/
www.wikipedia.pl
www.mitrofan.geoblog.pl/zdjecie/39469/tramwaj-wodny
www.international.stockholm.se/globalassets/stockholm-first-european-green-capital--2.pdf,
www.umweltzone.pl/strefy/berlin
www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/entwicklung/index_en.shtml,
www.ekoprognoza.pl
www.powietrze.uni.wroc.pl/
www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/sommersmog
www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html
www.prevair.org/fr/index.php
www.medard-online.cz/index.php
www.aurora.vito.be
www.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/thor
www.uk-air.defra.gov.uk
www.nilu.no/airquis)
www.aqicn.org/city/norway
www.gramwzielone.pl/trendy/25878/polska-najdalej-z-panstw-europy-srodkowo-wschodniej-odcelu-oze-na-rok-2020,
www.ure.gov.pl,
www.paris-green.com/en/community-initiatives-and-projects/,
w w w.gramwzielone.pl/trendy/11397/francja-w yznaczyla-cel-produkcji-energii-ze-zrodelodnawialnych-na-2030-r.,
www.greencitytimes.com/Sustainability-News/paris-curbing-auto-emissions-for-cleaner-air.
html, Sierpień 2017
www.eko.v10.pl/Autolib,samochody,elektryczne,do,wypozyczenia,w,Paryzu,68954.html www.eko.
v10.pl/galerie/mitsubishi,i,miev,w,irlandii,02,artykul,68954,4,jpg.html),
www.blog.mojnorweski.pl/krolowie-ropy-naftowej-importuja-smieci/
www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jak-oslo-przechodzi-na-ekotransport-publiczny-51536.
html
www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/czysta-energia-skad-norwegowie-biora-prad-12124.
html
www.infobus.pl/siemens-dostarczy-ekologiczne-pociagi-metra-do-oslo_more_56754.html
www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Copenhagen-Post-Assessment-Report-2014-EN.pdf,
www.ippr.org/files/publications/pdf/london-global-green-city_Apr2016.pdf,
www.solarpowerportal.co.uk/news/london_ranked_worst_of_all_cities_for_renewable_energy_
use_7142,
www.greencitytimes.com/Sustainable-Cities/london.html,
www.podroze.onet.pl/ciekawe/zielony-paryz-w-roku-2050-ekologiczna-wizja-przyszlosci-wgvincenta-callebaut/ejx38,
www.thegreencity.com/tag/paris/,
www.thegreencity.com/tag/paris/,
www.wwf.panda.org/?204598/Vienna-green-planning,
www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Copenha-

154

gen-Post-Assessment-Report-2014-EN.pdf,
www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Copenhagen-Post-Assessment-Report-2014-EN.pdf,
www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-copenhagen/,
www.nrdc.org/sites/default/files/10-key-principles-of-low-carbon-urbanization-1126.pdf,
www.futurecommunities.net/case-studies/hammarby-sjostad-stockholm-sweden-1995-2015,
www.resilience.org/stories/2011-10-10/how-germany-became-europe%E2%80%99s-green-leaderlook-four-decades-sustainable-policymaki/, originally published by Solutions, Sierpień 2017
www.eduscience.pl/artyku%C5%82y/harmonia-cz%C5%82owieka-natury-i-nauki-spalarniaodpad%C3%B3w-spittelau-w-wiedniu), Tekst: Wien Energie, Tłumaczenie: Leopold Stempowski,
www.agenda21.waw.pl
www.smog.imgw.pl
Spis tabel
Tabela 1.3.1. Normy stężeń dla pyłu zawieszonego – 21
Tabela 1.4.1. Odpady komunalne wytworzone w Polsce oraz na obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 r. – 29
Tabela 1.4.1. Roczny poziom emisji gazów cieplarnianych od źródła do koła dla wybranych typów
pojazdów drogowych (WWT) (niski szacunek narażenia) scenariusz emisji gazów cieplarnianych) – 47
Tabela 3.2. Zbiór parametrów wybranych stolic – 48
Tabela 4.1.1. Poziomy dopuszczalne i docelowe w ochronie zdrowia i roślin – 70
Tabela 4.1.2. Kategorie instrumentów zarządzania jakością środowiska wraz z przykładami – 71
Tabela 5.1.1. Parametry środowiskowo-technologiczne – 86
Tabela 5.1.2. Czynniki o wartościach maksymalnych i średnich – 88
Tabela 5.1.3. Tabela czynniki o wartościach minimalnych – 89
Tabela 5.1.4. Średnie wartości czynników – 90
Tabela 5.1.5. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach – 90
Tabela 5.1.6. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach – 90
Tabela 5.1.7. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników – 91
Tabela 5.1.8. Macierz SWOT – 93
Tabela 5.1.9. Macierz TOWS – 94
Tabela 5.1.10. Macierz strategii – 95
Tabela 5.1.11. Parametry społeczne – 97
Tabela 5.1.12. Czynniki o wartościach maksymalnych – 99
Tabela 5.1.13. Czynniki o wartościach minimalnych – 100
Tabela 5.1.14. Średnie wartości czynników – 101
Tabela 5.1.15. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach – 101
Tabela 5.1.16. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach – 101
Tabela 5.1.17. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników – 102
Tabela 5.1.18. Macierz SWOT parametrów społecznych – 104
Tabela 5.1.19. Macierz TOWS – 105
Tabela 5.1.20. Parametry prawno-administracyjne – 107
Tabela 5.1.21. Czynniki o wartościach maksymalnych i średnich – 109
Tabela 5.1.22. czynniki o wartościach minimalnych – 110
Tabela 5.1.23. Średnie wartości czynników – 112
Tabela 5.1.24. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach – 112
Tabela 5.1.26. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników – 113
Tabela 5.1.27. Macierz SWOT – 115
Tabela 5.1.28. Macierz TOWS – 116
Tabela 5.1.29. Macierz strategii – 116
Tabela 5.1.30. Parametry ekonomiczne – 118
Tabela 5.1.31. Czynniki o wartościach maksymalnych i średnich – 120

155

Tabela 5.1.32. Czynniki o wartościach minimalnych – 121
Tabela 5.1.33. Średnie wartości czynników – 122
Tabela 5.1.34. Suma wag czynników w kategoriach w kolejnych okresach – 122
Tabela 5.1.35. Dynamika sumy wag czynników w kategoriach – 122
Tabela 5.1.36. Wskaźniki analizy strategicznej wag czynników – 123
Tabela 5.1.37. Macierz SWOT parametrów ekonomicznych – 125
Tabela 5.1.38. Macierz TOWS parametrów ekonomicznych – 126
Tabela 5.1.39. Macierz strategii – 126
Tabela 5.1.40. Macierz strategii – 127
Tabela 6.0.1. Zestawienie Odnawialnych Źródeł Energii dla Dolnego Śląska – 131
Spis rysunków
Rysunek 1.1.1. Wykres temperatury powietrza z uwzględnieniem wilgotności względnej w odstępach godzinnych – 11
Rysunek 1.1.2. Rozkład kierunków i prędkości wiatru w strefie Aglomeracja Wrocławska w 2011 r. – 13
Rysunek 1.2.1. Struktura powierzchni zieleni miejskiej w 2015 roku – 15
Rysunek 1.2.2. Lokalizacja parków na terenie Wrocławia – 16
Rysunek 1.3.1. Strefy województwa dolnośląskiego – 18
Rysunek 1.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych poziomów substancji referencyjnych w powietrzu – 23
Rysunek 1.4.1. Wykres przedstawiający strukturę udziału wytworzonych odpadów komunalnych
w 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego w stosunku do ogółu dla Polski – 30
Rysunek 1.4.2. Wykres przedstawiający odpady komunalne zebrane wg frakcji na obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 r. – 31
Rysunek 1.4.3. Wykres przedstawiający sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
struktura udziału w 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego – 31
Rysunek 2.1.1. Schemat cyklu życia Life Cycle Assesment – opracowanie własne na podstawie – 42
Rysunek 1.4.1. Mapa przedstawiająca analizowane miasta europejskie – 49
Rysunek 3.2. Sztokholmski tramwaj wodny kursujący pomiędzy wysepkami – 51
Rysunek 3.3. Strefy środowiskowe (Umweltzone) wyznaczone w Berlinie od 2008 roku – 53
Rysunek 3.4. Spalarnia Spitttelau w Wiedniu: lewe – fasada, prawe – zielony dach Spittelau – 55
Rysunek 3.5. Kopuła wizji zbudowana w Kopenhadze – 56
Rysunek 3.6. Wizja Paryża na 2050 rok – 60
Rysunek 3.7. Wypożyczalnia Autolib – bluecaru Mitsubishi iMiEV – 62
Rysunek 5.1.1. Pozycja strategiczna – 92
Rysunek 5.1.2. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS – 95
Rysunek 5.1.3. Pozycja strategiczna – 103
Rysunek 5.1.2.2. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS – 105
Rysunek 5.1.4. Pozycja strategiczna – 114
Rysunek 5.1.5. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS – 117
Rysunek 5.1.6. Pozycja strategiczna – 124
Rysunek 5.1.7. Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS – 128
Rysunek 6.1. Schemat graficzny innowacyjnego dynamicznego Modelu M Miasta Zielonego dla
Wrocławia i Dolnego Śląska jako miasta/regionu niskoemisyjnego w zakresie m.in. implementacji
odnawialnych źródeł energii – 134
Rysunek 6.1. Zużycie energii w poszczególnych sektorach – 137
Rysunek 6.2. Przyrównanie zapotrzebowania na energię grzewczą poszczególnych standardów
(kWh/m2*rok) – 137
Rysunek 4.1. Udział poszczególnych typów emisji w obszarach przekroczeń rocznych wartości
PM10 w roku 2014 – 143
Rysunek 4.2. Udział poszczególnych typów emisji w obszarach przekroczeń rocznych wartości
PM10 w roku 2015 – 144

156

Porozumienie
o współpracy na rzecz ochrony zdrowia i życia
mieszkańców Dolnego Śląska
w zakresie wdrażania Modelu „Zielonego Miasta”
– energooszczędnej gospodarki miejskiej
Preambuła
Strony Porozumienia, mając na względzie poszanowanie wszystkich zasad
współpracy wynikających z treści porozumienia, dążenie do kształtowania lepszych wzajemnych relacji oraz budowania pozytywnego wizerunku współpracy,
przystępują do niniejszego Porozumienia, zwanego w dalszej części „Porozumieniem”.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Porozumienie wynika z założeń projektu pt.„Zielone miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska”, w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych z Legnicy oraz Stowarzyszenie Eko-Biegły® z Wrocławia.
§2.
Przedmiotem Porozumienia jest partnerstwo na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną i władzami
lokalnymi, w zakresie wzajemnych działań niwelujących negatywny wpływ na
środowisko miejskie, poprzez wspieranie działań proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego, zdrowotnego
i higieny miast na poziomie europejskim.
§3.
Współpraca stron porozumienia dotyczy w szczególności realizacji Modelu
„Zielonego Miasta” wypracowanego podczas projektu, a w szczególności:
–– zwiększenia udziału organizacji pozarządowych i obywateli w działania na
rzecz poprawy środowiska naturalnego w miastach na poziomie regionalnym
i lokalnym,
–– zwiększenia zainteresowania obywateli działalnością proekologiczną w regionie (w tym powiatach i gminach) na podstawie wypracowanych w ramach projektu praktycznych rozwiązań dla skali lokalnej i regionalnej,
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–– propagowania dobrych praktyk ekologicznych i współpracy w tym zakresie,
–– współpracy z władzami lokalnymi w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej miast i odpowiedniego zarządzania środowiskiem poprzez podnoszenie świadomości proekologicznej oraz
wsparcie prawne i materialne,
–– prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia transferu wiedzy w zakresie poprawy środowiska naturalnego,
–– wdrażania innowacji proekologicznych w miastach,
–– pozyskiwanie i rozwijanie systemów wsparcia w zakresie osiągnięcia równowagi środowiska miejskiego na Dolnym Śląsku,
Rozdział II
Formy współpracy w ramach Porozumienia
§4.
1. Współpraca stron Porozumienia odbywa się w różnych formach, a w szczególności:
–– prowadzenie dialogu, wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania inwestycji prośrodowiskowych, mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku miast,
zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i europejskiego w przedmiotowym zakresie,
–– inspirowanie inicjatyw w zakresie implementacji i promowania modelu
miast niskowęglowych, które redukują emisję CO2 w skali aglomeracji
miejskiej oraz prowadzenie w tym zakresie konsultacji i doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego itp.,
–– pozyskiwanie partnerów do wspólnych i indywidualnych przedsięwzięć,
–– inicjowanie i prowadzenie wspólnych prac w zakresie naukowo-badawczym,
–– promowanie podejmowanych działań m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
2. Strony porozumienia mogą w celu ustanowienia wspólnych działań, powołać
z tego gremium Radę ds. działań proekologicznych i niskoemisyjnych oraz
wziąć współodpowiedzialność za jej działania, na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
§5.
Szczegółowe formy, zasady współpracy będą regulowane w formie odrębnych
zapisów do porozumienia.
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§6.
Koordynacja działań realizowanych na mocy zawartego Porozumienia leży po
stronie Stowarzyszenia Eko-Biegły®, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Forum
Przedsiębiorczych.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7.
Zapisy porozumienia mogą być modyfikowane, zmieniane w formie aneksów
pisemnych do porozumienia – wnioski, uwagi i propozycje będą na bieżąco przedstawiane stronom Porozumienia.
§8.
1. Porozumienie ma charakter dobrowolny, niezależny od struktur politycznych i
społecznych, a funkcjonowanie w nim nie rodzi skutków finansowych i prawnych. Porozumienie może być opuszczone przez każdego z członków partnerstwa poprzez złożenie wypowiedzenia w formie pisemnej kierowanej na adres
biura Stowarzyszenia Eko-Biegły®.
2. Opuszczenie porozumienia przez członka partnerstwa, nie powoduje rozwiązania porozumienia.
3. Do porozumienia mogą w każdej chwili przystępować kolejne zainteresowane
osoby prawne i fizyczne na wcześniejszy wniosek skierowany do biura Stowarzyszenia Eko-Biegły®.
4. Strony porozumienia mogą swój pisemny akces składać w formie deklaracji.
§9.
Niniejsze Porozumienie obowiązuje bezterminowo od dnia podpisania.
Wrocław, dnia ……………………………… r.

Edyta Niebiańska-Grądek
Prezes Stowarzyszenia
Forum Przedsiębiorczych

Łukasz Szałata
Jerzy Zwoździak
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Biegły®
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Partnerska współpraca Stowarzyszenia Forum
Przedsiębiorczych ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły®
Forum Przedsiębiorczych to elitarne Stowarzyszenie, które zostało powołane
w dniu 06.11.2008 r. z inicjatywy środowisk naukowych, samorządowych i pracodawców.
Celem Stowarzyszenie jest podejmowanie działań służących propagowaniu
idei przedsiębiorczości i współdziałania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego swojego regionu i środowiska oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i wyzwalania inicjatyw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym,
a także międzynarodowym.
Forum Przedsiębiorczych współpracuje z ekspertami i specjalistami w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Zarząd Stowarzyszenia był zaangażowany w realizację ponad 40 projektów, których
cele i rezultaty zostały osiągnięte, a projekty zostały zakończone i rozliczone bez
żadnych uchybień i nieprawidłowości.
Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych od początku swojego istnienia
współpracuje z równie zacnym Stowarzyszeniem Eko-Biegły®, które funkcjonuje
już od 2001 roku i skupia ekspertów z zakresu ochrony, inżynierii i ekonomii
środowiska, tworząc profesjonalną grupę doradczą, budzącą zaufanie społeczne,
otwarte na szeroko rozumianą współpracę w zakresie ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi. Stowarzyszenie wykonuje działania
zgodnie z prawodawstwem krajowym i unijnym, mając na celu zrównoważone
i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz dbając o przyszłość otaczającego nas środowiska. Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie
działań służących ochronie środowiska naturalnego i dążenie do eko-rozwoju.
Celem działalności Stowarzyszenia Eko-Biegły® jest także wspieranie inicjatyw grup i środowisk społecznych spoza Stowarzyszenia, jeżeli cele i metody ich
działania są zgodne z działalnością statutową Stowarzyszenia i obowiązującym
prawem, a sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, samorządności lokalnej i wiedzy
przyrodniczej oraz działanie na rzecz rozwoju regionów zagrożonych strukturalnym bezrobociem, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Stowarzyszenie Eko-Biegły® wraz ze Stowarzyszeniem Forum Przedsiębiorczych współpracuje na wielu płaszczyznach, m.in. w zakresie wzmacniania relacji
merytorycznych oraz stałego zwiększania świadomości
ekologicznej pracodawców, jak również urzędników, praktyków i ekspertów,
prowadząc doradztwo ekologiczne dla podmiotów gospodarczych i szkoląc przedsiębiorców z zakresu zarządzania środowiskiem i stale zmienianych się standardów prawnych w obszarze Prawa Ochrony Środowiska.
Obydwa Stowarzyszenia nieustannie dążą do zacieśnienia współpracy sfery
nauki z biznesem, poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz pracodawców, wpływając na rozwój ich przedsiębiorczości i innowacyjności. Współ160

praca w/w organizacji kreuje przedsiębiorczość Dolnego Śląska i wpływa na jego
konkurencyjność i atrakcyjność, przez co stanowi on wizytówkę doskonale rozwijającego się regionu.
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DEKLARACJA
przystąpienia do porozumienia
o współpracy na rzecz ochrony zdrowia i życia
mieszkańców Dolnego Śląska
w zakresie wdrażania Modelu „Zielonego Miasta”
– energooszczędnej gospodarki miejskiej
w ramach projektu pt.
„Zielone Miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska”
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo
Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych
realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych z Legnicy oraz
Stowarzyszenie Eko-Biegły® z Wrocławia

Nazwa instytucji /pieczęć

Data przystąpienia

Podpis

…………………………

…………………………

…………………………
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Wykaz instytucji
w ramach projektu Zielone Miasto
– w trosce o życie i zdrowie
mieszkańców Dolnego Śląska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.,
Bioem Sp. z o.o.
Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze,
Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej
Gmina Polkowice,
Jeleniogórska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
M/T Kliwer,
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu,
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal”
PIBPIEO – Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych
Polski Czerwony Krzyż,
Polski Związek Wędkarski
Polski Związek Żeglarski Jelenia Góra
Przedsiębiorstwo Prywatne PEXO
Radna Rady Miejskiej w Polkowicach
Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze
Sołectwo Godzieszów
Stowarzyszenie Eko-Biegły,
Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych,
Stowarzyszenie Menadżerów Ochrony Zdrowia,
Stowarzyszenie na rzecz integracji Rozwoju Regionalnego „RAZEM” w Głogowie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”
Stowarzyszenie Żyć Godnie,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze
TRAMP Koło
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Urząd Miasta Legnicy
Urząd Miejski Głogów
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31. Wydawnictwo „Edytor”
32. Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie
33. Związek Pracodawców Ziemi Lubińskiej

Osoby z galerii projektu:
W zamieszczonej na końcu publikacji galerii zdjęć znajdują m.in uczestnicy
projektu oraz sygnotariusze porozumienia, którym w imieniu Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych oraz Stowarzyszenia Eko-Biegły dziękujemy za zaangażowanie w projekt i wypracowanie propozycji działań zmierzających bezpośrednio
dla poprawy standardów, docelowo ograniczając emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz propagując ideę zielonego miasta.
BAKALARZ Władysław
BARTOSIK Magdalena
BASIAK Krzysztof
BETKA Beata
BIAŁY Janina
BIAŁY Ryszard
BIEDROWSKI Gwidon
CHOJNACKI Piotr
CUSKE Mateusz
CUSKE Mateusz
DUBIŃSKI Artur
FIEDOR Bogusław
GRZYWACZ Franciszek
GRZYWACZ Halina
JATCZAK Marlena
KOŚMIDER Mariola
KWIECIŃSKA Kornelia
LISCIECKI Tomasz
LISIECKA Zofia
LISIESKI Ryszard
MIROSŁAW Wojciech
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MIŚKIEWICZ Dawid
NIEBIAŃSKA-GRĄDEK Edyta
NIEMAS Władysław
OLSZEWSKA-SZUREK Maria
PANEK Agnieszka
PIECHOCKA Agata
PIECHOCKI Paweł
ROMANEK Zbigniew
SITKO Elżbieta
SKOROBOGATY Krzysztof
STĘPIEŃ Paulina
SZAŁATA Łukasz
SZUREK Władysław
SZUREK-GUZIAK Katarzyna
ŚWIERCZEK Bożena
TUTAK Piotr
WIŚNIEWSKI Kamil
WŁOSEK Dariusz
ZIEMLICKI Piotr
ZWOŹDZIAK Jerzy
ŻYWICKI Michał

Galeria zdjęć
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