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Jak informuje resort środowiska Rada Ministrów przyjęła, a Premier podpisał uchwałę w sprawie
przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki
wodnej.
Podstawowe informacje
Rolą Polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla
wszystkich mieszkańców. Wzmacnia działania rządu polegające na budowie innowacyjnej gospodarki z
zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim
najpóźniej 6 września (wersja przed publikacją znajduje się na stronie BIP). Polityka ekologiczna
państwa 2030 jest strategią w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W systemie
dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. Jest pierwszą przyjętą strategią z dziewięciu
dokumentów równolegle opracowywanych przez poszczególne resorty, a składających się na system
rozwoju kraju.
W rezultacie cel główny Polityki, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców,
przeniesiono wprost z SOR. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w
obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z
potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu.
Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji
ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Chodzi o rozwijanie
kompetencji, umiejętności i postaw ekologicznych społeczeństwa oraz opoprawę zarządzania ochroną
środowiska w Polsce.
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji, takie jak:
zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla
społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,
likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania,
ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego,
jądrowego i ochrony radiologicznej,
zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu
różnorodności biologicznej i krajobrazu,
wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej
państwa,
wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT
(polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych),
przeciwdziałanie zmianom klimatu,
adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,
edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,
usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu
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finansowania.
Kwestie węzłowe
Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza
przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. Na szczeblu
rządowym oznacza to przygotowanie odpowiednich przepisów i instrumentów finansowego wsparcia,
takich jak program „Czyste powietrze”, dla niezbędnych inwestycji oraz koordynację ich wdrażania w
regionach.
W kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych, jak na
przykład w czerwcu bieżącego roku, oraz susz na znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do
zmian klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz
powszechniejsze retencjonowanie wody na terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030
przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów
strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania
miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i
obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i
niebieskiej infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na
obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie
zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na obszarach
wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na
zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i
przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą
nowe przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w
regionach najbardziej narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości.
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z
perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski
na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów
polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w
Agendzie 2030.
Źródło: www.gov.pl/srodowisko/
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