
ZAŁĄCZNIK I do Programu : Cele środowiskowe wybranych 

dokumentów strategicznych,  które zostały ujęte w tworzeniu programu 

ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2020 – 2023                  
z perspektywą do roku 2027 

Wykaz ujętych celów środowiskowych:  

I. Europejska konwencja krajobrazowa 

1. Cel A. Podnoszenie Świadomości Społecznej, 

2. Cel B. Szkolenie i edukację 

3. Cel  C. Identyfikację i ocenę krajobrazu -model DPSIR 

4. Cel D. Zdefiniowanie celów jakości krajobrazu, 

5. Cel  E. Wdrażanie polityki krajobrazowej. 

II. Pakiet energetyczno-klimatyczny oraz Konkluzje Rady Europejskiej - Ramy klimatyczno-
energetyczne do roku 2030  

1. Cel 1. Redukcja o 20% do 2020 r. i o 40% do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych                        

w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. 

2. Cel 2. Zwiększenie udział zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do 

20% (15%) w 2020 r. oraz do 32% w 2030 r. 

3. Cel 3. Zwiększenie o 20% efektywność energetyczną w stosunku do prognoz na rok 2020 

oraz o 32,5% w stosunku do prognoz na 2030 r. 

III. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska: 

i. Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

ii. Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych                                         

i ciepłowniczych, 

iii. Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu 

zużyciem energii, 

iv. Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 

gospodarki, 

v. Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

i. Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w Gminach, 

ii. Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu 

pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii 

obszary wiejskie – Gminy i Miasta, 

iii. Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności 

sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz 

stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 



wiejskich, 

iv. Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 

stymulujących rozwój miast, 

IV. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

1. Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu 

i. Kierunek interwencji – Zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez 

zintegrowanie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz 

zapewnienie realnej partycypacji społecznej 

2. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport 

i. Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci 

transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce 

ii. Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności 

iii. Kierunek interwencji – Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na 

przedsięwzięcia transportowe 

3. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia 

i. Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju 

ii. Kierunek interwencji – Poprawa efektywności energetycznej 

4. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko 

i. Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie 

wysokiej jakości wód 

ii. Kierunek interwencji - Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne 

zmniejszenie ich oddziaływania  

iii. Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego  

iv. Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją  

v. Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi 

vi. Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami  

vii. Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego 

i oddziaływania pól elektromagnetycznych 

V. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (uchylony przez wdrożenie 

PEP 2030) 

i. Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 

kopalin, 

ii. Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 

suszą i deficytem wody, 

iii. Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej,                             

w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, 

iv. Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 



w energię 

i. Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

ii. Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 

iii. Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł 

energii, 

iv. Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich                        

i wiejskich, 

v. Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji 

pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne, 

3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska (uchylony przez wdrożenie PEP 2030) 

i. Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki, 

ii. Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym 

wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

iii. Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 

energetyki, 

iv. Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 

energetycznych i środowiskowych, 

v. Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, 

VI. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki 

i. Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach 

prorozwojowych i innowacyjnych 

a) Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów                                   

i technologii o największym potencjale wzrostu, 

b) Działanie 1.2.4. Wspieranie różnych form innowacji, 

c) Działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania 

nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym technologii 

środowiskowych), 

ii. Kierunek działań 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości 

systemu danin publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej 

i innowacyjnej gospodarki 

d) Działanie 1.3.2. Eliminacja szkodliwych subsydiów i  racjonalizacja ulg 

podatkowych, 

2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

i. Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. 

„bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności 

gospodarki, 



a) Działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej 

produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, 

b) Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na 

temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 

c) Działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego 

w zakresie technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW), 

d) Działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu „business 

& biodiversity”, w szczególności na obszarach zagrożonych 

peryferyjnością, 

ii. Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na 

etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi 

przez cały cykl życia 

a) Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej 

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 

b) Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury. 

VII. Strategia rozwoju transportu do 2030 roku 

1. Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

i. Kierunek interwencji 1: budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci 

transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce; 

ii. Kierunek interwencji 2: poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem 

transportowym; 

iii. Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności; 

iv. Kierunek interwencji 4: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz 

przewożonych towarów; 

v. Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko; 

VIII. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 

1. Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska, 

IX. Strategia „Sprawne Państwo 2020” 

1. Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych 

i. Kierunek interwencji 3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju 

a) Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających 

spójność programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 

b) Przedsięwzięcie 3.2.2. Zapewnienie ładu przestrzennego, 

2. Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

ii. Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego 

a) Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur zarządzania 

kryzysowego, 

 



X. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 

1. Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa 

i. Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa 

narodowego 

a) Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem 

regionalnym kraju a polityką obronną, 

b) Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur planowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania obronności                                      

i bezpieczeństwa państwa, 

c) Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor 

bezpieczeństwa, 

d) Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor 

bezpieczeństwa, 

XI. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2030 

1. Cel 1 – Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym, 

XII. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 

1. Cel szczegółowy 2: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki 

zdrowotnej, 

XIII. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 

1. Cel szczegółowy 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw 

obywatelskich, 

2. Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory 

kultury i kreatywne, 

XIV. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku 

1. Kierunek 1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, 

2. Kierunek 2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, 

3. Kierunek 3. Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej, 

4. Kierunek 4. Rozwój rynków energii, 

5. Kierunek 6. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

6. Kierunek 7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji 

7. Kierunek 8. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki 

XV. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

1. Cel 1. Redukcja o 7% emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu w roku 2005 

2. Cel. 2. Udział OZE na poziomie 21-23% w finalnym zużyciu energii brutto 

3. Cel 3. Wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007 

4. Cel. 4. Redukcja do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej 

 


