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Regionalne Programy Operacyjne s¹
wa¿n¹ czêœci¹ programu Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia
(NSRO) na lata 2007–2013, który prze-
widuje wydatkowanie na objête nim pro-
jekty oko³o 85,6 mld euro, z czego 67,3
mld euro bêdzie pochodzi³o z bud¿etu
Unii Europejskiej, a 11,9 mld euro z kra-
jowych œrodków publicznych. Regional-

ne Programy Operacyjne (RPO) partycypuj¹ w oko³o 25%
w œrodkach finansowych przyznanych przez UE, co wyno-
si niemal 16 mld euro.

Ponadto Rada Europejska przeznaczy³a 992 mln euro z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 5 re-
gionów Polski, w których PKB na mieszkañca jest najni¿-
sze dla ca³ej UE (województwa: lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie). Dodat-
kowo przedsiêwziêcia realizowane z bud¿etu polityki spój-
noœci zostan¹ uzupe³nione wk³adem ze œrodków Wspólnej
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w wysokoœci
ok. 12,4 mld euro.

Projekty RPO opracowane zosta³y przez zarz¹dy
szesnastu województw i przyjête po konsultacjach
spo³ecznych. Nastêpnie, w porozumieniu z Minister-
stwem Rozwoju Regionalnego, przekazane zosta³y do
Komisji Europejskiej (KE) do negocjacji. Do chwili
obecnej odby³y siê dwie tury negocjacji z KE, po których
Zarz¹dy Województw wnosi³y odpowiednie poprawki
do swoich projektów. RPO wiêkszoœci województw
zosta³y ju¿ zatwierdzone przez KE. Negocjacje pro-
wadz¹ jeszcze Zarz¹d Województwa Œwiêtokrzyskiego,
którego program powinien tak¿e zostaæ zaakceptowany
do koñca wrzeœnia 2007 r.

Regionalne Programy Operacyjne musz¹ uwzglêdniaæ
cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz
ich programów operacyjnych, a tak¿e g³ówne cele Strategii
Rozwoju Kraju 2007–2015 i przyjête uprzednio strategie
rozwoju w³asnych województw.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013

Jeœli chodzi o œrodowisko przyrodnicze, to jego proble-
my zawarte s¹ w 3. celu NSRO: Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i spo³ecznej maj¹cej podstawo-
we znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoœci Polski, w aka-
picie Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony
œrodowiska. K³adzie siê tam nacisk m.in. na: systemy gro-
madzenia i oczyszczania œcieków, zmniejszenie iloœci
sk³adowanych odpadów komunalnych, rekultywacjê tere-
nów zdegradowanych, zapewnienie odpowiedniej iloœci

zasobów wodnych dla ludnoœci i gospodarki kraju, prze-
ciwdzia³anie i minimalizacjê skutków negatywnych zja-
wisk naturalnych oraz redukcjê emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery.

To ostatnie zadanie wi¹¿e siê œciœle z kolejnym akapi-
tem 3. celu NSRO: Dywersyfikacja Ÿróde³ energii oraz
ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na
œrodowisko naturalne. Realizacja jego zadañ ma doprowa-
dziæ do zmiany struktury zu¿ywanych paliw, zwiêkszenia
sprawnoœci istniej¹cych instalacji i urz¹dzeñ energetycz-
nych, a tak¿e do rozwoju energetyki odnawialnej, której
udzia³ w krajowym bilansie energii pierwotnej ma
osi¹gn¹æ w 2013 r. poziom 7,5 %.

Zawarte w NSRO zadania zwi¹zane z ochron¹ œrodo-
wiska rozwiniête zosta³y w krajowym Programie Opera-
cyjnym Infrastruktura i Œrodowisko, a zw³aszcza w
nastêpuj¹cych jego priorytetach:

1. Gospodarka wodno-œciekowa,
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
3. Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿e-

niom œrodowiska,
4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do

wymogów ochrony œrodowiska,
10. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku.

Regionalne Programy Operacyjne NSRO

RPO NSRO s¹, jak ju¿ wspomniano, komplementarne
do krajowych programów operacyjnych. W zwi¹zku z tym
w zakresie ochrony œrodowiska mieszcz¹ siê w nastê-
puj¹cych tzw. obszarach interwencji:

� poprawa jakoœci i tworzenie nowej infrastruktury
ochrony œrodowiska,

� rozwój i modernizacja poszczególnych elementów
infrastruktury ochrony œrodowiska oraz przywraca-
nie wartoœci przyrodniczych na obszarach zdegrado-
wanych.

RPO województwa dolnoœl¹skiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 4. prio-
rytecie: Poprawa stanu œrodowiska naturalnego oraz bez-
pieczeñstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dol-
nego Œl¹ska.

Du¿¹ s³aboœci¹ regionu jest jakoœæ wód powierzchnio-
wych, zanieczyszczonych g³ównie dzia³alnoœci¹ bytow¹ i
gospodarcz¹, oraz niewystarczaj¹ca ochrona wód podziem-
nych. Dzia³ania RPO bêd¹ wiêc koncentrowaæ siê na ochro-
nie wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych,
zapobiegaj¹c powstawaniu zanieczyszczeñ oraz redukuj¹c
zanieczyszczenia przedostaj¹ce siê do œrodowiska wodnego.

Niepokoj¹cy jest stan licznych wysypisk odpadów
komunalnych i sk³adowisk odpadów przemys³owych.
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Konieczna jest przy tym likwidacja „dzikich wysypisk”
œmieci oraz selektywna zbiórka odpadów i ich recykling.
Przewiduje siê te¿ odzyskiwanie energii z odpadów oraz
wykorzystanie biogazu.

S³aboœci¹ regionu jest du¿a iloœæ terenów zdegradowa-
nych i zdewastowanych przez dzia³alnoœæ wydobywcz¹ i
przemys³ow¹. Rekultywacji wymaga 6764 ha, co stawia
województwo dolnoœl¹skie pod wzglêdem zniszczenia
terenu na drugim miejscu w kraju. Mocno zdewastowane
s¹ tak¿e obszary by³ych radzieckich baz wojskowych oraz
ich poligonów. W zwi¹zku z tym wspierana bêdzie ich
rekultywacja i zagospodarowanie dla celów przyrodni-
czych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz gospodar-
czych. Wa¿nym zadaniem bêdzie równie¿ likwidacja
nieczynnych mogilników i sk³adowisk materia³ów niebez-
piecznych, a tak¿e rozminowanie terenów powojskowych.

Obszar Dolnego Œl¹ska jest zagro¿ony wystêpowa-
niem katastrof naturalnych oraz powodowanych dzia³alno-
œci¹ cz³owieka. Niepokoj¹cy jest stan infrastruktury
ochrony przeciwpowodziowej (np. w regionie ponad 37%
istniej¹cych wa³ów przeciwpowodziowych wymaga odbu-
dowy lub modernizacji). Potwierdzeniem zagro¿enia by³a
powódŸ w 1997 r., która wykaza³a braki w tym zakresie i
spowodowa³a olbrzymie straty materialne. Konieczna jest
wiêc budowa, odbudowa i przebudowa przeciwpowodzio-
wej infrastruktury hydrotechnicznej, a tak¿e zabezpiecze-
nie hydrotechniczne obszarów górskich i podgórskich, na
których ma miejsce gwa³towny i nieoczekiwany przybór
wód.

RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 2. osi
priorytetowej: Zachowanie i racjonalne u¿ytkowanie œro-
dowiska.

W zakresie gospodarki wodoœciekowej rozwijane i
unowoczeœniane bêd¹ sieci przesy³owe i oczyszczalnie
œcieków, w szczególnoœci wykorzystuj¹ce potencja³ ener-
getyczny odpadów (gazów) dla celów gospodarczych.
Powinno to zdecydowanie ograniczyæ zanieczyszczanie
wód otwartych, a w szczególnoœci rzek: Wis³y, Drwêcy,
Brdy, Osy, Noteci, jezior: G³uszyñskiego, Skêpskiego,
£asiñskiego, jezior Pojezierza Brodnickiego oraz Zalewu
Koronowskiego.

Jeœli chodzi o gospodarkê odpadami, to wspierane
bêd¹ inwestycje skierowane na zapobieganie powstawa-
niu odpadów, na odzysk i unieszkodliwianie odpadów
(selektywna zbiórka, recycling, wtórne zagospodarowa-
nie odpadów) po³¹czone z odzyskiem energii. Wspierana
bêdzie równie¿ rekultywacja sk³adowisk odpadów.

W ramach zapobiegania zagro¿eniom naturalnym
wspierane bêd¹ inwestycje niezbêdne dla utrzymywania
w sprawnoœci urz¹dzeñ i obiektów ograniczaj¹cych
wyst¹pienie powodzi w obszarach dolinnych: wa³ów
przeciwpowodziowych, przepompowni oraz suchych
zbiorników (polderów). Wsparcie uzyska tak¿e budowa
systemów retencji wód, dla zwiêkszenia zasobów dyspozy-
cyjnych wody, dla przeciwdzia³ania odp³ywu wód ze zlew-
ni na obszarach deficytowych, w tym budowa i mo-
dernizacja zbiorników wielozadaniowych.

RPO województwa lubelskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 4. osi
priorytetowej: Œrodowisko i czysta energia.

Zakres wsparcia w ramach tej osi obejmie m.in. nastê-
puj¹ce kierunki:

� oczyszczanie œcieków oraz zaopatrzenie w wodê;
preferowane bêd¹ zadania z zakresu gospodarki
œciekowej na terenach wiejskich, na obszarach
atrakcyjnych turystycznie oraz na obszarach chro-
nionych;

� gospodarka odpadami: selektywna zbiórka odpa-
dów oraz ich przetwarzanie (recykling);

� rekultywacja obszarów zdegradowanych: wysy-
pisk, ha³d kopalnianych, obszarów poprze-
mys³owych;

� zapobieganie powodziom, skutkom suszy i okreso-
wym podtopieniom (wa³y przeciwpowodziowe,
poldery, zbiorniki retencyjne, regulacja cieków
wodnych, rewitalizacja dolin rzecznych itp.) oraz
zwiêkszanie naturalnej retencji dolin rzecznych;

� monitorowanie œrodowiska: bazy danych, stacje
kontrolne, systemy pomiaru zanieczyszczeñ, mapy
terenów zalewowych itp.;

� wykorzystanie energii z odnawialnych Ÿróde³.

RPO województwa lubuskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 3. prio-
rytecie: Ochrona i zarz¹dzanie zasobami œrodowiska przy-
rodniczego.

W ramach tego priorytetu przewiduje siê m.in. porz¹d-
kowanie gospodarki œciekowej poprzez budowê, rozbudo-
wê i modernizacjê systemów kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz oczyszczalni œcieków, a tak¿e zagospoda-
rowanie osadów poœciekowych.

Powa¿ny problem stanowi w³aœciwe rozwi¹zanie
gospodarki odpadami, obejmuj¹ce segregacjê odpadów w
miejscu ich powstawania, ich wywóz oraz odzysk z nich
surowców wtórnych i powtórne ich wykorzystanie.

Niezbêdne jest równie¿ podjêcie dzia³añ w zakresie
ochrony przed powodzi¹ i susz¹ oraz zapewnienie odpo-
wiedniej regulacji stosunków wodnych. Bêdzie to
przede wszystkim budowa i modernizacja wa³ów prze-
ciwpowodziowych rzeki Odry, wykonanie zbiorników
ma³ej retencji wodnej na terenie gmin województwa
lubuskiego oraz zwiêkszenie retencji jeziornej przez
odbudowê zniszczonych budowli piêtrz¹cych. Pozwoli
to na magazynowanie wody dla celów rolniczych,
sp³aszczenie fali powodziowej przez opóŸnianie
odp³ywu wód oraz zaopatrzenie w wodê okolicznych
lasów.

RPO województwa ³ódzkiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 2. osi
priorytetowej: Ochrona œrodowiska, zapobieganie
zagro¿eniom i energetyka — poprawa stanu œrodowiska
naturalnego i bezpieczeñstwa energetycznego.

Od pocz¹tku lat 90. XX w. obserwuje siê stopniow¹
poprawê stanu œrodowiska naturalnego w województwie.
Jest to zwi¹zane zarówno z recesj¹ gospodarcz¹, jak i
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realizacj¹ przedsiêwziêæ na rzecz ochrony œrodowiska.
Nadal jednak istnieje potrzeba intensyfikacji dzia³añ w tym
zakresie.

Wspierane bêd¹ przede wszystkim przedsiêwziêcia
w zakresie gospodarki wodno-œciekowej, gospodarki
odpadami komunalnymi i odpadami z sektora gospo-
darczego, w tym odpadami niebezpiecznymi, ochrony
przyrody i kszta³towania postaw ekologicznych miesz-
kañców województwa, ochrony przeciwpowodziowej
oraz nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska i monitoringu
jego stanu. Wspierane bêd¹ równie¿ dzia³ania w zakresie
ochrony powietrza, w szczególnoœci na obszarach prze-
kroczeñ dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ. W ra-
mach osi priorytetowej przewidziane jest tak¿e wsparcie
dla inwestycji wykorzystuj¹cych Ÿród³a energii odna-
wialnej wystêpuj¹ce w regionie, m.in. wody geoter-
malne.

�ród³em zaopatrzenia w wodê województwa ³ódzkie-
go s¹ zarówno wody powierzchniowe, jak i wody pod-
ziemne. Zasoby wód podziemnych regionu s¹
stosunkowo bogate, ale wystêpuje niedobór wód
powierzchniowych. Niezadowalaj¹cy jest tak¿e stan ich
czystoœci. W celu zmniejszenia deficytu wody bêd¹
podejmowane dzia³ania na rzecz zmniejszania
wodoch³onnoœci przemys³u i eliminowania strat w syste-
mach rozprowadzania wody. Bêd¹ równie¿ budowane
zbiorniki retencyjne.

Poprawa stanu gospodarki odpadami w wojewódz-
twie wymaga wzrostu odzysku odpadów komunalnych i
odpadów niebezpiecznych. Problemem pozostaje tak¿e
koniecznoœæ usuniêcia z budynków mieszkalnych lub
u¿ytecznoœci publicznej elementów zawieraj¹cych
azbest. Azbest, po usuniêciu z budynków, bêdzie uniesz-
kodliwiany poprzez sk³adowanie na specjalistycznych
sk³adowiskach. Przewiduje siê tak¿e wsparcie wykorzy-
stywania odpadów komunalnych do produkcji energii i
ciep³a.

Do poprawy bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego
województwa oraz zmniejszenia strat zwi¹zanych z
powodziami i podtopieniami, a tak¿e do zwiêkszenia
zasobów wód powierzchniowych regionu i zmniejszenia
skutków suszy przyczyni siê ma³a retencja wodna: odtwa-
rzanie terenów zalewowych i innych obszarów pod-
mok³ych, zalesienia, zadrzewienia, roœlinne pasy
ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich,
mokrade³ itp., przywracaj¹ca zdolnoœæ do naturalnego
retencjonowania wody, jak równie¿ budowa oraz popra-
wa stanu technicznego ma³ych zbiorników wodnych,
jazów i zastawek.

Zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji zanie-
czyszczeñ do powietrza bêdzie mia³o wykorzystanie odna-
wialnych Ÿróde³ energii (m.in. wody geotermalne).

RPO województwa ma³opolskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 6. osi
priorytetowej: Infrastruktura Ochrony Œrodowiska.

Bogate zasoby naturalne (unikalny krajobraz, obszary
chronione, lasy, zasoby wodne, Ÿród³a mineralne) stano-
wi¹ mocn¹ stronê województwa ma³opolskiego i szansê
jego rozwoju. Walory te nie s¹ jednak w pe³ni wykorzysty-
wane z powodu s³abo rozwiniêtej infrastruktury komunal-
nej. Nieuporz¹dkowana gospodarka wodno-œciekowa, brak
racjonalnej gospodarki odpadami, zanieczyszczenie powie-

trza oraz zagro¿enie powodziami zmniejsza atrakcyjnoœæ
Ma³opolski.

Ska¿enia wód powierzchniowych stanowi¹cych
Ÿród³o wody pitnej, zachodz¹ce szczególnie w ostatnich
dwóch latach (m.in. Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Pro-
szowice), zagra¿aj¹ bezpoœrednio zdrowiu i ¿yciu ludzi.
Wymaga to skanalizowania terenów w zlewniach, budo-
wy i modernizacji istniej¹cych oczyszczalni œcieków oraz
lepszego zabezpieczenia ludnoœci w dobrej jakoœci wodê
do picia.

Z kolei odpady komunalne s¹ w ok. 90% sk³adowane
na sk³adowiskach, które w wiêkszoœci przypadków
wymagaj¹ modernizacji, b¹dŸ wstrzymania dzia³alnoœci.
Odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych
jest niewielki, w 2003 r. wyniós³ 5,7%. Do powa¿nych
problemów zalicza siê obecnoœæ komunalnych odpa-
dów niebezpiecznych trafiaj¹cych na sk³adowiska
oraz niekontrolowane wprowadzanie odpadów do œro-
dowiska (dzikie wysypiska, spalanie odpadów w
kot³ach grzewczych). Coraz wiêkszym zagro¿eniem dla
œrodowiska s¹ te¿ osady œciekowe, obecnie najczêœciej
sk³adowane. Inwestycje realizowane w ramach RPO bêd¹
wiêc ukierunkowane na zwiêkszanie udzia³u odpadów
segregowanych w ogólnej iloœci odpadów, usuwanie i
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawie-
raj¹cych azbest, likwidacjê dzikich wysypisk, a tak¿e na
edukacjê ekologiczn¹ w zakresie gospodarowania odpa-
dami.

Rzeki województwa ma³opolskiego charakteryzuje
znaczny potencja³ powodziowy. Oko³o 80% gmin woje-
wództwa zagro¿onych jest mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia
powodzi. Z 1008 km wa³ów powodziowych, zarz¹dzanych
przez regionalne w³adze samorz¹dowe, 36% wymaga pil-
nej modernizacji. Na terenach mocno zurbanizowanych
szybkiego dzia³ania wymagaj¹ koryta rzek, które nie s¹ w
stanie pomieœciæ obecnie wód powodziowych. Innym pro-
blemem staje siê coraz czêœciej wystêpuj¹ca susza.
Konieczne jest wiêc podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
podniesienie retencyjnoœci dorzeczy, ochronê przeciwpo-
wodziow¹ województwa oraz rozwijanie systemów moni-
torowania i ostrzegania przed klêskami ¿ywio³owymi
(powodziami i osuwiskami).

RPO województwa mazowieckiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 4. prio-
rytecie: Œrodowisko, zapobieganie zagro¿eniom i energetyka.

Cel g³ówny priorytetu zostanie osi¹gniêty dziêki roz-
budowie infrastruktury œrodowiskowej. Wspierane bêd¹
m.in. zadania dotycz¹ce sieci wodnokanalizacyjnych,
urz¹dzeñ i instalacji s³u¿¹cych zaopatrzeniu w odpowied-
niej jakoœci wodê oraz gromadzeniu i oczyszczaniu œcie-
ków, prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania osadów
œciekowych, a tak¿e maj¹ce na celu racjonalne wykorzy-
stanie wody. Realizowane bêd¹ te¿ inwestycje zmierzaj¹ce
do zmniejszenia iloœci sk³adowanych odpadów, do rozwo-
ju selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, do termiczne-
go przekszta³cania odpadów dla wytwarzania energii i
ciep³a, do budowy sk³adowisk odpadów niebezpiecznych,
a tak¿e do likwidacji istniej¹cych sk³adowisk wraz z
unieszkodliwianiem ich zawartoœci.

Ponadto wspierane bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do
tworzenia spójnych, kompleksowych, regionalnych sys-
temów monitoringu œrodowiska oraz prognozowania,
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ostrzegania, reagowania i likwidacji skutków zagro¿eñ,
zarówno naturalnych, jak i technologicznych.

RPO województwa opolskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w
celu strategicznym C4: Poprawa stanu œrodowiska natu-
ralnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeñ-
stwa przeciwpowodziowego oraz w 4. osi priorytetowej:
Ochrona œrodowiska.

Województwo opolskie boryka siê przede wszystkim
z dwoma powa¿nymi problemami: du¿ym zanieczyszcze-
niem wód oraz niewystarczaj¹cym stanem skanalizowa-
nia regionu. W zwi¹zku z tym g³ówny nacisk po³o¿ony
bêdzie na budowê, rozbudowê i modernizacjê oczyszczal-
ni œcieków oraz na budowê i rozbudowê systemów kanali-
zacyjnych pod³¹czonych do oczyszczalni œcieków.
Dotyczyæ to bêdzie w pierwszym rzêdzie miast, ale obej-
mie równie¿ tereny wiejskie.

Wœród s³abych stron regionu wymienia siê brak
powszechnego i w pe³ni funkcjonuj¹cego systemu
wykorzystywania odpadów, obejmuj¹cego m.in. recy-
kling, kompostowanie oraz odzysk biogazu ze sk³ado-
wisk. Konieczne jest zatem inwestowanie w tym
kierunku, jak równie¿ unieszkodliwianie i odzysk osa-
dów z komunalnych oczyszczalni œcieków oraz zagospo-
darowanie odpadów niebezpiecznych, a zw³aszcza
wyrobów zawieraj¹cych azbest. Nale¿y tak¿e likwido-
waæ i rekultywowaæ wyeksploatowane i dzikie sk³ado-
wiska odpadów.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w dorzeczu Odry, zapobie-
ganie powodziom oraz ochrona przed ich skutkami stano-
wi wa¿ny problem rozwojowy regionu. Jednak¿e w
dalszym ci¹gu brak jest skutecznych zabezpieczeñ prze-
ciwpowodziowych. Budowa obiektów ochrony przeciw-
powodziowej bêdzie mia³a podstawowe znaczenie dla
bezpieczeñstwa powodziowego Opola, Nysy, Kêdzierzy-
na-KoŸla, Brzegu, Krapkowic i Lewina Brzeskiego oraz
pozosta³ych terenów le¿¹cych w dorzeczu Odry. Nale¿y
równie¿ d¹¿yæ do zwiêkszenia retencji wód w
powi¹zaniu z kompleksow¹ modernizacj¹ i rozbudow¹
systemu polderów, suchych zbiorników, wa³ów i innych
urz¹dzeñ wodnych, a tak¿e doskonaliæ istniej¹cy system
monitorowania zagro¿eñ powodziowych. Dzia³ania te
winny te¿ tworzyæ warunki dla utrzymania i stopniowe-
go rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej oraz dla wykorzystania
potencja³u energetycznego wód do produkcji energii
odnawialnej.

RPO województwa podkarpackiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w celu
szczegó³owym Zapobieganie degradacji œrodowiska oraz
zagro¿eniom naturalnym i technologicznym, a tak¿e efek-
tywna gospodarka zasobami naturalnymi oraz w 3. osi
priorytetowej: Ochrona œrodowiska i zapobieganie zagro¿e-
niom.

W województwie podkarpackim wci¹¿ niezwykle
istotnym problemem jest niedostatecznie uporz¹dkowana
gospodarka wodno-œciekowa, brak racjonalnej gospodarki
odpadami oraz zagro¿enie klêskami ¿ywio³owymi, w tym
zw³aszcza powodziami.

Realizowane dzia³ania dotyczyæ wiêc bêd¹ budowy i
rozbudowy infrastruktury odprowadzania i oczyszczania
œcieków, dostarczania i uzdatniania wody, gospodarki

odpadami komunalnymi, w tym osadami œciekowymi, a
tak¿e infrastruktury przeciwpowodziowej i gospodarki
wodnej.

W zakresie przedsiêwziêæ przeciwpowodziowych prze-
widuje siê odtworzenie dolin zalewowych i obszarów pod-
mok³ych, a tak¿e modernizacjê istniej¹cych i budowê
nowych wa³ów przeciwpowodziowych, polderów, suchych
zbiorników, zbiorników wielozadaniowych i kana³ów ulgi,
ograniczaj¹cych zagro¿enie powodziowe.

Istotnym obszarem wsparcia bêdzie tak¿e rozwój spraw-
nego systemu zapobiegania i ograniczania skutków zagro¿eñ,
w tym naturalnych, a tak¿e realizacja przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem zagro¿eniu w postaci osu-
wisk, które na obszarze województwa jest szczególnie
wysokie.

RPO województwa podlaskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 5. osi
priorytetowej: Rozwój infrastruktury ochrony œrodowiska.

Walory œrodowiskowe województwa podlaskiego s¹
istotnym atutem regionu. Utrzymanie istniej¹cego stanu
œrodowiska oraz przeciwdzia³ania negatywnym skutkom
rozwoju gospodarczego wymaga ci¹g³ego podejmowania
dzia³añ, których celem jest: poprawa jakoœci powietrza,
rozwój systemu zaopatrzenia w wodê, poprawa jakoœci
wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizacja
iloœci wytwarzanych odpadów oraz wprowadzanie metod
ich selektywnej zbiórki, odzyskiwania i unieszkodliwiania,
zarz¹dzanie ochron¹ œrodowiska i kszta³towanie edukacji
ekologicznej oraz d¹¿enie do wzrostu wykorzystania nie-
konwencjonalnych Ÿróde³ energii.

Konieczny jest te¿ rozwój gospodarki wodno-œcieko-
wej województwa podlaskiego ze szczególnym uwzglêd-
nieniem obszarów chronionych i zabezpieczeniem
sanitarnym stref zasobowych komunalnych ujêæ wody.

RPO województwa pomorskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 5. osi
priorytetowej: Œrodowisko i energetyka przyjazna œrodowisku.

Oœ priorytetowa 5. ma przyczyniæ siê m.in. do ograni-
czenia zanieczyszczeñ obci¹¿aj¹cych œrodowisko poprzez
uporz¹dkowanie gospodarki odpadami, tworz¹c w tym
celu kompleksowe systemy odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Wa¿na jest równie¿ likwidacja
zagro¿eñ wynikaj¹cych z obecnej gospodarki odpadami,
jak np. rozwi¹zanie problemu odpadów niebezpiecznych,
w tym medycznych.

Konieczna jest te¿ budowa, rozbudowa oraz przebudo-
wa infrastruktury ochrony przed powodzi¹, a tak¿e przed-
siêwziêcie dzia³añ gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo oraz
sprawnoœæ urz¹dzeñ i obiektów ograniczaj¹cych zagro¿e-
nie powodziowe. Istotna jest równie¿ regulacja cieków
wodnych oraz renaturalizacja cieków zniszczonych
niew³aœciwymi regulacjami.

Do zwiêkszenia bezpieczeñstwa powodziowego oraz
poprawy stosunków wodnych i minimalizacji skutków
suszy ma przyczyniæ siê m.in. realizacja przedsiêwziêæ
wynikaj¹cych z Programu Ma³ej Retencji Województwa
Pomorskiego do 2015 r. Program ten, przewiduj¹cy wyko-
rzystanie zbiorników naturalnych (jezior) dla poprawy
retencyjnoœci, bêdzie realizowany w zlewniach kilkunastu
rzek.
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RPO województwa œl¹skiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 5. prio-
rytecie: Œrodowisko.

Z racji dominuj¹cej roli, jak¹ tradycyjne sektory prze-
mys³owe odgrywa³y przez wiele lat w strukturze gospodar-
ki województwa œl¹skiego, obszar ten jest kojarzony z
silnym zanieczyszczeniem œrodowiska. Z³y stan œrodowi-
ska jest efektem produkcji nadmiernej iloœci zanieczysz-
czeñ, wynikaj¹cej z charakteru gospodarki i nagroma-
dzenia du¿ych skupisk ludzkich oraz zbyt ubogiej infra-
struktury ochrony œrodowiska.

Tylko 64,8% ludnoœci województwa obs³ugiwana jest
przez oczyszczalnie œcieków, a iloœæ nieoczyszczonych
œcieków przemys³owych i komunalnych na km2 jest
ponad piêæ razy wy¿sza ni¿ œrednia krajowa. Ograniczone
zasoby wodne województwa œl¹skiego (œrednie roczne
zasoby wód powierzchniowych na 1 mieszkañca woje-
wództwa œl¹skiego s¹ czterokrotnie ni¿sze od œredniej
europejskiej i o ok. 28% ni¿sze ni¿ w ca³ej Polsce) wymu-
szaj¹ wdro¿enie racjonalnego systemu zarz¹dzania tymi
zasobami.

Wysoka iloœæ wytwarzanych odpadów komunalnych
na terenie województwa wynosz¹ca 1,3 mln Mg/rok, w
wiêkszoœci sk³adowanych, jest tak¿e problemem wyma-
gaj¹cym rozwi¹zania. Kluczowym zadaniem w tym zakre-
sie bêdzie selektywna zbiórka odpadów u Ÿród³a. Do
rozwi¹zania tego problemu przyczyni siê równie¿ wspiera-
nie odzysku odpadów, w szczególnoœci ich recyklingu oraz
unieszkodliwiania.

Priorytet V RPO województwa œl¹skiego przewiduje
zatem przede wszystkim poprawê infrastruktury wodno
œciekowej, zmniejszenie obci¹¿enia œrodowiska odpadami
oraz poprawê efektywnoœci wykorzystania energii i surow-
ców naturalnych.

RPO województwa œwiêtokrzyskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 4. celu
szczegó³owym: Poprawa stanu œrodowiska naturalnego
województwa oraz w 4. osi priorytetowej: Rozwój infra-
struktury ochrony œrodowiska i energetycznej.

OpóŸnienia w poziomie wyposa¿enia infrastruktural-
nego w województwie œwiêtokrzyskim wystêpuj¹ w
ka¿dym jego segmencie. Istotnym problemem jest popra-
wa jakoœci i zwiêkszenie dostêpnoœci wody pitnej oraz
ograniczenie iloœci odprowadzanych do œrodowiska nie-
oczyszczonych œcieków komunalnych. Budowa nowo-
czesnych systemów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
jest wa¿n¹ czêœci¹ zadañ 4. osi priorytetowej.

Unowoczeœnienia wymagaj¹ te¿ stosowane systemy
sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów. Wspierana
wiêc bêdzie budowa, modernizacja oraz rozbudowa insta-
lacji odzysku, unieszkodliwiania i segregacji odpadów,
spalarni odpadów, a tak¿e rekultywacja sk³adowisk odpa-
dów i likwidacja dzikich wysypisk.

Pilnego rozwi¹zania wymaga równie¿ kwestia zapo-
biegania zagro¿eniu powodziowemu. S³u¿yæ temu ma
budowa i modernizacja wa³ów oraz zbiorników retencyj-
nych, tworzenie terenów zalewowych i regulacja cieków
wodnych.

RPO Warmii i Mazur na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 2. osi
priorytetowej: Œrodowisko przyrodnicze.

Czystoœæ i bogactwo œrodowiska przyrodniczego
Warmii i Mazur nale¿¹ do najmocniejszych stron regio-
nu. Wody powierzchniowe s¹ g³ównym atutem regionu i
ich czystoœæ warunkuje rozwój turystyki wodnej i wypo-
czynku przywodnego. W po³udniowej czêœci wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego znajduj¹ siê tak¿e
ogromne zbiorniki wód podziemnych, w wiêkszoœci
pozbawione, niestety, izolacji od zanieczyszczeñ z
powierzchni ziemi. Kolejnym bardzo wra¿liwym obsza-
rem jest ochrona powierzchni ziemi przed zanieczysz-
czeniami sta³ymi.

Dzia³ania zgrupowane wokó³ 2. osi priorytetowej
odnosz¹ siê przede wszystkim do ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych poprzez budowê, rozbudowê i
modernizacjê kanalizacji i oczyszczalni œcieków. Wiêksze-
go znaczenia nabierze naturalna forma ochrony wód, jak¹
jest zwiêkszenie lesistoœci na obszarach wododzia³owych i
wysokich zagro¿eñ wód powierzchniowych i podziem-
nych.

Przewidziane jest tak¿e stworzenie sprawnie
dzia³aj¹cego systemu hydrotechnicznego reguluj¹cego
stosunki wodne oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a
tak¿e unowoczeœnienie urz¹dzeñ os³ony przeciwpowodzio-
wej, w tym budowê zbiorników hydrotechnicznych, wa³ów
przeciwpowodziowych, ma³ej retencji wodnej itp., jakkol-
wiek na obszarze województwa warmiñsko-mazurskiego nie
notuje siê du¿ego zagro¿enia powodziowego. Najwra¿liw-
szym pod tym wzglêdem jest teren ¯u³aw Wiœlanych.

Ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
sta³ymi dotyczyæ bêd¹ inwestycje w dziedzinie gospodarki odpa-
dami.

RPO województwa wielkopolskiego na lata 2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w 3. prio-
rytecie: Œrodowisko przyrodnicze oraz w 4. priorytecie:
Rewitalizacja obszarów problemowych.

W zakresie gospodarki wodnej nacisk bêdzie po³o¿ony
na ograniczenie odprowadzania zanieczyszczeñ do wód i
gruntu poprzez budowê, rozwój i modernizacjê systemów
kanalizacyjnych, przepompowni i zbiorników oraz oczysz-
czalni œcieków. Braki w zaopatrzeniu w wodê pitn¹ bêd¹
zmniejszane poprzez budowê, rozwój i modernizacjê syste-
mów wodoci¹gowych, przepompowni i zbiorników wody
oraz urz¹dzeñ i systemów poboru i ujêæ wody. Budowa
nowych sieci wodoci¹gowych bêdzie po³¹czona z budow¹
sieci kanalizacyjnych.

Wielkopolska cechuje siê jednym z najni¿szych w
kraju poziomów retencji sztucznej. Priorytetowo trakto-
wane bêd¹ wiêc projekty, które maj¹ na celu naturalne
spowolnienie odp³ywu i wzrost retencji wody.

Nieuporz¹dkowana gospodarka odpadami oraz niezado-
walaj¹cy stan zagospodarowania odpadów niebezpiecznych
wymagaj¹ modernizacji i tworzenia nowoczesnych syste-
mów przetwarzania i segregacji odpadów, obejmuj¹cych
m.in. recykling, kompostownie, odzysk biogazu, spalanie i
termiczn¹ obróbkê odpadów z odzyskiem energii, a tak¿e
zbiórkê i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
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Potrzeba poprawienia jakoœci przestrzeni regionu powo-
duje koniecznoœæ rewitalizacji terenów zdegradowanych
wraz z przygotowaniem takich terenów do rekultywacji.
Dotyczyæ to bêdzie przede wszystkim wyeksploatowanych
sk³adowisk odpadów.

RPO województwa zachodniopomorskiego na lata
2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w celu
szczegó³owym Poprawa warunków ¿ycia poprzez zacho-
wanie i ochronê œrodowiska naturalnego oraz zwiêkszenie
bazy spo³ecznej województwa oraz w osiach prioryteto-
wych 4: Infrastruktura ochrony œrodowiska i 6: Kultura i
rewitalizacja.

W ramach 4. osi priorytetowej realizowane bêd¹ inwe-
stycje z zakresu gospodarki wodno–œciekowej oraz gospo-
darki odpadami. Wsparcie uzyskaj¹ tak¿e inwestycje
maj¹ce na celu poprawê stanu bezpieczeñstwa przeciwpo-
wodziowego, przeciwpo¿arowego oraz ochrony przed skut-
kami nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska, m.in. poprzez
wykonanie melioracji podstawowych, a tak¿e poprzez roz-
budowê infrastruktury monitoringu stanu œrodowiska.

Na obszarach miast niezbêdna jest równie¿ rewitaliza-
cja obszarów zdegradowanych umo¿liwiaj¹ca zmiany
ukierunkowane na aktywizacjê spo³eczn¹ i gospodarcz¹.

�ród³a:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/progra-
my/regionalne/

http://rpo.dolnyslask.pl/pliki/RPO_21_08_2007.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/ roz_reg/
prog_oper/rpo/RPO_WKP_12_07_07.pdf
http://www.rpo.lubelskie.pl/webapp/img/docs/
RPOWL_060307_1173355780.pdf
http://www.lrpo.lubuskie.pl/
http://test.lodzkie.pl/system/galleries/download/
RPO/RPO_20070713.pdf
http://www.malopolskie.pl/Archiwum/?id=1967
http://www.mazovia.pl/news_pliki/0/821.pdf
http://umwo.opole.pl/docs/rpowo2007-2013poocenie-
formalnejke.pdf
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/um/samo-
rzad/rpo_wp_13_07_07.pdf
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/
9DAE1F6F-D17A-4337-9DD9-9FC4C7E3DE05/0/nowy
RPO.doc
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/images/dyn/
RPO_WP_160807_POL.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonly-
res/E4C3BDBC-980B-47BA-BC37-953469129B65/1998
7/ROPWarmia_i_Mazury_190506.pdf
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/files/att1961.pdf
http://rpo.silesia-region.pl/zalaczni-
ki/2007/08/30/1188464052.pdf
http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl/dane/strony/pro-
gramy_pliki/RPOWS.doc
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/zalaczniki/rpo-
192a.doc

Informacje o przysz³ych wydarzeniach*

pracowa³a Barbara ¯bikowska**

11–13.10.2007. W Warszawie odbêd¹
siê XII Miêdzynarodowe Targi GEA’2007.
G³ówne tematy prezentacji targowych
to: Systemy Informacji Przestrzennej
(GIS), geodezja, fotogrametria, systemy
lokalizacji satelitarnej (GPS), systemy
plotowania i reprodukcji. Targi odbywaj¹
siê na terenach EXPO XXI przy ul.
Pr¹dzyñskiego w Warszawie. Informacje:
Biuro Organizacji GEA, ul. Armii Krajo-
wej 287/7, 40-750 Katowice, tel.

032-252-06-60, fax 032-252-06-66, e-mail: biu-
ro@gea.com.pl oraz na stronie internetowej
http://www.gea.info.pl

12.10.2007. W S³upsku odbêdzie siê konferencja
pt. Morfotwórcza rola lodowców i l¹dolodów plejstoceñ-
skich i wspó³czesnych, organizowana przez Zak³ad Geo-
morfologii i Geologii Czwartorzêdu Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w S³upsku pod patronatem Komitetu Badañ
Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzysze-
nia Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Marek Ma-
jewski, Zak³ad Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu,
Pomorska Akademia Pedagogiczna, ul. Partyzantów 27,

76-200 S³upsk, tel. 059-840-01-70, e-mail: florek@pap.
edu.pl oraz na stronie internetowej http://www.staff.amu.
edu.pl/~sgp/slupsk07.pdf

15–17.10.2007. W Paszkówce ko³o Krakowa odbêdzie
siê VIII Szko³a z cyklu Nadzwyczajne Zagro¿enia Œrodo-
wiska, nt. Wp³yw zmiennoœci klimatu na œrodowisko, gospo-
darkê i spo³eczeñstwo (Zmiany, skutki i sposoby ich ogra-
niczenia, wnioski dla nauki i praktyki in¿ynierskiej oraz
planowania gospodarczego), organizowana przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Informacje: El¿bieta
Skibowska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
ul. Podleœna 61, 01-673 Warszawa, tel. 022-569-41-68, fax
022-56-94-169, e-mail: elzbieta.skibowska@imgw.pl oraz
na stronie internetowej www.imgw.pl

17–19.10.2007. W Radziejowicach k. Warszawy odbê-
dzie siê Ogólnopolski Kongres Geotermalny organizowa-
ny przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Zak³ad
Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Geotermiê Mazowieck¹ SA, Instytut Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Oddzia³ Karpacki Pañstwowego Instytutu
Geologicznego. Tematyka kongresu bêdzie obejmowaæ
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