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Strategia Rozwoju Województwa  
Dolnośląskiego 2020 
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Cele a obszary interwencji (12 obszarów)  
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RZ synonimem harmonii: Przestrzennej, Społecznej, Gospodarczej 

Nawiązanie do koncepcji ładu zintegrowanego, ale 

brak  ładu ekologicznego/ środowiskowego 

Kołodziejski (2000), 
Mikołajewicz (2003) 

Ekonomiczny 
Społeczny 

Ekologiczny 
Przestrzenny 

Borys (1999) 

Ekonomiczny 
Społeczny 

Ekologiczny 
Przestrzenny 

Instytucjonalno-polityczny 

Malik  (2004) 

Ekonomiczny 
Społeczno-instytucjonalny 

Środowiskowo-przestrzenny 
Etyczny 

Śleszyński  (2000) 

Ekonomiczny 
Społeczny 

Ekologiczny i przestrzenny 
Instytucjonalno – polityczny 
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Racjonalne kształtowanie przestrzeni uwzględniające 

aspekty demograficzne, ekonomiczne, środowiskowe 

nowych terenów: 

�  wypracowanie kompromisu ekologicznego, w celu 

właściwego wykorzystywania i ochrony najcenniejszych 

walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu; 

�  kontynuacja działań w celu dalszej poprawy stanu 

środowiska 

Harmonia Przestrzenna –  

Wymiar osiedleńczy i środowiskowy 
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Zasady realizacji Strategii (7): 

... 

… 

   Zasada zachowania dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego dla następnych pokoleń (zasada 

zrównoważonego rozwoju) 

ZR na poziomie CELÓW 

„Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszej Strategii będą 

uwzględniały cele  środowiskowe przyjęte w krajowych i regionalnych 

dokumentach oraz obowiązujących przepisach prawa. Zakłada się, że ich 

realizacja będzie ograniczała do minimum wpływ podejmowanych działań na 

środowisko, w tym uwzględniała systemy ochrony walorów przyrodniczych, 

kulturowych i krajobrazowych województwa, a także chroniła integralność 

sieci obszarów NATURA 2000”. 
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ZR na poziomie WDRAŻANIA - PRIORYTETY 

INFRASTRUKTURA: 

Głównym kierunkiem działań jest poprawa stanu infrastruktury oraz 

przywrócenie popularności korzystania z transportu zbiorowego. 

 

 Rozwój energooszczędnych i niskoemisyjnych form transportu 

                   ale… 

 Wzrost udziału transportu lotniczego 

 ….. 

 Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań (transport, budownictwo) 

oraz wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku 

 

 Zwiększenie (z zachowaniem racjonalnych proporcji w stosunku do 

posiadanych zasobów) udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, ze 

szczególnym uwzględnieniem energetycznego wykorzystania rzek. 
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ZR na poziomie WDRAŻANIA - KRYTERIA 

INFRASTRUKTURA: 

 

 Projekty usprawniające funkcjonowanie publicznego transportu 

zbiorowego 

 

 Projekty o najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko 

 

 Planowanie tras komunikacyjnych oraz lokalizacja sieci i urządzeń 

energetycznych w sposób najmniej ingerujący w krajobraz, 

zwłaszcza w obszarach o dużym potencjale turystycznym, a także w 

tereny cenne przyrodniczo, w tym obszary objęte ochroną. 
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ZR na poziomie WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

INFRASTRUKTURA: 

11 na 20 przedsięwzięć dotyczy dróg (budowa, remont, 

zwiększenie płynności ruchu) 

 spośród pozostałych:  
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ZR na poziomie WDRAŻANIA  

- PRIORYTETY i KRYTERIA 
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ZASOBY: 
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ZASOBY: 
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ZR na poziomie MONITORINGU - do czego 

dążymy? 

? 

? 

CO2? 
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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl 
Fundacja EkoRozwoju  www.fer.org.pl 


