
Strategia rozwoju Woj. Opolskiego 

do 2020 a rozwój zrównoważony 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

www.ekoprojekty.pl                                                                                                                         
 

1 

Sabina Lubaczewska  
Fundacja EkoRozwoju 

 
Głuchołazy, 25 marca 2013  



2 

Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju  -  
Polska Zielona Sieć  

• bioróżnorodność (ochrona przyrody, edukacja 
ekologiczna) 

• zrównoważony transport (miejski, kolejowy, 
rowerowy) 

• zarządzanie odpadami & ściekami 

• efektywność energetyczna & odnawialne 
źródła energii 
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„równoważenie rozwoju” – kontekst użycia terminu w strategii????? 

termin powstały na gruncie planowania regionalnego,  

najczęściej rozumiany jest jako: 

- odpowiedź na tendencje polaryzacyjne w zagospodarowaniu 

przestrzennym kraju, polityka nastawiona na usuwanie nierówności w 

zagospodarowaniu kraju (KPPZK 1995, KPPZK 2001),  

- aktywna postawa wobec stanów nierównowagi (Parteka 2000), 

- całokształt działań i procesów służących jak najlepszemu spełnianiu zasad 

ekorozwoju (Kistowski, 2003). 

ekorozwój 

=

rozwój 

zrównoważony

równoważenie rozwoju
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Cel 1-4: konkurencyjność, innowacyjność, dynamiczne 
przedsiębiorstwa 

 Komentarz:  

Bezpośrednio nie jest wspomniany żaden z 4 obszarów. 

Pośrednio: nadrabianie zaległości technologicznych czy 
współpraca biznesu z sektorem nauki mogą wesprzeć np. 
zrównoważony transport 

nie wspomniane np.  eko-innowacje, np. innowacje sprzyjające 
oszczędności energii czy wykorzystania zasobów. 
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Cel 6: Dobra dostępność 

CEL OPERACYJNY 6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego 
budowa zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej, na który 

składają się nowoczesne i ekologiczne pojazdy, przyjazna 
infrastruktura przystankowa i parkingowa (typu parkuj i jedź), 
sprawna organizacja ruchu, zintegrowany system dróg rowerowych 
oraz kompleksowa informacja pasażerska, 

opracowanie i wdrożenie rozwiązań zachęcających do korzystania z 
komunikacji zbiorowej i zwiększenia mobilności pracowników, 
młodzieży szkolnej, rodzin z dziećmi i niepełnosprawnych. 
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organizacja na obszarze aglomeracji opolskiej zintegrowanego systemu 
transportu zbiorowego oraz ścieżek rowerowych 
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Cel 7: Wysoka jakość środowiska naturalnego 

Priorytety w ramach Celu 7: 

 
7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 

7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 

7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 

7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

Komentarz:  

• szczegółowe założenia, obejmujące szereg działań, nie ma 
edukacji ekologicznej 
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CEL OPERACYJNY 8.2. Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze 

wzmacnianiem powiązań instytucjonalnych i społecznych 
wykorzystanie instrumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego 
do realizacji wspólnej polityki przestrzennej aglomeracji, 

rewitalizacja zdegradowanych dzielnic przemysłowych i mieszkaniowych, 
restrukturyzacja i rewaloryzacja stref kluczowych dla rozwoju aglomeracji, 
racjonalizacja wykorzystania obszarów przyspieszonej urbanizacji, 
wspieranie działań związanych z tworzeniem kreatywnej przestrzeni, 
współpraca jst m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, 
zasilania w energię i ciepło, dostępu do sieci teletechnicznych, 

prowadzenia gospodarki odpadami, transportu zbiorowego, wspólnych 

inicjatywy oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz spójnej promocji. 
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zasada zrównoważonego rozwoju – oznaczająca 
integrowanie celów i wymogów ochrony 
środowiska z innymi politykami, strategiami i działaniami 
(spośród 8) 



 
Dziękujemy za uwagę 
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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl 
Fundacja EkoRozwoju  www.fer.org.pl 


