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1. WSTĘP 

1.1 Cel i zawarto ść opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Legnicy. Celem dokumentu jest zaktualizowanie polityki ekologicznej 
miasta zawartej w poprzednim Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy na lata 
2008 – 2011 w perspektywie na lata 2012 – 2015, przyjętym uchwałą Nr XLVII/393/09 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r. Okres programowania przyjęty w niniejszym 
dokumencie pokrywa się z okresem objętym Strategią Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 
– 2020 Plus. 

Realizacja zaktualizowanego Programu ma na celu doprowadzenie do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz 
zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko gminy przed degradacją,  
a także ma stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie 
prawodawstwa krajowego i unijnego. W związku z powyższym Program zawiera: 
- diagnozę aktualnego stanu sfery społeczno – gospodarczej oraz środowiska miasta,  
- priorytety w zakresie ochrony środowiska na najbliższy okres programowania, 
- założenia, kierunki i cele polityki ochrony środowiska,  
- propozycje zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, służących realizacji celów,  
- zestawienie instrumentów prawnych w sferze szeroko pojętej ochrony środowiska, 

leżących w zakresie kompetencji władz gminy,  
- ocenę kosztów realizacji oraz określenie głównych źródeł finansowania Programu, 
- harmonogram oraz zasady i narzędzia monitoringu realizacji Programu. 

Celem opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska nie jest wyłącznie 
spełnienie wymagań ustawowych. Program może i powinien stanowić dodatkowe źródło 
wiedzy, inspiracji i motywacji dla mieszkańców, władz, jednostek administracyjnych oraz 
organizacji pozarządowych do wspólnego działania na rzecz poprawy stanu środowiska, 
bezpieczeństwa ekologicznego oraz zrównoważonego rozwoju miasta Legnicy. 

 

1.2 Podstawa formalno-prawna realizacji dokumentu 

Niniejszy dokument został opracowany przez firmę proGEO sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, na podstawie Umowy Nr OŚR.14.2014 zawartej w dniu 03 września 2014 r.  
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw [47], w celu realizacji polityki ochrony środowiska, organ 
wykonawczy gminy ma obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska. Dokument 
uchwalany jest przez Radę Miejską. Z wykonania Programu Prezydent Miasta sporządza 
Raporty, które co 2 lata przedstawia Radzie Miejskiej. Ponadto Prezydent zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [49], 
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko [6], projekt Programu ochrony środowiska może zaliczać się do 
dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 48, organ opracowujący projekt dokumentu może, 
po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 
postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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1.3 Podstawy merytoryczne i struktura dokumentu 

Podstawy merytoryczne realizacji Programu opierają się głównie o zapisy  
zawarte w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw [47], strategiach rozwoju, programach i dokumentach 
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju [48] oraz Wytycznych do sporządzania programów ochrony środowiska na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. 

1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw [47] 

11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw [47]. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie niekorzystnego 
wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie 
i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Ustawa weszła w życie z dniem 05 września 2014 r. 
Ustawa wykonuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywę IED, 
ang. Industrial Emissions Directive). Stosowanie dyrektywy ma przyczynić się do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi, m.in. przez redukcję emisji 
zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Przyjęte zmiany przede wszystkim zwiększają 
wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być 
przekroczone. Nowelizacja tworzy podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego 
Planu Krajowego (PPK). PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw 
(zakładów przemysłowych), po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego 
odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających 
z dyrektywy IED.  
Dodatkowo w ustawie uporządkowano przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i jej 
rekultywacji. Doprecyzowano przepisy regulujące dokonywanie oceny wystąpienia 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określające sposoby prowadzenia rekultywacji 
terenów zanieczyszczonych. Ponadto do nowelizacji wprowadzono zmiany redukujące 
zbędne obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych. 
 
Zmiana podstawy merytorycznej Programów ochrony środowiska 
W/w ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw wnosi również zmiany w dziale III , który dotychczas był 
zatytułowany „Polityka ekologiczna oraz program ochrony środowiska”, a aktualnie otrzymał 
brzmienie: „Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska” . 
Według Art. 13 w/w ustawy „Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu 
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju”.  
 

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana 
w art. 5 Konstytucji RP, natomiast w ustawie Prawo ochrony środowiska znalazła się 
definicja zrównowa żonego rozwoju (Art. 3 ust. 50) :  

„rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. 
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Rysunek 1.1  Trzy równorzędne aspekty rozwoju zrównoważonego 

 
 
Istotą zrównoważonego rozwoju jest zatem równorzędne traktowanie racji 

społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. We wdrażaniu niniejszego programu istotne 
znaczenie będą miały następujące zasady pomocnicze, konkretyzujące zasadę nadrzędną:  

• Zasada przezorno ści , czyli przewidywania i podejmowania działań wtedy, gdy pojawia 
się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie wtedy, 
gdy istnieje już pełne naukowe potwierdzenie. 

• Zasada równego dost ępu do środowiska przyrodniczego  traktowana jest 
w kategoriach sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej 
oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą.  

• Zasada regionalizacji  oznacza rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego 
i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych 
wobec jednostek gospodarczych. Zasada ta oznacza także skoordynowanie polityki 
regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (Morze Bałtyckie i strefy 
przybrzeżne, tereny górskie i podgórskie, doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, 
szczególnie w strefach przygranicznych). 

• Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej  realizowana poprzez stworzenie 
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup 
społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu 
zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, 
rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki 
zachowań wobec środowiska. 

• Zasada prewencji , oznaczająca w szczególności: 
- stosowanie najlepszych technik (BAT) w zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń,  
- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody 

i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast 
ich składowanie,  

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń 
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (dyrektywa IPPC),  

- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji 
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 
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wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji 
i Responsible Care (z ang. Odpowiedzialna Troska) itp.  

• Zasadę „zanieczyszczaj ący płaci”  odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny 
wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy 
mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.  

• Zasada subsydiarno ści  wynika m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej i oznacza, że Unia 
podejmuje działania nie należące do jej kompetencji, gdy cele proponowanych działań 
nie mogą być osiągnięte poprzez państwo członkowskie. Będzie to oznaczało 
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony 
środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na 
najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.  

• Zasada klauzul zabezpieczaj ących  umożliwia państwom członkowskim stosowanie 
w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami 
wspólnotowego prawa ekologicznego. Zasada ta umożliwi realizację wyżej wymienionej 
zasady regionalizacji oraz stosowanie adekwatnych instrumentów prawnych 
i ekonomicznych na obszarach silnie przekształconych i zdegradowanych. 

• Zasadę skuteczno ści ekologicznej i efektywno ści ekonomicznej  odnoszącą się do 
wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do 
oceny osiągniętych wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na 
jednostkę uzyskanego efektu. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Art.14 ust.1), „Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na 
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r.  
poz. 379)”. 

Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Art. 14 ust. 2). 

Współcześnie traktowanie Polityki ochrony środowiska, jako zespołu działań 
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oznacza przede wszystkim, że polityka ta 
powinna być elementem harmonizowania rozwoju gospodarczego kraju z celami ochrony 
środowiska. Oznacza to także, że realizacja Polityki ochrony środowiska w coraz większym 
stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, 
zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz 
stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero 
w dalszej kolejności poprzez tradycyjne typowo ochronne działania, takie jak oczyszczanie 
gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów. Oznacza to również, że aspekty 
ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich 
dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. 
 
 
2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [48] 

Fundamenty nowego systemu zarządzania rozwojem kraju zostały określone 
w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. Nr 84/2009, poz. 712, z późn. zm.) oraz przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 
2009 r. dokumencie pn. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W nowym 
systemie do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest 
polityka rozwoju, należą:  
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I. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – DSRK (Po lska 2030. Trzecia fala 
nowoczesno ści) , określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju 
w perspektywie długookresowej.  

II. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – ŚSRK (Średniookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 2020)  – najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, 
określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., kluczowy dla określenia działań 
rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania w ramach obecnej perspektywy 
finansowej UE na lata 2014-2020.  

III. 9 zintegrowanych strategii, słu żących realizacji zało żonych celów rozwojowych : 
- Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (Ministerstwo Gospodarki).  
- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).  
- Strategia Rozwoju Transportu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 
- Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 

Gospodarki).  
- Sprawne Państwo (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).  
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego).  
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).  
- Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (Prezes Rady 

Ministrów i Ministerstwo Obrony Narodowej). 
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi).  
 
DSRK, ŚSRK oraz 9 strategii zintegrowanych łączy spójna hierarchia celów i kierunków 
interwencji.  
 

Rysunek 1.2  Układ dokumentów strategicznych 
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3) Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa 
w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów [7] 

W gminnym programie ochrony środowiska powinny być uwzględnione: 

- zadania własne gminy, tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 
częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, 

- zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale 
podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym. 

Kierując się powyższymi zapisami, Program określa:  

- Cele ekologiczne średniookresowe do 2020 roku wraz z kierunkami działań poprzedzone 
analizą stanu środowiska oraz listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 
2014 – 2017; 

- Sposób monitoringu realizacji Programu; 
- Aspekty finansowe wdrażania Programu. 
 
W związku z tym, iż proces legislacyjny w zakresie stanowienia prawa ochrony środowiska 
trwa nadal, a istniejące przepisy są sukcesywnie modyfikowane, konieczna staje się ciągła 
aktualizacja Programu ochrony środowiska. Także w miarę pojawiania się nowych 
problemów koniecznych do rozwiązania oraz realizacji wcześniej podjętych projektów, należy 
korygować i uszczegóławiać Program. Schemat ciągłego monitorowania i aktualizacji 
Programu ochrony środowiska przedstawia poniższy rysunek. 

 
Rysunek 1.3  Cykl monitorowania i aktualizacji Programu 

 
UWAGA! 

Niniejszy dokument ma formułę otwartą co oznacza, że będzie cyklicznie monitorowany oraz 

aktualizowany, a także ponad kadencyjną, gdyż określa politykę ochrony środowiska gminy 

w perspektywie wieloletniej. Należy jednakże podkreślić, że Program Ochrony Środowiska 

nie jest aktem prawa miejscowego, zatem zawarte w nim planowane zadania nie są 

obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone priorytety, cele i kierunki działań 

powinny być traktowane jedynie, jako wytyczne do określania zadań inwestycyjnych oraz 

pozainwestycyjnych na kolejne lata.  
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1.4 Uwarunkowania dokumentów strategicznych wy ższego szczebla 

1.4.1 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 

„Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” 
[50] jest, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 
6 grudnia 2006r. (art. 9 ust 1) – dokumentem określającym główne trendy, wyzwania 
i scenariusze rozwoju społeczno– gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym 
okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu 
zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. 
dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to 
okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 
2030. Uzupełnieniem ramy strategicznej rozwoju Polski do 2030 roku jest Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 
2012 r. 

Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu Strategii stała się konieczność 
przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. Próba uniknięcia „straconej 
dekady”, czyli rozwoju gospodarczego wolniejszego niż w poprzednim dziesięcioleciu. 
Wolniejszy rozwój spowodowałby, że jakość życia ludzi poprawiałaby się bardzo wolno. 
Niezbędne jest zbudowanie przewag konkurencyjnych na kolejne 10 lat, czyli do 2030 r. tak, 
aby po wyczerpaniu dotychczasowych sił rozwojowych, Polska dysponowała nowymi 
potencjałami wzrostu w obszarach dotychczas nie eksploatowanych. Tym samym Strategia 
nie jest manifestem politycznym, a dokumentem rządu RP o charakterze analitycznym  
i rekomendacyjnym - stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego zorientowanego na 
przyszłość, w perspektywie do 2030 r. Opis założeń tego projektu zawiera rozdział pierwszy 
Strategii – Charakterystyka modelu rozwoju Polski do 2030.  
 

CEL GŁÓWNY DSRK – POLSKA 2030 

Celem głównym dokumentu „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia 
fala nowoczesności” jest: „Poprawa jako ści życia Polaków”.  Osiągnięcie celu powinno być 
mierzone zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB  
w Polsce.  

3 OBSZARY STRATEGICZNE ROZWOJU 

Rozwój Polski powinien odbywać się w trzech obszarach strategicznych równocześnie:  

I. konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji),  

II. równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji),  

III. efektywności i sprawności państwa (efektywności).  
 

 
 

Proponowane w Strategii obszary strategiczne związane są z obszarami opisanymi 
w „Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo”, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Łącznie 
stanowią podstawowe narzędzie wdrażania DSRK do 2020 r., czyli:  

1. sprawne i efektywne państwo (obszar I.) – odpowiada mu III. obszar strategiczny DSRK;  
2. konkurencyjna gospodarka (obszar II.) – odpowiada mu I. obszar strategiczny DSRK;  
3. spójność społeczna i terytorialna (obszar III.)– odpowiada mu II. obszar strategiczny 

DSRK.  
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Rysunek 1.4  Cel Główny oraz obszary strategiczne rozwoju wg DSRK – Polska 2030 [50] 

 
 

W każdym z obszarów strategicznych zostały określone strategiczne cele rozwojowe 
(od dwóch do czterech w zależności od obszaru). Cele strategiczne uzupełnione są 
sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Przy każdym z tych kierunków określony został cel 
do realizacji. Zebrane razem służą nowatorskiemu i niestandardowemu przedstawieniu 
zadań stojących przed administracją publiczną – przede wszystkim rządem, ale także 
samorządami, które należy zrealizować, aby poprawić jakość życia mieszkańców Polski.  

Dokument składa się z dwóch części:  
I. wstępu z diagnozą i opisem kontekstu społecznego, gospodarczego i międzynarodowego 
Strategii (w tym szkicu proponowanych rozwiązań w trzech obszarach strategicznych) oraz 
prezentacji ram makroekonomicznych rozwoju Polski do 2030 r.  
II. charakterystyki proponowanych kierunków interwencji (czyli działań do podjęcia 
w perspektywie 2030 r. służących osiągnięciu celu głównego Strategii) oraz opisu zasad 
monitorowania i ewaluacji wdrażania projektu Polska 2030.  
 
 

CELE STARTEGICZNE ROZWOJOWE W OBSZARACH STRATEGICZN YCH: 

I. W obszarze konkurencyjno ści i innowacyjno ści gospodarki:  
I. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna  
II. Polska Cyfrowa  
III. Kapitał ludzki  
IV. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  

II. W obszarze równowa żenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  
V. Rozwój regionalny 
VI. Transport  

III. W obszarze efektywno ści i sprawno ści państwa:  
VII. Kapitał społeczny 
VIII. Sprawne państwo 
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Rysunek 1.5  Cele rozwojowe w obszarach strategicznych wg DSRK – Polska 2030 [50] 

 
 
 
OBSZAR STRATEGICZNY  [50]: 

I. Obszar konkurencyjno ści i innowacyjno ści gospodarki 

Jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności i innowacyjności jest 
edukacja. W okresie transformacji wykształcenie pozostaje czynnikiem kształtującym kulturę 
społeczną. Zarazem może być, dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki, najlepszym 
narzędziem wyrównującym szanse i możliwości poprzez wzrost kapitału kulturowego, na 
czym winna skupiać się szkoła i system nauczania. Szczególnie istotne wydaje się dalsze 
dążenie do poprawy jakości w obszarach związanych z naukami przyrodniczymi, 
matematycznymi i studiami inżynierskimi – co wymaga nakładów, ale zwiększy dopasowanie 
podaży pracy do potrzeb rynku i gospodarki. 

CEL STRATEGICZNY ROZWOJU  [50]: 
IV. Bezpiecze ństwo energetyczne i środowisko  

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego rozumiemy jako zapewnienie 
optymalnej ilości energii po możliwie niskich cenach oraz dywersyfikację źródeł i tras 
przesyłu nośników energii. Wybór celów szczegółowych musi opierać się na analizach 
efektywności ekonomicznej konkretnych rozwiązań, które jednocześnie realizowały będą 
obydwa kierunki celu strategicznego. Ze względu na skalę zobowiązań i koszty realizacyjne 
szczególnej wagi nabiera proces redukcji emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza (m.in. 
tlenków azotu, siarki oraz pyłów). Istotne jest również podejmowanie działań na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów środowiska. Optymalizacja realizacji tego zadania stała 
się jedną z istotniejszych przesłanek do sformułowania celów szczegółowych [50].  

Podstawą do wyboru strategii modernizacji i rozbudowy sektora musi być dążenie do 
zapewnienia odbiorcom optymalnej ilości energii po możliwie niskich cenach przy 
zmniejszaniu presji na środowisko. Analizy modelowe sugerują optymalny ekonomicznie 
i technologicznie mix elektroenergetyczny dla 2020 i 2030 roku, który stał się podstawą do 
określania celów w tym obszarze.  
Udział węgla kamiennego i brunatnego w ogólnym bilansie energetycznym Polski będzie 
się stopniowo zmniejszał do ok. 50-60% w 2030 r. Jednak, ze względu na obecną strukturę 
polskiej energetyki, stosunkowo niskie koszty pozyskania oraz duże zasoby krajowe, te dwa 
paliwa pozostaną dominującymi i stabilizującymi bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
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Zasoby węgla zapewniają bowiem bezpieczeństwo dostaw w perspektywie 30-40 lat przy 
obecnym poziomie nakładów inwestycyjnych, a postępująca poprawa sprawności jednostek 
wytwórczych oraz rozwój czystych technologii węglowych pozwoli na ograniczenie 
emisyjności tej branży. Należy mieć na uwadze, że aby wydobycie węgla utrzymywało się na 
poziomie rentowności, niezbędna będzie ciągła poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw 
w tym sektorze [50].  

Udział Polski w realizacji celów klimatycznych sprawia, że odnawialne źródła 
energii staną się drugim najważniejszym źródłem dla elektroenergetyki - docelowo 19% 
w 2020 r. (w 2009 r. 5,72% brutto). W bilansie energii finalnej brutto konieczne jest 
osiągniecie poziomu 15% z OZE w 2020 r. (w 2008 r. 5,69% brutto; obecnie ok. 9,5% brutto). 
OZE wymagają specjalnych narzędzi wsparcia (regulacje, narzędzia fiskalne). Narzędzia te 
jednak muszą uwzględniać prymat efektywności ekonomicznej wybranych rozwiązań, tak by 
przygotować podstawy do przyszłej pełnej samowystarczalności ekonomicznej 
i konkurencyjności sektora. Pełny bilans kosztowy musi uwzględniać także poprawę 
efektywności odnawialnej energetyki rozproszonej dzięki uruchomieniu inteligentnych sieci 
oraz fizycznemu zbliżeniu wytwarzania energii z miejscem jej wykorzystywania. Dodatkowym 
wymiarem jest wpływ poniesionych inwestycji na rozwój tzw. „zielonych miejsc pracy”, 
szczególnie w przypadku energetyki rozproszonej, produkcji biopaliw, ale także infrastruktury 
ochrony środowiska [50].  

Wdrażany program energetyki j ądrowej jest jednym z najlepszych rozwiązań 
łączących zapewnienie długofalowego bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii 
elektrycznej (cykl życia elektrowni wynosi ok. 40 - 60 lat) oraz realizacje celów klimatycznych 
i środowiskowych (znikoma emisja CO2 i pyłów). W zestawieniu z gospodarką opartą na 
węglu jest to źródło energii oferujące dodatkowe możliwości technologiczne przyczyniające 
się do obniżenia kosztów wytwarzania energii. Pomimo, że proces inwestycyjny jest 
długotrwały i kosztowny (uśredniony 3-3,5 mln euro/MW) to późniejsza wieloletnia 
eksploatacja przy stosunkowo niewielkich kosztach operacyjnych czyni energetykę jądrową 
najtańszym obecnie osiągalnym źródłem (już przy koszcie uprawnień do emisji CO2 powyżej 
15 €’05/tCO2 [50].  
 
Wizja Polski 2030 r. 

W 2030 roku Polska będzie krajem, w którym wzrost gospodarczy i przemiany 
społeczne łączą się z poprawą stanu środowiska – jednym z podstawowych warunków 
dobrej jakości życia. Jest to możliwe dzięki systemowi planowania przestrzennego, który od 
szczebla centralnego do lokalnego wspomaga proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, 
a zarazem chroni szczególnie cenne zasoby przyrodnicze. Polska będzie także krajem 
z zapewnionymi stabilnymi i zdywersyfikowanymi dostawami paliw i energii oraz 
posiadającym odpowiednie zapasy strategiczne. Krajem, w którym zmniejsza się emisje 
gazów cieplarnianych m.in. przez rozwój energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii 
i wprowadzanie nowych technologii nisko- i zero emisyjnych. Krajem, w którym gospodaruje 
się oszczędnie i efektywnie, gdzie energia i zasoby naturalne są racjonalnie 
wykorzystywane. Krajem, w którym coraz istotniejszym elementem systemu energetycznego 
jest energetyka rozproszona i mikrogeneracja włączone w powszechnie funkcjonujący 
system inteligentnych sieci. Polska będzie także krajem, w którym skutecznie ogranicza się 
emisję gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia wody i powietrza, eliminuje nielegalne 
wysypiska i minimalizuje ilość odpadów trafiających na składowiska oraz równocześnie dba 
o zachowanie różnorodności biologicznej i unikalnego krajobrazu. Jest to możliwe zarówno 
dzięki lepszemu rozpoznaniu i oszacowaniu walorów środowiska naturalnego  
w Polsce, jak i rozwiniętej świadomości ekologicznej obywateli. Polska w 2030 r. jest także 
krajem dobrze identyfikującym zagrożenia wiążące się ze skutkami zmian klimatu – zarówno 
te związane ze stopniowym wzrostem temperatury, jak i z występującymi coraz częściej 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Pomimo już poczynionych znaczących inwestycji, 
Polska w sposób ciągły rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę ochronną przystosowując 
się do nowych warunków środowiskowych [50]. 
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KIERUNKI INTERWENCJI [50]: 

1. Modernizacja infrastruktury i bezpiecze ństwo energetyczne  
- Wdrożyć i sfinansować (nakłady własne, środki pochodzące z UE, budżet państwa, 

rynek kapitałowy, kapitał inwestorów zagranicznych) projekty modernizujące 
infrastrukturę elektroenergetyczną, naftową i gazową. 

- Uruchomić programy zachęcające do zachowań proefektywnościowych, działania 
dywersyfikujące źródła energii, w tym rozwój energetyki jądrowej oraz rozproszonej 
i paliw (w tym możliwość wydobycia gazu łupkowego) oraz kierunków ich przesyłu, dla 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji w kierunku zielonej 
gospodarki. 

- W horyzoncie długookresowym realizacji strategii doprowadzić do przyłączenia do sieci 
pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej z perspektywą przyłączenia do sieci 
ostatniego bloku drugiej elektrowni jądrowej ok. roku 2030.  

2. Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepł owniczych  
- Ułatwienie procesów inwestycyjnych. 

- Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz wymiana ich 
przestarzałych elementów. 

- Budowa wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni i elektrociepłowni  
(z uwzględnieniem energetyki rozproszonej).  

3. Zwiększenie bezpiecze ństwa energetycznego poprzez dywersyfikacj ę kierunków 
pozyskiwania gazu  

- Zwiększenie ilości dwukierunkowych transgranicznych połączeń systemów przesyłu 
gazu.  

- W dalszej perspektywie wykorzystanie połączeń dla eksportu gazu. 

- Budowa 2 nitki rurociągu Pomorskiego. 

- Zwiększenie pojemności magazynowych gazu (oraz innych paliw – ropy, paliw płynnych) 
dla zabezpieczenia rezerw strategicznych oraz rezerw szczytowych.  

4. Realizacja programu inteligentnych sieci w elekt roenergetyce  
- Wdrożenie zintegrowanych systemów pomiarów.  

- Wspieranie rozwoju lokalnych hybrydowych systemów energetycznych.  

- Rozszerzenie rozwiązań stosowanych w elektroenergetyce na sieci gazowe, 
ciepłownicze i wodociągowe.  

5. Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego , gazowego i paliwowego 
z rynkami regionalnymi  

- Zwiększenie roli giełdy w handlu paliwami, gazem ziemnym i energią w celu 
przygotowania do szerszej integracji w ramach europejskiego wspólnego rynku. 

- Wprowadzenie instrumentów gwarantujących skuteczność prawną uzgodnień 
dokonywanych między krajowym regulatorem a sektorem energetyki.  

- Minimalizacja konieczność uruchamiania procesów legislacyjnych.  

- Przyspieszenie tempa wypracowywania rozwiązań i zwiększenie ich trwałości.  

6. Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarz ądzaniu zu życiem energii  
- Wprowadzenie inteligentnych sieci. 

- Uelastycznienie taryf. 

- Popularyzacja wiedzy o możliwości wyboru dostawców oraz odnawialnych źródłach 
energii i efektywnym korzystaniu z energii elektrycznej. 

- Upowszechnienie i uproszczenie oznaczeń energochłonności towarów i urządzeń. 

- Opracowanie i wdrożenie programu efektywności energetycznej.  
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Żeby zwiększyć poziom ochrony środowiska, poprawić warunki środowiskowe oraz 
ograniczyć ryzyka związane ze zmianami klimatu, niezbędne będzie wdrożenie 
zintegrowanego zarządzania środowiskiem (promocja recyklingu odpadów, efektywności 
energetycznej, efektywnego korzystania z zasobów naturalnych, planowania przestrzennego 
z uwzględnieniem gospodarowania obszarami cennymi przyrodniczo i ochrony zasobów 
wodnych) oraz programu adaptacji do zmian klimatu, minimalizowania ryzyka i zagrożeń 
związanych ze skutkami powodzi i poważnymi awariami technologicznymi, a także 
zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologii czystego węgla oraz poprawiających 
stan środowiska w całym okresie realizacji strategii. 

7. Stworzenie zach ęt przyspieszaj ących rozwój zielonej gospodarki  
- bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych. 

- wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych. 

- wsparcie wiodących w tym obszarze ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw.  

8. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska  
- Ochrona czystości wód poprzez zakończenie do 2015 r. realizacji Krajowego programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (redukcja zanieczyszczeń i związków biogennych 
(azot, fosfor) odprowadzanych do wód oraz kontynuacje procesu sanitacji wsi. 

- Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania 
fragmentacji ekosystemów. 

- Ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym podnoszenia 
świadomości ekologicznej obywateli).  

- Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu 
obejmującego m.in. szczegółowe kryteria użyte do określenia priorytetowych inwestycji 
w obszarze adaptacji do zmian klimatu ocenę aktualnego wpływu oraz wpływu 
przyszłych zmian klimatu na szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową 
ocenę ryzyka klęsk żywiołowych) oraz odpowiednie działania adaptacyjne wraz z ich 
szacowanymi kosztami.  

- Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania 
w poszczególnych sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, 
zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, 
energetyki) dla zwiększenia ochrony klimatu.  

- Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie ryzyka 
powodziowego, wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zlewniami oraz 
odbudowę naturalnej retencji wodnej. 

- Wdrożenie programów małej retencji wodnej na obszarach szczególnie narażonych na 
powódź i suszę.  

 

1.4.2 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) [51] jest elementem nowego systemu 
zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 379) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia 
systemu zarządzania rozwojem Polski. 

Najbliższe dziesięciolecie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. 
Będzie to dekada równoważenia finansów publicznych i zwiększania oszczędności, przy 
trwającym równolegle rozwoju opartym na likwidowaniu największych barier rozwojowych 
(tj. odrabianiu zaległości w infrastrukturze i zmniejszaniu różnic między regionami). 
Jednocześnie powinna to być jednak dekada rozwoju w coraz większej mierze opartego na 
edukacji, impecie cyfrowym i innowacyjności [51]. 
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ŚSRK wskazuje, w jaki sposób osiągane będą cele strategii Europa 2020, przy 
uwzględnieniu polskiej specyfiki i uwarunkowań, które przyczynią się do realizacji założonych 
krajowych celów rozwojowych. ŚSRK określa kluczowe wskaźniki odzwierciedlające postęp 
w realizacji celów w wybranych obszarach strategicznych oraz wskazuje ścieżki dojścia do 
wyznaczonych poziomów, będące wytycznymi dla kierunków interwencji, działań 
i wskaźników szczegółowych 9 strategii zintegrowanych.  
Dokonany w ŚSRK wybór trzech obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne państwo, 
Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz w ich ramach 
poszczególnych celów i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe 
wyzwania w najbliższym dziesięcioleciu, która pozwoli na zintensyfikowanie procesów 
rozwojowych oraz uniknięcie dryfu rozwojowego [51]. 
 

WIZJA POLSKI 2020 
„Polska w roku 2020 to:  

aktywne społecze ństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne pa ństwo”.  
 

CEL STRATEGICZNY 
Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie 
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy 
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

OBSZARY INTERWENCJI 
I. Sprawne i efektywne państwo 
II. Konkurencyjna gospodarka 
III. Spójność społeczna i terytorialna 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne pa ństwo  

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 
I.1.1. Uporządkowanie kompetencji umożliwiające realizację działań rozwojowych  
I.1.2. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych 
I.1.3. Wprowadzenie jednolitych zasad e-gov w administracji (e-administracja)  
I.1.4. Poprawa jakości prawa  
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego  

Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe  
I.2.1. Modernizacja struktury wydatków publicznych 
I.2.2. Poprawa efektywności środków publicznych 
I.2.3. Zwiększenie wykorzystania środków pozabudżetowych 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 
obywatela 
I.3.1. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości 
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego  
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela  
I.3.4. Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka  

Cel II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej  
II.1.1. Uzdrowienie finansów publicznych 
II.1.2. Zwiększenie stopy oszczędności i inwestycji  
II.1.3. Integracja ze strefą euro  
II.1.4. Rozwój eksportu towarów i usług  
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Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki  
II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki 
II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie 
II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno-spożywczego  
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki 
II.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań naukowych  
II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań 
II.3.3. Zapewnienie kadr dla B+R [sektora badawczo-rozwojowego] 
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych  

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej  
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego  
II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej  

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych  
II.5.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu  
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych 
II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych  

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej  
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii  
II.6.4. Poprawa stanu środowiska 
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu  

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 
II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze transportowym 
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych 
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich  

Obszar strategiczny III. Spójno ść społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych  

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 
III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 
III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych  
III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla realizacji działań 
rozwojowych w regionach 
III.3.2. Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich 
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych 
oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich  
III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej 
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Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  
 

EUROPA 2020: Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Unia innowacji 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu 
gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym 
dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów 
przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie 
może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej 
poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. 
Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na 
surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć 
negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując 
nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych [51]. 

Do poprawy efektywności energetycznej przyczynia się rozwój konkurencyjnych 
rynków paliw i energii. Główną barierą w tym obszarze jest niewielka ilość połączeń 
polskiego rynku energii elektrycznej i gazu z systemami europejskimi, w dalszym ciągu 
niewystarczające udziały giełdy w handlu energią elektryczną na rynku krajowym oraz brak 
pełnej deregulacji ceny gazu. W najbliższej dekadzie podejmowane będą działania 
skierowane na zmianę struktury nośników energii, poprawę sprawności energetycznej 
procesów wytwarzania oraz przesyłu, efektywne wykorzystanie energii i paliw przez 
poszczególne sektory gospodarki (głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), w tym 
sektor publiczny, jak również zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii 
energooszczędnych. Do kluczowych priorytetów inwestycyjnych należeć będzie również 
budowa i rozbudowa połączeń międzysystemowych na linii północ-południe oraz integracja 
systemów gazowych przesyłowych w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Połączenia te, 
wraz z rozbudową terminala skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i wewnętrznej sieci 
przesyłowej stanowić będą niezwykle istotne elementy procesu budowy wspólnego 
regionalnego rynku gazu [51].  

W minionym 20-leciu w obszarze ochrony środowiska osiągnięto znaczące sukcesy. 
Zredukowano ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i do 
powietrza, opanowano problemy gospodarki odpadami przemysłowymi, ograniczono 
oddziaływanie trwałych substancji organicznych, wyeliminowano znaczącą część ryzyka 
zdrowotnego dla ludzi oraz zagrożeń dla środowiska biotycznego i abiotycznego, 
generowanych przez źródła przemysłowe. Jednakże istotnym problemem nadal pozostaje 
jakość powietrza, szczególnie na obszarach miejskich jako konsekwencja tzw. niskiej emisji 
oraz emisji z transportu i gospodarstw domowych. 

Polska sieć ekologiczna jest dość rozproszona i nie stanowi spójnego systemu 
obszarów wzajemnie ze sobą powiązanych funkcjonalnie i terytorialnie, gwarantującego 
ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej w długim okresie. 
Prowadzone będą prace na rzecz przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni i tworzenia 
rozwiązań sprzyjających ochronie zasobów przyrodniczych, szczególnie poprzez tworzenie 
korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację fauny i flory w układach regionalnych, 
krajowym i międzynarodowym.  

Poprawa stanu środowiska wpłynie jednocześnie na jakość życia społeczeństwa 
oczekującego na zapewnienie wypoczynku w odpowiednich warunkach środowiska 
przyrodniczego, Wyzwaniem dla społeczeństw całego świata jest dostosowanie do 
bieżących i przyszłych skutków zmian klimatu, umożliwiające zminimalizowanie szkód 
i zagrożeń przez nie powodowanych dla człowieka i środowiska (natężenie zjawisk 
katastrofalnych, długotrwałych susz i innych klęsk żywiołowych oraz anomalii pogodowych, 
podnoszenie się poziomu oceanów i mórz). W kontekście adaptacji do zmian klimatu 
w Polsce punktem wyjścia będzie wskazanie sektorów/obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu oraz określenie dla nich planu niezbędnych działań adaptacyjnych. 
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Priorytetowe kierunki interwencji publicznej. Cel I I.6 Bezpiecze ństwo energetyczne  
i środowisko [51]: 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 

 
Zasoby naturalne są podstawą funkcjonowania gospodarki i wpływają na jakość 

życia. Wysoka zasobochłonność gospodarki Polski może być przeszkodą w rozwoju 
nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Prowadzone działania będą 
realizowane w ramach kompleksowego, zintegrowanego podejścia do kwestii efektywnego 
wykorzystania zasobów. Z tego względu dotyczyć one będą wszystkich kluczowych 
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obszarów, m.in. zmian klimatu, efektywności energetycznej, polityki surowcowej, rolnictwa, 
transportu, budownictwa, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony 
różnorodności biologicznej. 
 

II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej 

 
Do roku 2020 Polska wypełni swoje zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, wynikających z postanowień pakietu klimatyczno-energetycznego, na mocy 
którego Unia Europejska do 2020 r. jest zobowiązana do łącznej redukcji emisji o 20% 
w porównaniu z 1990 rokiem. 
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II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii 

 
 
 

Jednym z priorytetów w najbliższym dziesięcioleciu będzie zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację struktury wytwarzania i dostaw 
paliw i energii. Konieczna będzie realizacja inwestycji, które wyeliminują zagrożenie 
deficytem oraz umożliwią znaczące zwiększenie potencjału mocy po 2020 roku. 
Bezpieczeństwo dostaw wymaga dywersyfikacji zarówno źródeł, jak i kierunków dostaw 
paliw i energii.  
 
 
 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska 

Czynnikami decydującymi o jakości środowiska są przede wszystkim: czystość 
powietrza, wód, gleb oraz właściwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istnieją 
w dalszym ciągu kwestie wymagające regulacji i dostosowania do poziomu zgodnego ze 
strategicznymi kierunkami działań Unii Europejskiej. Istotne zatem będzie inwestowanie 
w ochronę wód i gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami czy ochronę 
powietrza, a także podejmowanie działań umożliwiających dostosowanie uczestników rynku 
do wyzwań zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięciom tym powinno towarzyszyć 
usprawnienie mechanizmów zarządzania środowiskiem, w tym polepszenie udostępniania 
danych o środowisku.  

Poprawie jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz 
ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów 
najbardziej emisyjnych (energetyka, transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże 
zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i ze źródeł indywidualnych w zabudowie 
mieszkaniowej (tzw. niska emisja). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych 
technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność 
zużycia paliw i energii w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych 
w mieszkalnictwie. 
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II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

Kluczowym zadaniem w tym obszarze jest opracowanie i efektywne wdrożenie 
systemowych rozwiązań dotyczących adaptacji do zmieniających się uwarunkowań 
klimatycznych i hydrologicznych, w tym minimalizacja skutków klęsk żywiołowych 
i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Adaptacja do zmian klimatycznych będzie obejmowała 
także dostosowanie zagrożonych sektorów i obszarów (rolnictwo i leśnictwo, zasoby wodne 
i gospodarka wodna, różnorodność biologiczna i ekosystemy, strefa wybrzeża i gospodarka 
morska, transport, energetyka i górnictwo, budownictwo, obszary wielkomiejskie, gospodarka 
przestrzenna, społeczności lokalne) do nowych warunków i zjawisk klimatycznych, w tym 
m.in. zapewnienie dostarczania energii i paliw, zapobieganie czasowym niedoborom wody 
oraz usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego. 

Podjęte zostaną działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania zjawiska suszy 
i zapobieganie stepowieniu. Konieczna jest redukcja ryzyka związanego z coraz częściej 
występującymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w szczególności z podtopieniami i 
powodziami wzdłuż ciągów wodnych. Wszelkie działania mające na celu minimalizację 
ryzyka powodziowego będą zawarte w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Ustalenia tych planów będą uwzględnione m.in. w planach zagospodarowania 
przestrzennego wszystkich poziomów. 
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1.4.3 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

Celem aktualizacji Strategii jest zwiększenie dynamiki rozwoju województwa, poprzez 
dostosowanie dokumentu, zwłaszcza w zakresie wytyczonych celów rozwoju Dolnego 
Śląska i kierunków działań służących ich realizacji, do zmieniających się uwarunkowań 
rozwoju regionalnego, zawartych m.in. w dokumentach szczebla krajowego oraz 
w prawodawstwie związanym z powadzeniem polityki rozwoju. 

Pierwsza część Strategii stanowi diagnozę prospektywną, w której przedstawiono 
najistotniejsze czynniki, które mają i będą mieć znaczenie dla rozwoju Dolnego Śląska 
w najbliższych latach. Podsumowaniem diagnozy jest bilans otwarcia – uwarunkowania 
rozwoju regionu, w którym zestawiono czynniki obiektywne i subiektywne rozwoju, wskazując 
równocześnie na bariery rozwoju (strategiczne ograniczenia) Dolnego Śląska oraz 
rozwiązania, które zalecane były we wcześniejszych wersjach Strategii, a które się nie 
sprawdziły. W dalszej, tzw. programowej części Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020, określono wizję, cel nadrzędny (strategiczny) oraz cele szczegółowe 
rozwoju województwa dolnośląskiego, podporządkowane wizji rozwoju. 
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WIZJA: BLISKO SIEBIE - BLISKO EUROPY 

Dolny Śląsk 2020 jako zintegrowana wspólnota regionalna, region konkurencyjny, spójny, 
otwarty, dynamiczny. 

CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA W ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU 

Dolny Śląsk regionem koncentracji innowacyjnych podmiotów produkcyjnych i usługowych 
współpracujących z rozwiniętym sektorem badawczym oraz intensywnego rozwoju 
nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną i transgraniczną, tworzących 
razem atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach 
i rozwiniętej kulturze obywatelskiej. 

Cele szczegółowe: 

Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej 
Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP) 
Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 

dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa  
Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych  
Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników  
Cel 7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu i jakości życia  
Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne 
 

W związku z tym, że problemy rozwojowe grupują się obszarowo, bez względu na 
granice administracyjne, SRWD proponuje terytorialne odniesienie działań rozwojowych. 
Polega ono na wyodrębnieniu 4 obszarów integracji  (charakteryzujących się 
zróżnicowanymi uwarunkowaniami rozwoju, wynikającymi z warunków geograficznych, 
sytuacji społeczno-gospodarczej i zaszłości historycznej) oraz 12 obszarów interwencji  
(czyli wsparcia środkami zewnętrznymi w ramach polityki regionalnej państwa 
i województwa). W ramach dokumentu powstały zatem częściowo nakładające się na siebie 
tereny o jednorodnych problemach rozwojowych, dla których proponuje się zróżnicowane 
działania i instrumenty adekwatne do identyfikowanych potrzeb.  

W warstwie dokumentu związanej z ochroną środowiska zachowana została 
zbieżność celów nowej Strategii z celami średniookresowymi Polityki Ekologicznej Państwa. 
Dotyczy ona szeregu celów średniookresowych, z których najważniejsze pod względem 
ekologicznym to: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na 
różnych poziomach organizacji; racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 
gospodarki wodnej; racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych 
w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową 
i jakościową degradacją. 

Jednym z najważniejszych założeń nowej Strategii jest powstanie do 2020 roku tzw. 
Autostrad Nowej Gospodarki, czyli obszarów skupionych wokół istniejących i planowanych 
dróg, które staną się miejscami dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na 
najnowocześniejszych technologiach i usługach. Drugim biegunem wzrostu mają być tereny 
o wybitnych wartościach przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych, a także obszarów 
bogatych w zasoby naturalne, gdzie nowoczesna gospodarka opierać się będzie na 
wykorzystaniu tych unikatowych zasobów. 

Miasto Legnica należy do Legnicko – Głogowskiego Obszaru Integracji (B), 
obejmującego obszar zagłębia miedziowego oraz jego zaplecza, którego rozwój jest silnie 
związany z przemysłem górniczym. Możliwy spadek popytu i cen miedzi na rynkach 
światowych, w obliczu dominacji wydobycia tego surowca w obszarze, może stanowić 
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zagrożenie dla gospodarki regionu. Szansą na podtrzymanie rozwoju LGOI jest dzisiaj 
zapewnienie warunków dla przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców towarzyszących oraz 
rozszerzenie wachlarza działalności gospodarczych. Natomiast w związku z nieuniknionym 
wyczerpaniem się złóż miedzi w przyszłości, konieczne jest podjęcie decyzji na szczeblu 
krajowym dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy. Jednocześnie 
wprowadza się zakaz eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy metodą 
odkrywkową [53]. 

 
Rysunek 1.6  Obszary Integracji w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 [53] 

 
 

Miasto Legnica znalazło się w zasięgu trzech obszarów interwencji (numeracja 
obszarów zgodna z SRWD 2020): 

2. Legnicko-Głogowski Okr ęg Przemysłowy  – obszar gospodarczy, którego siła 
ekonomiczna oparta jest na zasobach rudy miedzi i jej przetwórstwie. Obszar 
monokulturowy, o postępującym dużym stopniu urbanizacji i przekształceń środowiska. 
Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji tego subregionu w kontekście 
ograniczoności zasobów miedzi. Obszar występowania złóż węgla brunatnego, wymaga 
kierunkowych decyzji państwa.  

10. Autostrada Nowej Gospodarki  – obszar o docelowo najwyższej w regionie dostępności 
transportowej. Osadzony na istniejących i projektowanych ciągach autostrad i dróg 
szybkiego ruchu oraz integrujący transport kolejowy i wodny. Jest terenem o najwyższej 
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atrakcyjności lokalizacji produkcji na Dolnym Śląsku. Wymaga wzmocnienia i wprowadzenia 
najwyższych standardów technologicznych w dziedzinie teleinformatycznej oraz szczególnie 
aktywnej obsługi prawnej i planistycznej, sprzyjającej powstawaniu i ukorzenianiu podmiotów 
gospodarczych, szczególnie tych o rodowodzie dolnośląskim. Swym zasięgiem obszar ten 
obejmuje również miasta będące niegdyś fundamentem gospodarczej prosperity regionu, 
które dziś wymagają rewitalizacji i nowych miejsc pracy. Do tych ośrodków adresowana jest 
polityka przyciągania inwestorów, ich zakorzeniania i tworzenia trwałych miejsc pracy 
powiązanych z nowoczesna gospodarka. Obszar ten może stać się kołem zamachowym 
całego regionu, pod warunkiem racjonalnych decyzji lokalizacyjnych i inwestycyjnych. 

11. Obszar rolniczy  – obejmuje głównie Nizinę Śląska i Przedgórze Sudeckie 
i charakteryzuje się najlepszymi w kraju warunkami dla produkcji rolnej, tzn. najwyższym 
wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Teren ten wymaga szczególnej 
ochrony i wsparcia ze względu na najwyższa jakość gleb oraz wykorzystania tego 
wyjątkowego potencjału (m.in. najdłuższy okres wegetacyjny w kraju) poprzez aktywizację 
przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego w celu pełnego wykorzystania naturalnych 
predyspozycji. Z prospektywnego punktu widzenia należy ukierunkować rozwój produkcji 
żywności na kooperację przemysłu spożywczego z partnerami zagranicznymi. 
 

Rysunek 1.7  Dwanaście Obszarów Interwencji w Strategii Rozwoju Województwa  
Dolnośląskiego 2020 [53] 
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Poniższa tabela prezentuje ranking „pierwszeństwa” celów rozwoju w trzech 
obszarach interwencji, w granicach których położona jest Legnica. Ranking jest wynikiem 
konsultacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami samorządów, 
partnerami społecznymi i przedstawicielami biznesu. Punktacja opracowana została na 
podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów województwa. Należy zaznaczyć, że 
niższa ranga danego celu szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku 
możliwości realizacji związanych z nim zadań - jest jedynie rodzajem rekomendacji, które 
z celów powinny być realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej w ramach 
posiadanych środków. 

Tabela 1.1 Ranking celów rozwoju SRWD 2020 w obszarach interwencji, do których przynależy 
miasto Legnica, w skali od 1 (najistotniejszy) do 8 (najmniej istotny) 

 
 

Obszary interwencji:  
Cele rozwoju: 

2 10 11 

ś
re

dn
ia

 

Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 4 5 6 5 

Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej 1 1 8 3 

Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP 3 3 4 3 

Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie 
zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu 
bezpieczeństwa 

2 4 1 2 

Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-
informacyjnych 

8 7 5 7 

Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników 5 2 7 5 

Cel 7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu i jakości życia 7 6 3 5 

Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne 6 8 2 5 
 

Osiągnięcie założonych celów Strategii, nakierowanych terytorialnie na obszary 
interwencji, wymaga skupienia działań w kluczowych grupach nazwanych Makrosferami : 

1.INFRASTRUKTURA 
2. ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH l WIEJSKICH 
3. ZASOBY 
4. TURYSTYKA 
5. ZDROWIE l BEZPIECZEŃSTWO 
6. EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT l INFORMACJA 
7. SPOŁECZEŃSTWO l PARTNERSTWO 
8. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ l INNOWACYJNOŚĆ 
 

W obrębie poszczególnych Makrosfer wyodrębniono: priorytety, kryteria wyboru 
projektów oraz szereg proponowanych przedsięwzięć, służących osiągnięciu określonych 
celów szczegółowych. Przedsięwzięcia są zbiorem działań zgłoszonych w toku dyskusji 
z partnerami społecznymi i realizować je będzie zarówno samorząd województwa, jak 
i jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa, 
partnerzy społeczni i gospodarczy z wykorzystaniem potencjału partnerstwa publiczno-
publicznego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jest dokumentem, który 
zakłada pozyskiwanie prywatnego finansowania zadań rozwojowych, realizowanych przez 
sektor publiczny, w tym wykorzystanie instrumentu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 
Potencjalne środki finansowe, które mogą zostać wykorzystane przez sektor publiczny na 
realizację Strategii na lata 2013-2025, oszacowano łącznie na 96,4 mld zł. Daje to średnio 
około 7,4 mld zł rocznie.  
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1.4.4 Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 Plus 

 
Strategia ma charakter ofensywny i formułuje następującą wizję miasta w przyszłości [32]: 

 
 

Osiągnięcie zamierzonego poziomu rozwoju społecznego, gospodarczego oraz 
przestrzennego miasta odpowiadającego przyjętej wizji będzie możliwe dzięki realizacji 
pięciu celów strategicznych, takich jak [32]: 
1. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie atrakcyjności 

inwestycyjnej Miasta. 
2. Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystki i sportu. 
3. Poprawa jakości i warunków życia Legniczan. 
4. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów dziedzictwa 

kulturowego. 
5. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 
 

Wyzwania strategiczne wynikające z przyjętych celów strategicznych osiągane będą 
poprzez realizację celów operacyjnych uszczegółowiających założone kierunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego Legnicy w nadchodzących latach. Z kolei osiągnięciu celów 
operacyjnych będzie sprzyjała realizacja określonych typów zadań. W obszarze celu 
strategicznego nr 5. są to następujące cele operacyjne i zadania: 

 

CEL OPERACYJNY V.1 - Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby 
edukacyjne oraz adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby rekreacji. 

Nowoczesne podejście do zagadnień ochrony przyrody powinno koncentrować się na 
adaptacji terenów cennych przyrodniczo na potrzeby rekreacji czy edukacji przyrodniczo -
 historycznej. Bezpośrednie obcowanie z przyrodą i terenami zieleni zwiększa szansę na 
zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców, a dodatkowe przeznaczenie tych terenów 
pod cele rekreacyjne czy edukacyjne powinno ułatwić pozyskiwanie środków na ich 
utrzymanie. Konieczna jest aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta, która pozwoli 
wskazać możliwości adaptacji części terenów obecnie zaniedbanych lub niewykorzystanych 
na potrzeby rekreacji (np. Lasek Złotoryjski), a także umożliwi ocenę potrzeb w zakresie 
ochrony środowiska na terenie miasta. Działania w ramach tego celu będą służyć także 
zachowaniu unikatowego charakteru zabytkowego Parku Miejskiego oraz obiektu Palmiarni. 
Jest to nie tylko obszar miasta cenny przyrodniczo, o wysokich walorach edukacyjno-
historycznych oraz rekreacyjnych, ale także ciekawa atrakcja turystyczna regionu.  

Zadaniami głównymi będą: 

• Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni; 
• Kontynuacja rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego; 
• Kontynuacja rewitalizacji zieleni Lasku Złotoryjskiego i adaptacja obiektu do celów 

rekreacyjnych; 
• Adaptacja terenu zieleni (rejon ul. Złotej) na rozbudowę Parku Bielańskiego; 
• Kontynuacja budowy Parku Osiedlowego na Piekarach obok Zespołu Szkół 

Integracyjnych; 
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Zadaniami uzupełniającymi będą: 

• Renowacja i urządzanie zieleni parkowo – zabytkowej przy ul. Grabskiego; 
• Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta – ocena walorów turystyczno-

krajoznawczych środowiska przyrodniczego, poprzez aktualizację dokumentacji z 1995 r.; 
• Promocja Legnicy jako miasta parków i ogrodów. 
 
 

CEL OPERACYJNY V.2 - Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz 
ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych. 
 

Konieczna jest dalsza rozbudowa, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych, 
w tym ochrony przeciwpowodziowej, ale także budowa i przebudowa infrastruktury 
odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta. Należy także dążyć do przyśpieszenia 
czasu reakcji służb bezpieczeństwa oraz alarmowania ludności o zagrożeniach, doskonaląc 
zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności, a także przygotowując mobilne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe umożliwiające elastyczne reagowanie na występujące 
zagrożenia powodziowe na terenie miasta. Wprowadzając nowe rozwiązania i instalacje 
ochrony przeciwpowodziowej nie należy zapominać o estetyce miasta. Trend zwracania 
miasta „ku rzece” wpływa na atrakcyjność przestrzeni publicznych i zwiększenie zasobów 
terenów rekreacyjnych. W miarę możliwości warto zatem wały przeciwpowodziowe 
przekształcać na zabudowę bulwarową i przywracać Kaczawę wraz z terenami 
przybrzeżnymi miastu i jego mieszkańcom.  
Zadaniami głównymi będą: 

• Dążenie do zrealizowania inwestycji na rzekach Kaczawa i Czarna Woda ograniczających 
zagrożenie powodziowe Legnicy (suchy zbiornik Rzymówka, polder Rzeszotary); 

• Modernizacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych, w tym ochrony 
p/powodziowej na obszarze miasta; 

• Budowa lub przebudowa systemu odprowadzającego wody opadowe z wykorzystaniem 
samoczynnych przepompowni na wylotach kolektorów zbiorczych kanalizacji burzowej, 
utwardzenie dróg dojazdowych do urządzeń systemu; 

• Przywrócenie Kaczawy i terenów przybrzeżnych miastu i jego mieszkańcom - zabudowa 
bulwarowa wzdłuż wałów przeciwpowodziowych (od strony ul. Nadbrzeżnej). 

Zadaniami uzupełniającymi będą: 

• Doskonalenie zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach; 

• Promocja miasta przygotowanego do walki z zagrożeniami naturalnymi; 
 
 

CEL OPERACYJNY V.3 - Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie 
i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym 
CO₂ 
 

Legnica, podobnie jak i inne miasta w Polsce, musi sprostać problemowi i zagrożeniu 
jakim jest emisja zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza zjawisko tzw. „niskiej emisji”. 
Przyjęty w 2014 r. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy wyznacza kierunki 
i zadania, jakie należy podjąć, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza w mieście. 
Jego realizacja będzie ukierunkowana przede wszystkim na wymianę instalacji 
wentylacyjnych i grzewczych oraz modernizacji i optymalizacji źródeł ciepła w zależności od 
możliwości technicznych oraz finansowych. Realizacja Programu powinna zostać wsparta 
w kolejnych latach termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, wprowadzaniem 
rozwiązań energooszczędnych, rozwojem komunikacji publicznej przyjaznej środowisku, 
a także rozbudową ścieżek rowerowych i promocją alternatywnych środków transportu. 
Zadaniami głównymi będą: 

• Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy; 
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; 
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• Budowa ścieżek rowerowych i promocja korzystania z roweru, jako środka lokomocji; 
• Kontynuacja wymiany taboru autobusowego MPK na autobusy z napędem ekologicznym; 
Zadaniami uzupełniającymi będą: 

• Opracowanie studium komunikacyjnego; 
• Wykorzystanie istniejących linii kolejowych do wzbogacenia oferty komunikacyjnej miasta; 
• Kontynuacja działań w zakresie rozwiązań energooszczędnych w bazie oświatowej – 

termomodernizacje, przebudowa, wymiana instalacji elektrycznych, centralnego 
ogrzewania, budowa kolektorów słonecznych; 

• Działania na rzecz odnawialnych źródeł energii; 
• Promocja zdrowego miasta. 
 
 

CEL OPERACYJNY V.4 - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
 

Zadania realizowane w ramach tego celu będą koncentrować się na wspieraniu 
wszelkich inicjatyw i działań z zakresu edukacji ekologicznej, podejmowanych przez szkoły, 
organizacje pozarządowe i instytucje kultury (konkursy, festiwale, olimpiady, itp.), 
skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i starszych mieszkańców miasta. Społeczne 
poczucie współodpowiedzialności za środowisko i wygląd estetyczny miasta w sposób 
bezpośredni przełoży się na jakość środowiska w przestrzeni publicznej Legnicy. 
Zadaniami głównymi będą: 

• Wspieranie inicjatyw i działań z zakresu edukacji ekologicznej, podejmowanych przez 
szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje kultury (konkursy, festiwale, olimpiady, itp.); 

• Kampania edukacyjna ukierunkowana na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych 
z eliminacji niskiej emisji; 

• Promocja miasta, które ekologią stoi. 
 
 

CEL OPERACYJNY V.5 - Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami. 
 

Cel koncentruje się na dalszej rozbudowie gminnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, a w szczególności rozbudowie Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. Mimo licznych inwestycji już wdrożonych w tym zakresie potrzeby 
wciąż są znaczące. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż RIPOK, świadczący swe usługi 
także na rzecz innych samorządów Dolnego Śląska przy odpowiednim doinwestowaniu, 
może stać się instytucją nie tylko wysoce efektywną środowiskowo, ale także ekonomicznie. 
Zadaniami głównymi będą: 

• Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
• Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 
• Promocja Legnicy jako czystego miasta; 
 
 

Ostateczny zakres zadań, które będą mogły zostać zrealizowane w nadchodzących 
latach będzie zależał od możliwości budżetowych Miasta oraz skuteczności pozyskiwania 
środków zewnętrznych pochodzących z funduszy europejskich oraz innych funduszy 
krajowych. Źródłami finansowania większości zadań inwestycyjnych proponowanych 
w Strategii, obok budżetu miasta, będą: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w przypadku działań przeciwpowodziowych), a także – w przypadku 
edukacji ekologicznej – wszelkie możliwe do uzyskania środki zewnętrzne. Osie priorytetowe 
w poszczególnych Programach zostaną określone po zatwierdzeniu ich „Uszczegółowień”. 
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1.4.5 Wojewódzki Program Ochrony Środowiska  

Pierwszy wojewódzki POŚ został przyjęty Uchwalą Nr XLIV/842/2002 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r., natomiast aktualizację dokumentu 
przyjęto uchwałą nr LIV/969/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 
2010 r. Opracowany w 2002r. Program Ochrony Środowiska przedstawia cele i zadania, 
których realizacja ma zapewnić zrównoważony rozwój województwa, tj. taki rozwój, w którym 
zaspokajanie potrzeb współczesnych pokoleń nie ograniczy możliwości realizacji potrzeb 
pokoleń przyszłych. Tym samym jako długoterminowy, nadrzędny cel wskazano: harmonijny, 
zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko 
mają istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również wspierają jego rozwój 
gospodarczy. W 2010 roku przyjęto Program Ochrony Środowiska Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, stanowiący aktualizację 
Programu z 2002 roku. Nadrzędny cel Programu sformułowano następująco: dążenie do 
osi ągni ęcia zrównowa żonego i trwałego rozwoju Województwa Dolno śląskiego 
poprzez popraw ę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych  
walorów, utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój in frastruktury ochrony środowiska. 
W dokumencie zaproponowano szereg celów i kierunków działań, które znacznie 
rozszerzają listę celów z wersji dokumentu z 2002 roku. 

Wobec nadrzędnej roli Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, która 
w sposób syntetyczny ujmuje sprawy ochrony środowiska, bardziej szczegółowe cele 
ekologiczne ujęte w wojewódzkim POŚ powinny być zgodne z celami szczegółowymi 
Strategii regionalnej. Porównanie obydwu dokumentów wskazuje, że powiązanie dotyczy 
w pewnym stopniu właściwie wszystkich celów Strategii, a w szczególności celu 4, jakim jest 
„ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do 
zmian klimatu i poprawa bezpieczeństwa”. Poniżej, spośród celów zawartych WPOŚ na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, 
których rozwiązanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie Dolnego Śląska – 
tzw. priorytetów ekologicznych, w odniesieniu do czterech głównych kategorii zagadnień: 

I. W zakresie zada ń systemowych: 
− Rozwój edukacji ekologicznej; 
− Zarządzanie środowiskowe. 

II. W zakresie poprawy jako ści środowiska: 
− Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
− Racjonalizacja gospodarki odpadami; 
− Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 
− Ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych. 

III. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego u żytkowania 
zasobów przyrody: 

− Efektywna ochrona przyrody; 
− Ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych; 
− Ochrona gleb użytkowanych rolniczo. 

IV. W zakresie zrównowa żonego wykorzystania surowców, wody i energii: 
− Zabezpieczenie środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi; 
− Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Ponadto zostały również określone cele długoterminowe do 2015 r. oraz 
krótkoterminowe do roku 2011 (wraz z kierunkami działań dla celów krótkoterminowych) 
w podziale na następujące sektory: transport, przemysł i energetyka zawodowa, 
budownictwo i gospodarka komunalna, rolnictwo, turystyka i rekreacja, aktywizacja rynku do 
działań na rzecz ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna. 
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1.4.6 Aktualizacja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014 – 2017, z perspektywą do 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr LV/2121/14 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. Obejmuje okres czterech lat 
i uwzględnia działania na kolejne cztery lata. Jest dokumentem kompleksowo traktującym 
zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań. 
Dla Programu przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  
 

CEL NADRZĘDNY 
"Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany 
rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym." 

 

Priorytety ekologiczne oraz cele w ramach 6 obszaró w strategicznych:  

Obszar strategiczny I - Zadania o charakterze syste mowych:  
• Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa z zachowaniem równowagi 
ekologicznej pomiędzy wykorzystaniem walorów przestrzeni, a rozwojem gospodarczym 
(poprawa jakości życia i zachowanie wartości środowiska).  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Zwiększenie efektywności prac związanych z planowaniem przestrzennym, 

w szczególności dotyczy to opracowań ekofizjograficznych oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych 
inwestycji. 

2. Prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej (kształtowanie przestrzeni), 
uwzględniającej wartości przyrodnicze i ład przestrzenny. 

3. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią.  
• System transportowy;  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej z uwzględnieniem rozwiązań 
minimalizujących negatywny wpływ transportu na środowisko.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Poprawa jakości dróg ze szczególnym uwzględnieniem budowy dróg ekspresowych 

i modernizacji pozostałych rodzajów dróg, w tym kolei dużych prędkości. 
2. Wdrożenie zasad transportu intermodalnego. 
3. Wprowadzenie zmian w inżynierii ruchu drogowego.  
• Przemysł i energetyka zawodowa; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko poprzez 
wdrożenie prośrodowiskowego modelu produkcji oraz zasad planowania przestrzennego 
i obowiązujących przepisów prawnych.  
Cel krótkoterminowy do roku 2017  
1. Rozpropagowanie zasad zarządzania środowiskowego wśród przedsiębiorców. 
2. Tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji realizujących systemy 

zarządzania środowiskowego. 
3. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego.  
• Budownictwo i gospodarka komunalna; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko mieszkalnictwa i przemysłu.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie niskiej emisji. 



proGEO  Sp. z o.o. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 R. 
    
 

36

2. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez ograniczenie ładunku 
i ilości ścieków. 

3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.  
• Rolnictwo; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Zrównoważony rozwój rolnictwa z poszanowaniem walorów środowiska i różnorodności 
biologicznej województwa.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi w produkcji rolnej. 
2. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na 

obszarach wykorzystywanych rolniczo. 
3. Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. 
4. Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych przez czynniki antropogeniczne. 
5. Racjonalna organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
6. Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu oraz udział w przeciwdziałaniu tym zmianom.  
• Turystyka i rekreacja; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Rozwój turystyki i rekreacji z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Wspieranie rozwoju turystyki regionalnej. 
2. Optymalizacja wykorzystania potencjału turystycznego regionu. 
3. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko rozwoju turystycznego.  
• Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska.  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Kształtowanie proekologicznych postaw konsumpcyjnych.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Rozwój produkcji towarów proekologicznych. 
2. Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska. 
3. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy.  
4. Opracowanie programu zapobiegania powstawania odpadów.  

Obszar strategiczny II - Poprawa jako ści środowiska:  
• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze źródeł 
powierzchniowych, punktowych i liniowych); 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza co najmniej na 

poziomie określonym prawem lub poniżej tego poziomu. 
2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł przemysłowych, 

komunikacyjnych i komunalnych tzw. niskiej emisji. 
3. Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów 

stężeń zanieczyszczeń. 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.  
• Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 

poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 
2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliwa II generacji.  
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Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. 
2. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
3. Zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głownie energetyki wiatrowej, 

biogazowi, instalacji na biomasę i solarnych), w tym małych i mikroźródeł.  
• Poprawa jakości wód; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych i podziemnych 
pod względem jakościowym określonych przez Ramową Dyrektywę Wodną (Dyrektywę 
2000/60/WE).  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Osiągniecie celów ochrony JCW. 
2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł 

komunalnych, przemysłowych i rolniczych. 
3. Zachowanie zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód. 
4. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi 

ekosystemów. 
5. Realizacja monitoringu JCW.  
• Racjonalna gospodarka odpadami; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju 
i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w szczególności komunalnych. 
2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska. 

3. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów przy zwiększeniu 
udziału innych form unieszkodliwiania odpadów. 

4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
5. Zmniejszenie liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
6. Optymalizacja funkcjonowania RIPOK poprzez opracowanie gminnych i regionalnych 

strategii gospodarki odpadami. 
7. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie oraz ekologicznie technologii odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk 
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego ich przekształcania. 

8. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji, a także rekultywacji składowisk 
odpadów. 

9. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków 
publicznych. 

10. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami 
oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej, w celu kształtowania 
odpowiednich postaw zmierzających do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych. 

11. Opracowywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gmin, 
związków gmin i RIPOK.  

• Ochrona powierzchni ziemi; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 
i zdewastowanych.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Ochrona gleb użytkowanych rolniczo. 
2. Rozwój monitoringu środowiska glebowego w województwie.  
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3. Zwiększenie zakresu rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 
(przywracanie funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej). 

4. Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych. 
5. Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.  
• Ochrona przed hałasem; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Poprawa klimatu akustycznego na obszarach, gdzie zostały przekroczone wartości 
normatywne oraz zabezpieczanie pozostałych obszarów przed zagrożeniem wystąpienia 
ponadnormatywnej emisji hałasu.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 

komunikacyjnego. 
2. Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 

przemysłowego. 
3. Kontrola poziomu hałasu pochodząca od obiektów przemysłowych oraz monitoring 

poziomu hałasu pochodzącego od ośrodków komunikacji. 
4. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 

korzystna.  
• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Stała kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego. 
2. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 

najmniej na tych poziomach. 
3. Edukacja społeczeństwa dotycząca rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól 

elektromagnetycznych.  

Obszar strategiczny III - Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych:  
• Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi;  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Tworzenie spójnego i nowoczesnego systemu zarządzania gospodarką wodną  
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w wodę z zasobów 

podziemnych oraz otoczenie ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 
2. Zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. 
3. Dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe  

i konsumpcyjne. 
4. Zreformowanie struktur gospodarki wodnej i dostosowanie sektora gospodarki wodnej 

do zmian klimatu. 
5. Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania 

wodami.  
• Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich rozpoznania, 
wydobycia i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania kopalin  

i zapobieganie konfliktom społecznym wynikającym z eksploatacji i magazynowania 
surowców. 

2. Maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania.  
3. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.  
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4. Ochrona zasobów surowców energetycznych województwa dolnośląskiego.  
5. Kontynuowanie rozpoznania występowania surowców energetycznych i stworzenie 

możliwości oraz wskazanie złóż strategicznych.  
• Efektywne wykorzystanie energii.  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Zrównoważony rozwój sektora energetycznego zmierzający do poprawy efektywności 
energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki w województwie dolnośląskim 
(bezpieczeństwo energetyczne).  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Osiągnięcie do 2016 roku oszczędności energii o 9% w stosunku do średniego zużycia 

energii finalnej z lat 2001- 2005.  
2. Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania zasobów energii.  
3. Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną.  

Obszar strategiczny IV - Ochrona przyrody i krajobr azu: 
• Ochrona zasobów przyrodniczych; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ukształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów podlegających ochronie prawnej 
oraz pozostałych terenów zieleni.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Rozszerzenie i umocnienie regionalnego systemu obszarów chronionych i jego 

zintegrowanie z systemami krajowymi i europejskimi. 
2. Ochrona i zwiększanie powierzchni terenów zielonych przy zachowaniu dotychczas 

istniejących obszarów. 
3. Ochrona różnorodności biologicznej i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów 

przyrodniczych regionu. 
4. Tworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych.  
• Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych. 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Rozwijanie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego. 
2. Ochrona, powiększanie i udostępnianie zasobów leśnych.  
3. Wielofunkcyjna gospodarka leśna.  

Obszar strategiczny V - Kształtowanie postaw ekolog icznych:  
• Edukacja ekologiczna  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup społeczeństwa 
w odniesieniu do konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw 
z zakresu edukacji ekologicznej.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego, zgodnie 

z zasadą "myśl globalnie, działaj lokalnie". 
2. Rozwój systemu stałej współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego. 
3. Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej.  
• Udział społeczeństwa w postępowaniu na rzecz ochrony środowiska i udostępnianie 
informacji o środowisku. 
Cel długoterminowy do roku 2021  
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Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji z zakresu 
ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, ekologicznych oraz 
ekonomicznych oraz zapewnienie udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Aktywny udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska. 
2. Rozwój infrastruktury dostępu do informacji o środowisku.  

Obszar strategiczny VI - Poprawa bezpiecze ństwa ekologicznego:  
• Przeciwdziałanie poważnym awariom;  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych przez potencjalne 
źródła awarii przemysłowych dla ochrony ludności przed ich skutkami.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Zapobieganie poważnym awariom, mogącym mieć wpływ na środowisko oraz zdrowie 

i życie mieszkańców. 
2. Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii.  
• Ochrona przed powodzią i suszą; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka 
występowania sytuacji nadzwyczajnych z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowaniem zasobów przyrody i niepogarszania stanu środowiska.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (poprawa osłony 

przeciwpowodziowej). 
2. Zwiększenie retencji zlewni (w szczególności cieków o dużym zagrożeniu 

powodziowym) – w tym budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej dla zwiększenia 
retencji zasobów wodnych i poprawy ich jakości oraz poprawy bioróżnorodności. 

3. Usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym - wspieranie inwestycji 
i dobrych praktyk ukierunkowanych na przeciwdziałanie klęskom suszy i powodzi, 
zapewniających odporność oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami 
żywiołowymi. 

4. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
5. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody.  
• Ochrona przeciwpożarowa; 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Dążenie do minimalizowania ryzyka pożarowego.  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Przestrzeganie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
2. Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej.  
• Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.  
Cel długoterminowy do roku 2021  
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych poprzez zastosowanie 
efektywnych i sprawdzonych rozwiązań (minimalizacja ryzyka).  
Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Wypełnianie wymagań transportowych w przypadku przewozu materiałów 

niebezpiecznych. 

2. Kontrole transportu substancji niebezpiecznych.  

Ocena realizacji poszczególnych celów przygotowywana będzie w raportach z realizacji 
Programu. Ocena ta będzie miała charakter zarówno ilościowy jak i jakościowy - jej celem 
będzie wskazanie oraz zmierzenie stopnia realizacji celów [52]. 
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2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA LEGNICY 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono dane podstawowe, takie jak położenie 
administracyjno – geograficzne, demografia, struktura użytkowania gruntów, a także 
omówiono stan aktualny i jego zmiany na przestrzeni ostatnich lat w poszczególnych 
sektorach społeczno – gospodarczych, takich jak: system transportowy, gospodarka wodno 
– ściekowa, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, odnawialne źródła energii, 
gospodarka odpadami. W ramach prac przeanalizowane zostały dostępne dane źródłowe, 
statystyczne oraz informacje przekazane przez Urząd miasta, Spółki miejskie i podmioty 
prywatne. W ramach poszczególnych zagadnień skoncentrowano się przede wszystkim na 
przedstawieniu danych liczbowych i ocenie aktualnej sytuacji oraz analizie trendów zmian, 
w odniesieniu do stanu przedstawionego w poprzednim Programie ochrony środowiska dla 
Miasta Legnicy na lata 2008 – 2011 w perspektywie na lata 2012 – 2015 [5] oraz w Raporcie 
z realizacji POŚ za lata 2008 – 2011 [6].  
 

2.1 Poło żenie geograficzne i administracyjne 

 
Miasto Legnica położone jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części 

województwa dolnośląskiego na równinie legnickiej, nad rzekami: Kaczawą (dopływ Odry) 
i wpadającą do niej Czarną Wodą. Od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 miasto było 
stolicą województwa legnickiego. Obecnie jest miastem na prawach powiatu (powiatem 
grodzkim) oraz siedzibą powiatu ziemskiego. Stanowi najdalej wysunięty na południe 
i największy ośrodek miejski Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zgodnie 
z regionalizacją fizyczno-graficzną wg J. Kondrackiego (2002 r.) Legnica leży w granicach 
makroregionu Nizina Śląsko-Łużycka, w mezoregionie Równina Legnicka. 

 

Rysunek 2.1 Położenie fizjograficzne Legnicy wg podziału J. Kondrackiego [1]. 
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2.2 Demografia 

Legnica zajmuje trzecią pozycję wśród miast województwa dolnośląskiego pod 
względem liczby mieszkańców (po Wrocławiu i Wałbrzychu) i wyraźnie dominuje pod 
względem potencjału ludnościowego nad swym otoczeniem (liczba mieszkańców miasta 
przewyższa dwukrotnie liczbę ludności powiatu ziemskiego). Legnicę zamieszkuje prawie 
102 tys., wg stanu na koniec 2013 r. (wg GUS). Kierunek procesów demograficznych, 
zachodzących w ostatnich latach w Legnicy, odpowiada ogólnym tendencjom 
demograficznym charakterystycznym dla województwa i całego kraju, wyrażającym się 
w stagnacji bądź w spadku liczby mieszkańców miast, na co składa się zerowy lub ujemny 
przyrost naturalny i takież saldo migracji. Ostatnie lata charakteryzują się wysokim ujemnym 
saldem migracji, przy czym maleje tempo migracji wewnętrznych, natomiast rośnie odpływ 
mieszkańców za granicę. Ostatnie lata to również ostry spadek przyrostu naturalnego, 
skutkujący rosnącym obciążeniem demograficznym, dźwiganym przez osoby w wieku 
produkcyjnym, których udział procentowy w całej populacji miasta ledwie przewyższa 64% .  

 

Tabela 2.1  Podstawowe dane demograficzne dla Legnicy [wg GUS] 

 Jedn.  
miary 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

liczba mieszkańców osoba 104489 104178 103417 102979 102422 101992 

gęstość zaludnienia osoba 1856 1851 1837 1829 1820 1812 

przyrost naturalny osoba -97 -67 4 -143 -158 -237 

saldo migracji wewnętrznych osoba -328 -239 -271 -294 -293 -211 

saldo migracji zagranicznych osoba 4 -10 -19 -1 -73 -81 

obciążenie demograficzne* osoba 50,0 50,5 51,6 52,8 54,6 56,1 

udział ludności w wieku 
produkcyjnym 

% 66,7 66,5 66,0 65,4 64,7 64,1 

* ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
 

 
 

Rysunek 2.2  Niekorzystne procesy demograficzne na przestrzeni ostatnich lat w Legnicy [GUS] 
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2.3 Struktura u żytkowania gruntów 

 W strukturze zagospodarowania terenu miasta przeważają grunty zabudowane 
i zurbanizowane, których łączna powierzchnia stanowi 49%, w tym 11% zajmują tereny 
przemysłowe, 9,5% drogi, natomiast tereny mieszkaniowe prawie 7,9%. Drugą co do 
wielkości kategorią w strukturze użytkowania powierzchni są użytki rolne, których udział 
w obszarze miasta stanowi 39%, w tym ponad ¾ zajmują grunty orne, a dalsze 20% to łąki 
i pastwiska. Grunty leśne stanowią 7,5% powierzchni miasta, natomiast użytki ekologiczne 
zajmują 0,4%. Szczegółowe informacje odnośnie zmian stanu użytkowania gruntów na 
terenie Legnicy na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają wykresy i tabele poniżej.  
 

Rysunek 2.3  Struktura użytkowania gruntów, wg stanu na początek 2014 r. [dane UM] 
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Rysunek 2.4  Podział użytków rolnych, wg stanu na początek 2014 r. [dane UM] 
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Jak wynika z przedstawionych danych, w latach 2008 – 2013, tj. na przestrzeni 
obowiązywania poprzedniego Programu ochrony środowiska oraz ostatnich dwóch lat, 
powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wzrosła o 58 ha, przede wszystkim 
kosztem powierzchni użytków rolnych, która zmniejszyła się w sumie o 44 ha. Największe 
zmiany dotyczyły powierzchni pod drogami, która wzrosła w omawianym czasie o 41 ha. 
największy spadek natomiast dotyczył areału gruntów ornych i wynosił łącznie 25 ha. 
Wzrosła ponadto powierzchnia terenów mieszkaniowych, których na początku 2014 r. było 
o 24 ha więcej, niż w styczniu 2008 r. Zwiększyła się również o 21 ha powierzchnia 
niezabudowanych terenów zurbanizowanych. Z kolei łączna powierzchnia sadów, łąk, 
pastwisk, lasów i zadrzewień zmalała w sumie o 19 ha. Spadek dotyczył również powierzchni 
terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, która spadła o 16 ha. Szczegółowe dane zostały 
przedstawione w poniższych tabelach i na wykresach.  
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Tabela 2.2  Użytkowanie gruntów na terenie Legnicy w latach 2008 – 2013 [dane UM] 

01.01.2008 5629 1683 15 306 149 55 0 34 2242
01.01.2009 5629 1681 14 308 149 55 0 37 2241
01.01.2010 5629 1679 14 308 149 55 0 37 2242
01.01.2011 5629 1679 14 304 149 55 0 37 2235
01.01.2012 5629 1666 14 299 146 55 0 35 2215
01.01.2013 5629 1661 14 299 143 55 0 34 2206
01.01.2014 5629 1658 14 298 142 53 0 33 2198

385 38 423 0 79 14 93 23 46 103
385 39 424 0 79 14 93 23 46 104
385 39 424 0 79 14 93 23 46 104
385 39 424 0 79 14 93 23 46 88
385 39 424 0 84 14 98 23 46 95
383 38 421 0 83 14 97 23 46 90
382 38 420 0 83 14 97 23 45 89

drogi
tereny 

kolejowe
inne

419 629 658 212 151 494 133 1 0 2699
424 630 662 201 151 492 133 2 0 2695
427 626 659 207 150 493 133 2 0 2697
431 626 664 208 147 509 133 2 0 2720
436 626 660 215 141 515 133 2 0 2728
440 622 659 222 137 532 132 2 0 2746
443 619 658 233 135 535 132 2 0 2757

Grunty leśne [ha] Grunty pod wodami [ha] Użytki 
ekologiczne 

[ha]

Nieużytki 
[ha]

Tereny 
różne 
[ha]
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grunty 

zadrzewione i 
Razem

morskimi 
wewnętrz.

powierzchn. 
płynącymi

powierzchn. 
stojącymi
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Użytki rolne [ha]

grunty orne sady łąki pastwiska 
gr. rolne 
zabud.
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stawami

rowy Razem

Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]

tereny 
mieszk.

tereny 
przemysł.

inne tereny 
zabudow.

zurb. tereny 
niezabud.

tereny rekr. 
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Wg stanu 
na
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Tabela 2.3 Zmiany w użytkowaniu gruntów na terenie Legnicy w latach 2008 – 2013 [dane UM] 

2008 0 -2 -1 2 0 0 0 3 -1
2009 0 -2 0 0 0 0 0 0 1
2010 0 0 0 -4 0 0 0 0 -7
2011 0 -13 0 -5 -3 0 0 -2 -20
2012 0 -5 0 0 -3 0 0 -1 -9
2013 0 -3 0 -1 -1 -2 0 -1 -8

2008-2013 0 -25 -1 -8 -7 -2 0 -1 -44

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16
0 0 0 0 5 0 5 0 0 7
-2 -1 -3 0 -1 0 -1 0 0 -5
-1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1
-3 0 -3 0 4 0 4 0 -1 -14

drogi
tereny 

kolejowe
inne

5 1 4 -11 0 -2 0 1 0 -4
3 -4 -3 6 -1 1 0 0 0 2
4 0 5 1 -3 16 0 0 0 23
5 0 -4 7 -6 6 0 0 0 8
4 -4 -1 7 -4 17 -1 0 0 18
3 -3 -1 11 -2 3 0 0 0 11

24 -10 0 21 -16 41 -1 1 0 58

Rok
Powierzchnia 

gminy [ha]

Użytki rolne [ha]

grunty orne sady łąki pastwiska 
gr. rolne 
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grunty pod 
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Rysunek 2.5 Zmiany w użytkowaniu gruntów na terenie Legnicy w latach 2008 – 2013 [dane UM] 
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2.4 System transportowy 
 

Legnica położona jest na przecięciu “III europejskiego korytarza transportowego” 
Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, z odgałęzieniem IIIA Drezno - Krzywa 
(autostrada A4, linia kolejowa E30) z południkowym korytarzem komunikacyjnym  E65 
(DK3 i miejscami droga ekspresowa S3, linia kolejowa o znaczeniu państwowym Legnica - 
Rudna Gwizdanów, łącząca się z linia kolejową C-E59 Szczecin - Wrocław), stanowiąc 
ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej. Legnica leży w węźle dróg [2]: 
1. krajowych  (numery dróg krajowych według zarządzenia nr 6 generalnego dyrektora dróg 

publicznych z 9 maja 2000 roku): 
− droga krajowa nr 3  (Świnoujście - Jakuszyce - granica państwa), prowadząca 

ulicami: Jaworzyńską, Zachodnią, Rondo Unii Europejskiej, Zachodnią, Jaworzyńską, 
Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r., Jaworzyńską; 

− droga krajowa nr 4  [autostrada A4] (granica państwa - Jędrzychowice - Wrocław - 
Kraków - Korczowa - granica państwa); autostrada A4 powiązana jest z miejskim 
układem drogowym poprzez węzły z drogą krajową nr 3 (węzeł Nowa Wieś Legnicka) 
oraz - poza granicami miasta – z drogą wojewódzką nr 364; 

− droga krajowa nr 94  (Krzywa - Wrocław - Bytom - Kraków - Balice), prowadząca 
ulicami: Chojnowską, Piastowską, Pocztową, Kartuską, Czarnieckiego i Wrocławską. 

2. drogi wojewódzkiej nr 364  (dawna droga krajowa nr 364) Legnica - Złotoryja - Lwówek 
Śląski - Gryfów Śląski (ul. Złotoryjska, Dziennikarska); 

3. dróg powiatowych : nr 20320 Legnica - Koskowice (ul. Koskowicka), nr 20343 Legnica - 
Bieniowice (ul. Pątnowska), nr 20350 Legnica - Miłogostowice (ul. Rzeszotarska), 
nr 20353 Legnica - Grzybiany (ul.  Iwaszkiewicza), nr 20392 Legnica - Legnickie Pole 
(ul. Gniewomierska), nr 20397 Legnica - Warmątowice/Dunino (ul. Nowodworska). 

Tak korzystne położenie względem najważniejszych miast regionu (Głogowa, Lubina, 
Wałbrzycha, Jeleniej Góry), stolicy województwa (Wrocławia), czy granicy kraju z Czechami 
i Niemcami stanowi główną przewagę konkurencyjną Miasta i jego gospodarczy potencjał.  

W ostatnich latach nastąpił poważny skok jakościowy w zakresie infrastruktury 
drogowo-komunikacyjnej, który był możliwy do osiągnięcia dzięki umiejętnemu wykorzystaniu 
wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich, w połączeniu z środkami pochodzącymi 
z budżetu miasta i województwa. Miasto zrealizowało liczne inwestycje drogowe, z których 
najważniejsze to m.in.: budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy (Etap ID), budowa zbiorczej 
drogi południowej – modernizacja ul. Grabskiego, przebudowa ul. Gniewomierskiej, ulic 
i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym (Trasa Nr 4 – I etap), drogi 
krajowej Nr 94 (klika inwestycji na różnych odcinkach), ulic gruntowych na osiedlu Piekary 
Wielkie (w powiązaniu z drogą krajową Nr 94), odnowa zdegradowanych obszarów miejskich 
w rejonie H. Pobożnego –przebudowa ulicy Libana, przebudowa al. Piłsudskiego  
i ul. Sikorskiego (w tym wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi PKP), przebudowa ulic: 
Pomorskiej, Witelona i Skarbka, czy Moniuszki.  

Liczne inwestycje w zakresie remontów nawierzchni dróg sprawiły, że w latach 2008 
– 2013 długość dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni ulepszonej w sieci 
drogowej miasta wzrosła o 15,7 km (wg GUS). Dobry stan dróg przekłada się również na 
wzrost zarejestrowanych pojazdów. W 2013 r. na terenie Legnicy zarejestrowanych było 
98 486 pojazdów (wg danych UM), 53% więcej niż na koniec 2008 r. (64 389 pojazdów). 
Ciągły wzrost liczby samochodów w stosunku do ograniczonej przepustowości ulic w Legnicy 
to jeden z najważniejszych problemów logistycznych i ekologicznych miasta. W 2013 r. 
zrealizowano projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem 
i transportem publicznym w mieście Legnica”. System pozwoli, m. in., na automatyczną 
analizę oraz regulację ruchu pojazdów w mieście, co znacząco przyczyni się do zwiększenia 
płynności i przepustowości ulic na terenie Legnicy. 
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Rysunek 2.6 Zmiany jakości nawierzchni dróg w Legnicy w latach 2008 – 2013 [GUS] 
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Głównym usługodawcą w zakresie komunikacji miejskiej  jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy. MPK zakupiło w 2013 r. dwa 
nowoczesne autobusy Solaris Urbino 12, spełniające ekologiczne normy niskiej emisji spalin. 
Każdy z nich może przewieźć 99 osób. Zakup dofinansowało miasto w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Na koniec 2013 r. spółka dysponowała 63 
autobusami miejskimi, które wykonały tego roku 3.424.806 wozokilometrów, w tym 3.315.180 
na liniach miejskich, a 109.626 na zamiejskich. Koszt 1 wozokilometra wyniósł 6,73 zł (dla 
porównania: 6,59 zł w 2012 r., a 6,22 zł w 2011 r.). Przychody uzyskane ze sprzedaży 
biletów nie pokrywają kosztów komunikacji miejskiej, dlatego każdego roku z budżetu gminy 
przekazywane są środki na dopłatę do kosztów świadczonych usług przewozowych.  

Od 1 sierpnia 2013 r., na podstawie analizy wyników badań potoków pasażerskich, 
struktury biletowej oraz rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych, przeprowadzonej 
w listopadzie 2012 r. przez specjalistyczną firmę, wprowadzone zostały nowe rozwiązania 
w zakresie funkcjonowania komunikacji w mieście. Wnioski z badań wykazały m. in., że sieć 
połączeń komunikacji publicznej powinna być dostosowana do bieżących i rzeczywistych 
potrzeb mieszkańców oraz rozwijającego się układu komunikacyjnego i urbanistycznego 
miasta. Zlikwidowano 6 nierentownych linii autobusowych i obecnie MPK obsługuje 18 linii, 
w tym 2 nocne. Spółka świadczy także usługi w ramach działalności pomocniczej, m.in. 
w zakresie badań technicznych i diagnostyki pojazdów. 

Przez Legnicę przebiega kluczowy szlak komunikacji kolejowej  E-30 łączący 
Europę Zachodnią z Ukrainą i wschodem kontynentu. Trasa ta obsługuje połączenia 
z Wrocławiem i innymi ważnymi ośrodkami miejskimi Polski, jak i linie kolejowe do miast 
wschodnich Niemiec: Drezna, Lipska, czy Berlina. W Master Planie dla Transportu 
Kolejowego w Polsce do 2030 roku oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Dolnośląskiego – Perspektywa 2020,wpisano m.in. modernizację magistrali 
kolejowej E-30. „Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II Wdrożenie ERTMS/ETCS 
i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole” została wpisana na listę 
projektów indywidualnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

O ile połączenie kolejowe ze stolicą województwa jest dogodne dla mieszkańców 
Legnicy i czas dojazdu nie przekracza 1,5 godziny, to połączenia kolejowe z Jelenią Górą, 
czy Wałbrzychem z powodu braku odpowiednich trakcji kolejowych i połączeń znacząco 
przekraczają czas dojazdu do tych miast samochodem. Tylko 4 miasta leżące na zachód od 
Legnicy, przy magistrali kolejowej E-30 posiadają korzystniejsze połączenia koleją, aniżeli 
samochodem [32].  
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Kluczowym problemem komunikacyjnym jest słaba 
jakość połączeń autobusowych i kolejowych na terenie 
Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego, uniemożliwiająca 
swobodny przepływ pracowników, studentów, uczniów 
i mieszkańców pomiędzy miejscowościami LGOM. Szansą na 
zmianę tego stanu jest przystąpienie Legnicy wraz z Gminą Miejską Głogów, Gminą 
Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiatem Bolesławieckim do 
porozumienia Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (LGOF) , którego liderem 
jest Województwo Dolnośląskie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, 
a jego celem jest wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych 
w aglomeracji policentrycznej, jaką jest Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny. 
 

Legnica leży na trasie korytarza komunikacyjnego E65 – trasy 
europejskiej, łączącej Bałtyk z Adriatykiem, a dokładnie miasto Malmö 
w Szwecji z miejscowością Chania w Grecji. Województwo Dolnośląskie, 
wraz z dziewięcioma innymi europejskimi regionami, jest sygnatariuszem 
międzyregionalnego porozumienia na rzecz utworzenia CETC-ROUTE65 
– Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego . Inicjatywa 
ma  na celu wykreowanie systemu multimodalnych powiązań 
infrastrukturalnych i gospodarczych, służących zrównoważonemu 
rozwojowi oraz wzmocnieniu konkurencyjności tego obszaru. Powstanie pasma 
rozwojowego CETC-ROUTE65, w sposób odczuwalny, zwiększy konkurencyjność regionów 
położonych w jego obrębie, wzmocni obszary słabe strukturalnie, a tym samym zmniejszy 
bezrobocie, rozwinie turystykę i gospodarki regionalne. Wprowadzenie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie transportu, ze szczególnym naciskiem kładzionym na przewozy 
kolejowe i morsko – rzeczne skutkować będzie również poprawą jakości środowiska 
naturalnego. Jest to wielka szansa dla Legnicy. 

Rysunek 2.7 Przebieg europejskiego korytarza komunikacyjnego E65 

 
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:E65_route.svg 

 
Kluczową inwestycją dla rozwoju tego konceptu jest rozbudowa drogi ekspresowej S-3 , 
łączącej Świnoujście z granicą czeską w Lubawce. Budowa tej drogi na odcinku granica 
województwa – Legnica – Lubawka została zapisana w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja ta na odcinku Legnica – Lubawka 
oraz Nowa Sól -Legnica widnieje również na liście projektów indywidualnych dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz w zestawieniu inwestycji 
zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Zadanie podzielone na 
5 odcinków. Podpisanie umów na wszystkie odcinki S3 Nowa Sól-Legnica planowane jest na 
przełomie 2014/2015 r. Oddanie do ruchu przewidywane na przełomie 2018/2019 r. 
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2.5 Gospodarka wodno- ściekowa 

Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się należące do gminy Legnickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – spółka akcyjna Miasta Legnicy, 
świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta Legnicy i sąsiednich 
gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, 
urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, oraz inne 
w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodno-
kanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych). 

Źródłem wody pitnej dla Legnicy są wody powierzchniowe rzeki Kaczawy, 
pochodzące ze zlewni Nysy Szalonej oraz Kaczawy powyżej przekroju ujęcia “Przybków” 
(Smokowice). Dla uzyskania wymaganego przepływu na Kaczawie, na Nysie Szalonej 
wybudowany został zbiornik retencyjny “Słup” o pojemności 25 mln m3. W celu ochrony 
ujęcia wody dla systemu wodociągowego LGOM, Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozporządzeniem nr 4/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanowił strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawa dla miasta Legnica, 
zlokalizowaną na terenie m. Legnica oraz gmin Krotoszyce i Złotoryja. Strefę ochronną ujęcia 
stanowią: teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 155,8 ha oraz teren ochrony pośredniej 
zajmujący 2 561 ha. Układ stref przedstawia poniższa mapa. 

 

Rysunek 2.8 Granice stref ochronnych ujęcia „ZPW Przybków”  
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Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia (w obrębie miasta Legnica) zabronione jest 
użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. W obrębie strefy 
należy: 
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody; 
2) zagospodarować teren zielenią; 
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do 
poboru wody; 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń służących do poboru wody. 

Woda powierzchniowa rzeki Kaczawy, po wstępnym uzdatnieniu z wykorzystaniem 
stawów infiltracyjnych o powierzchni 24 ha i głębokości 3 m posadowionych na gruntach 
żwirowych, jest następnie uzdatniana w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przybkowie. 
Dyspozycyjne zasoby wód powierzchniowych dla Legnicy sięgają kilkuset tysięcy m3/d [2], 
a więc wielokrotnie przekraczają zdolność produkcyjną Zakładu Produkcji Wody, wynoszącą 
obecnie 60 tys. m3/d. Ujęcie wody powierzchniowej w Przybkowie zaopatruje w wodę pitną 
Legnicę oraz szereg okolicznych gmin. Komunalna sieć wodociągowa obsługuje 98% 
mieszkańców miasta (stan na koniec 2012 r. wg GUS). Sieci wodociągowej pozbawione są: 
Przybków i Stare Piekary, a także częściowo Osiedle Sienkiewicza oraz fragmenty rejonu 
ul. Jaworzyńskiej i ul. Poznańskiej.  

Legnica obsługiwana jest przez miejską oczyszczalnię ścieków przy ul. Spokojnej 
Rocznie oczyszczanych jest ok. 6 mln m3 ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest 
potok Kopanina, wpadający do Wierzbiaka, a docelowo rzeka Kaczawa. Sieć kanalizacyjna 
obsługuje 90% mieszkańców miasta (stan na koniec 2012 r. wg GUS). Natomiast z usług 
oczyszczalni ścieków korzysta 97% ludności miasta, ponieważ część mieszkańców posiada 
szamba przydomowe (69 szt., wg GUS). Własne oczyszczalnie ścieków posiadają Centralna 
Ciepłownia oraz Energetyka Sp. z o.o., której mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
przyjmuje ścieki przemysłowe i bytowe z Huty Miedzi “Legnica” oraz z Zakładów 
Mechanicznych “Legmet”.  

Poniższa tabela przedstawia zbiorczą charakterystykę gospodarki wodno – ściekowej 
w aglomeracji legnickiej1, na podstawie danych GUS za okres od 2008 r. do 2013 r. LPWiK 
sukcesywnie, każdego roku prowadzi budowę, remont, modernizację lub wymianę sieci, 
armatury oraz przyłączy na terenie miasta. W ciągu analizowanego okresu od 2008 do 2013 
roku długość wodociągowej sieci rozdzielczej zwiększyła się o prawie 9 km, a sieci 
kanalizacyjnej o 5 km. Sukcesywnie spada zarówno ilość wody pobieranej z sieci 
wodociągowej, jak i ilość odprowadzanych ścieków. W ostatnich dwóch latach o prawie 23% 
obniżyła się również ilość ścieków przemysłowych. 

                                                
1 Aglomeracja legnicka obejmuje: Legnicę, Ruję, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole (częściowo). 
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Tabela 2.4 Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji w latach 2008–2013 [GUS] 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wodoci ągi
  długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej km 184,4 187,2 187,2 189,2 190,1 193,3
  połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych szt 5 408 5 419 5 495 5 540 4 849 5 562
  woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 3 333 3 262 3 231 3 193 3 162 3 107
  ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 102 599 102 296 101 555 101 132 100 418 100 250
  korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,0 b.d.
Kanalizacja
  długość czynnej rozdzielczej sieci kanalizacyjnej km 193,1 194,4 194,4 194,4 196,1 198,1
  połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych szt 4 502 4 503 4 503 4 503 3 982 4 010
  ścieki odprowadzone dam3 4 730 4 311 4 321 4 184 4 231 4 180
  ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 94 535 94 255 93 561 93 165 91 991 91 670
  korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 90,5 90,5 90,5 90,5 89,8 b.d.
Zużycie wody na potrzeby przemysłu i ludno ści
  ogółem dam3 4 725 4 681 4 656 4 610 4 610 4 583
  eksploatacja sieci wodociągowej dam3 4 650 4 552 4 577 4 490 4 489 4 430
  gospodarstwa domowe dam3 3 333 3 262 3 231 3 193 3 162 3 107
  przemysł: dam3 75 129 79 120 121 153
   - pobór wód podziemnych dam3 19 28 18 47 50 50
   - pobór wód powierzchniowych dam3 2 151 2 317 2 133 1 970 2 029 2 070
   - zakup wody z wodociągów na cele produkcyjne dam3 1 10 3 2 42 49
Ścieki wymagaj ące oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
  ścieki odprowadzane przemysłowe i komunalne dam3 6 449 6 604 6 736 6 471 6 090 5 832
  ścieki oczyszczane przemysłowe i komunalne dam3 6 204 6 548 6 736 6 471 6 090 5 832
  oczyszczane chemicznie (tylko ścieki przemysłowe) dam3 1 718 2 237 2 415 2 287 1 859 1 652
  oczyszczane biologicznie dam3 674 535 502 356 0 0
  oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3 3 811 3 776 3 819 3 828 4 231 4 180
  oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania % 96,2 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Komunalne oczyszczalnie ścieków
  oczyszczalnie biologiczne obiekt 1 1 1 0 0 0
  z podwyższonym usuwaniem biogenów obiekt 1 1 1 1 1 1
  przepustowość oczyszczalni z podw.usuwaniem biog. m3/d 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
  równoważna liczba mieszkańców (RLM) osoba 242 500 250 000 250 000 165 000 165 000 165 000
  ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków osoba 104 489 103 554 103 417 102 979 102 422 101 036
  ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % % 100 100 100 100 100 100
Ładunki zanieczyszcze ń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu
  BZT5 kg/rok 23 262 27 146 28 180 31 725 43 192 36 134
  ChZT kg/rok 294 058 305 287 279 706 338 715 311 890 304 487
  zawiesina kg/rok 54 238 85 249 92 711 97 042 103 660 94 262
  azot ogólny kg/rok 71 436 66 069 87 165 64 384 69 471 78 650
  fosfor ogólny kg/rok 6 333 5 323 4 701 2 799 4 547 5 891
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków
  chemiczne obiekt 2 2 2 2 2 2
  przepustowość projektowa oczyszczalni m3/d 22 505 22 505 22 505 22 505 22 505 22 505
  ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem dam3 1 887 2 484 2 668 2 623 2 228 2 028
  ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dam3 1 702 2 225 2 403 2 273 1 851 1 645
  ścieki oczyszczane chemicznie dam3 1 718 2 237 2 415 2 287 1 859 1 652
  ścieki niewymagające oczyszczania (wody chłodnicze) dam3 2 0 58 64 68 71
  ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej dam3 166 191 195 272 301 305
  odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi dam3 1 721 2 293 2 473 2 351 1 927 1 723
Ładunki zanieczyszcze ń w ściekach przemysłowych odprowadzonych do wód lub do ziemi
  BZT5 kg/rok 33 655 28 846 62 512 44 210 46 796 46 876
  ChZT kg/rok 160 410 148 843 213 077 230 934 220 002 211 883
  zawiesina kg/rok 18 798 16 287 8 882 11 585 12 397 21 362
  chlorki i siarczany kg/rok 2 243 700 1 650 044 2 034 346 1 732 981 1 835 239 1 726 929

  fenole lotne kg/rok 95 99 287 208 154 240
  azot ogólny kg/rok 40 511 43 205 41 119 49 356 41 030 38 672
  fosfor ogólny kg/rok 1 848 147 803 62 94 84  

* - zgodnie ze Sprawozdaniem do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2014) przygotowanym przez 
Urząd Miasta Legnicy równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 133 500 osób. 

 

*  

 



proGEO  Sp. z o.o. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 R. 
    
 

53

Rysunek 2.9 Zużycie wody i odprowadzanie ścieków w okresie 2008 – 2013 [GUS] 
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W celu spełnienia wymogów prawa polskiego i unijnego w zakresie jakości ścieków 
odprowadzanych do wód i ziemi – od kilku lat trwają prace modernizacyjne oczyszczalni 
ścieków. W ostatnich latach przeprowadzono modernizację części energetycznej i obiektów 
gospodarki osadowej (aby zmniejszyć objętości osadów ściekowych do zagospodarowania). 
Z kolei w grudniu 2012 r. zakończono modernizację nadawy i odbioru osadów oraz 
modernizację części gazowo – energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem 
kogeneracji. Jest to nowy proces pozyskania energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie 
w agregatach kogeneracyjnych biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. 
Bardzo istotnym elementem zadania jest hermetyzacja otwartych obiektów stanowiących 
istotne źródło substancji złowonnych. Powietrze z tych obiektów ujmowane jest systemem 
wentylatorów i oczyszczane w biofiltrze. Inwestycja ta stanowi I etap modernizacji gospodarki 
osadowej pod kątem energetycznego wykorzystania osadu.  

W 2013 r. opracowano koncepcję modernizacji Zakładu Produkcji Wody przy 
ul. Nowodworskiej oraz opracowano Studium wykonalności. LPWiK złożyło wniosek 
o dofinansowanie ze środków UE zadań inwestycyjnych związanych z projektem 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica”, w ramach którego 
zaplanowano: budowę suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni, modernizację 
Zakładu Produkcji Wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Jaworzyńskiej oraz na 
ul. Nowodworskiej. 

W 2014 r. zakończono budowę nowego układu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, w skład którego wchodzi m.in. pompa ciepła. Zainstalowana pompa, dzięki 
poborowi ciepła z wody uzdatnianej przez LPWIK S.A., zmniejsza zapotrzebowanie Spółki 
na energię elektryczną, używaną wcześniej do podgrzewania wody użytkowej, 
wykorzystywanej na potrzeby Spółki. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana przez Spółkę, 
zmierzająca do obniżania kosztów funkcjonowania przy jednoczesnym zmniejszaniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 

W 2011 i 2013 r. Przedsiębiorstwo zakupiło nowoczesne samochody specjalistyczne 
do hydrodynamicznego udrażniania sieci kanalizacyjnej z układem odzysku wody firmy 
ASSMANN. Obecnie LPWiK S.A. posiada dwa pojazdy tego typu. Zastępują one sprzęt 
starszej generacji wykorzystywany dotychczas przez Spółkę i wycofywany z eksploatacji. 
Jeden taki samochód zastępuje dwa pojazdy jednofunkcyjne starego typu. Zakupione 
pojazdy znacznie zwiększają możliwości i skracają czas potrzebny do usuwania zatorów 
w sieci kanalizacyjnej. 
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2.6 Energetyka i infrastruktura sieciowa 

Dostawą energii elektrycznej zajmuje się Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. 
Gaz rozprowadza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu. 
Zaopatrzenie w ciepło realizuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Legnicy S.A., poprzez włączone w system dwie ciepłownie (centralną i awaryjną). 
Oprócz tego w Legnicy działają kotłownie lokalne oraz indywidualne źródła grzewcze. 
Poniższa tabela przedstawia zbiorczą charakterystykę systemu energetycznego w Legnicy, 
na podstawie danych GUS za okres od 2008 r. do 2013 r. 

 
Tabela 2.5 Charakterystyka systemu energetycznego miasta w okresie 2008 – 2013 [GUS] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sieć gazowa
 długość czynnej sieci gazowej km 193 196 191 194 196 197
 czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt 4 376 4 430 4 488 4 529 4 630 4 672
 odbiorcy gazu gosp.dom. 36 578 36 676 36 609 36 391 36 278 35 928
 odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 6 924 7 343 7 740 7 989 8 218 8 443
 zużycie gazu ogółem tys.m3 13 001 14 155 16 435 14 062 14 571 14 398
 zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys.m3 8 141 9 022 10 572 9 391 9 883 9 909
 ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 97 991 97 777 97 082 96 596 96 125 95 773
Energia elektryczna
 odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu szt 39 584 39 796 40 171 40 370 40 680 42 333
 zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MW*h 69 472 71 138 73 023 73 452 75 401 75 513
Ciepłownictwo
 sprzedaż energii cieplnej ogółem, w tym: tys. GJ 2 091 2 044 2 276 485,5 512,8 547,8
      budynki mieszkalne tys. GJ 2 047 2 000 2 227 481,7 485,2 491,7
      urzędy i instytucje tys. GJ 44,7 44,1 48,5 3,8 27,5 56,1
 kotłownie ogółem ob. 29 25 28 14 20 15
 kotłownie w spółdzielniach mieszkaniowych ob. 3 2 2 2 2 2
 długość sieci cieplnej przesyłowej km 187 127 130 115 119 120
 długość sieci cieplnej przyłączy do budynków km 41 21 23 36 26 27  
 

W Legnicy prowadzony jest od kilku lat program likwidacji niskiej emisji. Jest to 
proekologiczny proces likwidacji kotłowni lokalnych i indywidualnych oraz włączanie ich do 
centralnej sieci cieplnej, a także przechodzenie z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne. 
W wyniku tego procesu zlikwidowano kotłownie lokalne administrowane wcześniej przez 
WPEC w Legnicy S.A. oraz kotłownie węglowe administrowane przez Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej. Zgodnie z danymi GUS, na przestrzeni sześciu ostatnich lat liczba kotłowni 
na terenie Legnicy zmalała prawie o połowę. 

System ciepłowniczy WPEC  jest zasilany z dwóch niezależnych źródeł. Głównym 
źródłem ciepła jest Centralna Ciepłownia (4 kotły o mocy zainstalowanej 165,26 MW), 
zlokalizowana w północnej części miasta przy ul. Dobrzejowskiej, która stanowi podstawowe 
źródło w sezonie grzewczym. Ponadto, przy ul. Niklowej zlokalizowana jest tzw. Ciepłownia 
"Górka", która jest źródłem pracującym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w okresie letnim oraz w szczególnych wypadkach w okresie zimowym na potrzeby 
odbiorców podłączonych do wydzielonego obszaru sieci (2 kotły o mocy zainstalowanej 
23,26 MW) [[29]]. Największym odbiorcą ciepła jest SM Piekary. 

W systemie ciepłowniczym miasta Legnicy, zainstalowane są 704 węzły cieplne. 
Własnością WPEC jest 60 % z nich. Wszystkie węzły cieplne są wyposażone w urządzenia 
pomiarowo-rozliczeniowe. W 2013 r. ciepłomierze w komplecie oraz większość regulatorów 
we własnych węzłach cieplnych zostało objętych systemem telemetrycznym umożliwiającym 
zdalny nadzór nad pracą węzłów. Węzły cieplne  będące własnością Spółki wyposażone są 
układy automatycznej regulacji pogodowej oraz układy regulacji cwu [31]. 
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Rysunek 2.10 Rozwój sieci i sprzedaż energii cieplnej w okresie 2008 – 2013 [GUS] 
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Sieci ciepłownicze w systemie ciepłowniczym miasta mają niewykorzystane duże 
możliwości przesyłowe, co umożliwia na bieżąco podłączanie nowych odbiorców. Sieci są na 
bieżąco modernizowane poprzez wymianę na nowoczesne sieci preizolowane, dzięki czemu 
zwiększa się niezawodność i bezawaryjność dostaw ciepła do odbiorców. Produkcja ciepła 
przez WPEC w roku 2013 wyniosła 942 144,57 GJ i była nieznacznie wyższa od produkcji 
w 2012 r. (o ok. 1%) i 2011 r. (o ok. 2%). Najwyższą produkcję odnotowano w 2010 r. 
(1 084 749,05 GJ) [31]. Wielkość produkcji energii cieplnej ograniczona jest tylko wielkością 
poboru mocy przez odbiorców, dlatego nawet przy bardzo niskich temperaturach dostawca 
ciepła jest w stanie zapewnić i utrzymać wymagane parametry na sieci zapewniając odbiorcy 
wysoki standard oraz pewność dostaw c.o. i c.w.u. Zgodnie z szeroko zakrojonymi planami 
modernizacyjnymi i rozwojowymi WPEC Legnica, planowana zdolność wytwórcza energii 
cieplnej CC-Legnica wyniesie ok. 140MWt, co zapewni pełne pokrycie zapotrzebowania 
miasta Legnica w ciepło w horyzoncie czasowym roku 2030 [31]. 

W planach rozwojowych WPEC w Legnicy S.A. szczególne miejsce zajmują kwestie 
ochrony środowiska. W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji skierowanych na 
modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym na redukcję emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Wśród najważniejszych projektów proekologicznych przeprowadzonych przez 
WPEC wymienić można (źródło: http://www.wpec.legnica.pl): 
- modernizację układu odpylania kotłów parowych w Centralnej Ciepłowni w Legnicy; 
- budowę instalacji usuwania i redukcji zanieczyszczeń gazowych; 
- wymianę izolacji i sieci cieplnej oraz węzłów cieplnych. 
W najbliższym czasie spółka planuje dalszą modernizację sieci ciepłowniczej w Legnicy, 
Lubinie, Głogowie oraz Ścinawie. 
 
 

Zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą w mieście Legnica realizowane jest przez 
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Obiekty zlokalizowane na terenie miasta 
Legnica są zasilane w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznych 110/20kV (GPZ) 
przyłączonych do linii dystrybucyjnych 110 kV. Stacja transformatorowa GPZ ma za zadanie 
obniżenie wysokiego napięcia (110 kV) na napięcie średnie (20 kV) i wprowadzenie energii 
w lokalną sieć rozdzielczą średniego napięcia 20 kV zasilającą odbiorców przemysłowych 
i komunalnych. Rozmieszczenie stacji elektroenergetycznych 110/20 kV: 

- „PÓŁNOCNA”, ul. Wałbrzyska 
- „ZOSINEK”, ul. Działkowa 
- „GÓRKA”, ul. Kosowicka 
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- „PAWŁOWICE”, ul. Złotoryjska 
- „PRZYBKÓW”, ul. Jaworzyńska 

Oddziałowa sieć 110 kV to: 
- 914 km linii napowietrznych, 
- linie kablowe nie występują 
- 22 stacje 110/SN. 
- 3 rozdzielnie 110 kV w stacjach NN/110 kV. 

Infrastruktura elektroenergetyczna jest eksploatowana zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami wykonawczymi w tym w szczególności Instrukcją Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej , jej stan techniczny oceniamy na dobry. Okresowo dokonywane są 
zabiegi eksploatacyjne takie jak: oględziny, pomiary przeglądy w związku z czym sieć 
spełnia w zakresie stanu technicznego wymagania obowiązujących przepisów i zapewnia 
ciągłość dostawy energii elektrycznej dla odbiorców zlokalizowanych na terenie Oddziału 
w Legnicy w perspektywie kilku następnych lat.  

Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2013 r. wyniosło 447 957 MWh. Wg danych 
GUS zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w 2013 r. wyniosło 75 513 MWh. Rok 
do roku notuje się systematyczny wzrost zużycia energii w przedziale 0 – 2%. biorąc pod 
uwagę plany rozwojowe należy przyjąć stały niewielki wzrost zapotrzebowania, a co za tym 
idzie zużycia energii elektrycznej w kolejnych latach [31].  

 
 
Zaopatrzenie w gaz  na terenie miasta realizuje Polska Spotka Gazownictwa sp. o. o. 

Oddział we Wrocławiu, jako następca prawny Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
Legnica jest zasilana gazociągiem DN 300 wysokiego ciśnienia (Pr=5.5 MPa) relacji 
Rodakowice – Bolesławiec oraz gazociągiem DN 300 (Pr=1.0 MPa) relacji Biernatki – 
Chościszowice. Do miasta doprowadzony jest także gazociąg DN 300/250/200 (Pr=5.5 MPa) 
relacji Kotowice – Lubin – Legnica. Do systemu zasilania gazem należą [31]: 

- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia 1.6 MPa. DN 300/250/150/100, 
- 2 stacje red.-pom. l st. o przepustowości Q=3000 m3/h każda, 
- stacje red. II st. - zasilających sieć niskiego ciśnienia, 
- gazociągi wysokiego ciśnienia oraz stacje red.-pom. l st. należące do OGP GAZ-

SYSTEM S.A. 

Istniejące rezerwy w dostawie gazu, wynikające z przepustowości stacji gazowych, 
zasilających miasto Legnicę, wynoszą ok. 35%, nie ma więc zagrożenia brakiem w dostawie 
gazu. W przypadku pojawienia się dużego odbiorcy gazu ziemnego, wymagającego 
zwiększenia przepustowości ponad istniejące rezerwy, PSG O/Wrocław podejmuje działania 
związane z rozbudową lub przebudową istniejącej sieci gazowej na warunkach określonych 
w ustawie Prawo energetyczne. Poziom bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie 
dystrybucji obecnie określamy jako dobry. PSG O/Wrocław zapewnia transport gazu do 
odbiorców w sposób bezpieczny, niezawodny i efektywny kosztowo poprzez: 

- monitorowanie stacji redukcyjno - pomiarowych, 
- monitorowanie parametrów pracy i stanu sieci, 
- sprawne usuwanie awarii i zagrożeń. 

 
Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS długość czynnej sieci gazowej w 2013 r. 

wynosiła 197 km i na przestrzeni ostatnich lat wzrosła o 5 km w stosunku do stanu na koniec 
2008 r. O ponad 1,5 tys. wzrosła również liczba osób ogrzewających mieszkanie gazem, co 
przekłada się na ok. 20% wzrost zużycia gazu do tego celu w analizowanym okresie. Liczba 
przyłączy do budynków zwiększyła się o niecałe 300, co daje prawie 7% wzrost. Całkowita 
liczba odbiorców gazu spadła o 650 (2%). Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań stanowi 
ok. 70% całkowitego rocznego zużycia gazu, które w 2013 r. wyniosło 14,4 tys. m3.  
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Rysunek 2.11 Rozwój sieci i sprzedaż energii cieplnej w okresie 2008 – 2013 [GUS] 
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2.7 Gospodarka odpadami 

Odbiorem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów zajmuje się Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. LPGK specjalizuje się w również 
w świadczeniu usług komunalnych w zakresie: inżynierii miejskiej oraz zagospodarowania 
i utrzymania terenów zielonych. Spółka zajmuje się także usługami pogrzebowymi 
i odpowiada za utrzymanie Cmentarza Komunalnego. Ponadto – na zlecenie gminy – 
administruje Palmiarnią i prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Spółka działa na 
obszarze miasta Legnicy, powiatu legnickiego oraz gmin i powiatów sąsiadujących. 

Wg danych GUS, na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie zmniejsza się ilość 
zbieranych odpadów komunalnych zmieszanych i obecnie jest o ok. połowę mniejsza, niż 
6 lat temu. Od 2009 r. konsekwentnie spada też ilość zmieszanych odpadów wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych. O 40% zmniejszyła się ilość odpadów z gospodarstw 
domowych na 1 mieszkańca. Niestety nadal w ciągu roku służby porządkowe likwidują ok. 
7 dzikich wysypisk powstających na terenie miasta. W 2013 r. usunięto w ten sposób prawie 
150 to odpadów. Szczegółowe dane prezentuje tabela poniżej. 

 

Rysunek 2.12 Ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych w latach 2008 – 2013 [GUS]  
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Tabela 2.6 Charakterystyka miejskiego systemu gospodarki odpadami w okresie 2008 – 2013 
[GUS] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zmieszane odpady zebrane w ci ągu roku
ogółem t 60 566 66 429 63 140 53 868 51 363 35 210
ogółem na 1 mieszkańca kg 579 636 610 522 500 345
z gospodarstw domowych t 40 120 33 695 45 781 37 004 30 551 24 905
odpady z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca kg 384 323 442 359 298 244
budynki mieszkalne objęte zbiórką odpadów szt. - 5 697 6 420 6 444 6 505 -
jednostki odbierające odpady szt. - 5 4 6 4 3

Dzikie wysypiska
zlikwidowane szt. 7 5 6 8 6 8
odpady  zebrane z likwidacji dzikich wysypisk t 523 537 72 201 114 147

Gromadzenie i wywóz nieczysto ści ciekłych
zbiorniki bezodpływowe szt. 86 82 82 82 82 69
oczyszczalnie przydomowe szt. 1 1 1 1 1 1
stacje zlewne szt. 1 1 1 1 1 1

Odpady wytworzone i dotychczas składowane (z wył ączeniem odpadów komunalnych)
ogółem tys.t 368 293 328 319 345 348
poddane odzyskowi tys.t 196 131 263 196 260 304
unieszkodliwione razem tys.t 64 29 45 32 31 39
unieszkodliwione - składowane na składowiskach tys.t 58 23 30 18 18 25
unieszkodliwione w inny sposób tys.t 6 6 16 14 14 14
magazynowane czasowo tys.t 108 133 20 90 54 5
odpady składowane w % wytworzonych % 16 8 9 6 5 7
nie zrekultywowana powierzchnia składowisk ha 31 29 29 29 29 29
odpady nagromadzone na składowiskach własnych tys.t 3 977 3 702 3 368 3 360 3 366 3 280  

 

W grupie odpadów wytworzonych i dotychczas składowanych (z wyłączeniem 
odpadów komunalnych) widać tendencję do wzrostu ilości odpadów poddawanych 
odzyskowi, zamiast czasowego magazynowania i unieszkodliwiania na składowiskach. 
Jeszcze w latach 2008 – 2009 udział odpadów poddawanych odzyskowi w tej grupie 
stanowił około połowy, podczas gdy obecnie sięga prawie 90%. Oznacza to, że 2013 r. 
poddano odzyskowi ponad 300 tys. ton odpadów wytworzonych na terenie Legnicy. 

 

Rysunek 2.13 Ilości odpadów poddawanych odzyskowi z dotychczas składowanych,  
w latach 2008 – 2013 [GUS]  
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Na koniec 2011 r. na terenie Legnicy znajdowały się cztery miejsca, gdzie 
składowano odpady przemysłowe. Dwa były zarządzane przez Hutę Miedzi Legnica, a dwa 
kolejne przez Energetykę Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Ponadto na terenie Legnicy 
mieszczą się cztery składowiska odpadów niebezpiecznych należące do Huty Miedzi 
Legnica [32]. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego 2012 z poźn. zm. instalacje do przetwarzania odpadów, 
należące do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy 
utworzyły Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w regionie 
północnym województwa dolnośląskiego. Jej podstawową działalnością jest odzysk 
i unieszkodliwianie opadów. Do instalacji przyjmowane są zmieszane odpady komunalne, 
odpady z selektywnej zbiórki oraz odpady biodegradowalne. Odpady poddawane są 
przetwarzaniu czyli sortowaniu, rozdrabnianiu, kompostowaniu, które stanowią procesy 
odzysku. Pozostałości po procesach odzysku są unieszkodliwiane poprzez składowanie. 
W skład RIPOK w Legnicy wchodzi [źródło: www.lpgk.nazwa.pl/RIPOK]: 

- Składowisko Odpadów Komunalnych, 
- Kompostownia Odpadów, 
- Mobilna linia do rozdziału zmieszanych odpadów komunalnych na trzy frakcje  

(0-20, 20-100 i powyżej 100), 
- Punkt recyklingu gruzu wyposażony w kruszarkę 
- Sortownia odpadów surowcowych 

Na terenie miasta funkcjonują ponadto dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Nowodworskiej (Zakład Oczyszczania Miasta) i ul. Rzeszotarskiej 
(Składowisko Odpadów Komunalnych). Są to miejsca, w którym mieszkańcy w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, 
selektywnie zebrane odpady komunalne  

Od 2011 r. do podstawowych zadań spółki należy wdrażanie kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami. Realizacji tego celu służyły, m. in. następujące inwestycje: 

- zakup specjalistycznego samochodu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem, 
wyposażony w hydrauliczny żuraw do selektywnej zbiórki odpadów, zakup zamiatarki 
drogowej z możliwością wykorzystania jako polewaczki, piaskarko – solarki, 
odśnieżarki i pługa odśnieżnego, pojazdu do odbierania odpadów komunalnych marki 
VOLVO z zabudową INTEGRA do zabierania pojemników 60 – 1.100 litrowych, 
a także kruszarki szczękowej, przeznaczonej do kruszenia gruzu budowlanego, 
stanowiącej element wyposażenia RIPOK przy ul. Rzeszotarskiej 

- zakup 12 992 pojemników do zbierania odpadów, w tym 6 346 do odpadów 
zbieranych selektywnie. 

- budowa budynku administracyjnego i zaplecza socjalno – bytowego dla Zakładu 
Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48, dzięki czemu spółka uruchomiła 
profesjonalne Biuro Obsługi Klienta oraz utworzyła pomieszczenie dla dyspozytora 
sprzętu oraz pracowników pełniących całodobowe dyżury podczas akcji „Zima”.  

- remont i przebudowa budynku socjalno – administracyjnego Zakładu Oczyszczania 
Miasta, w ramach której uruchomiona została instalacja solarna – kolektory 
słoneczne służą do ogrzewania wody. 

- budowa magazynu wielofunkcyjnego do zbierania odpadów, w tym przede wszystkim 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- modernizacja kompostowni. 
 

W październiku 2013 r. rozpoczęto budowę sortowni odpadów komunalnych przy ul. 
Rzeszotarskiej. Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. 
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Sortownia została uruchomiona w m-cu lipcu 2014 r. 
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3. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 
 

3.1 Jakość gleb 

 Ocena jakości gleb u żytkowanych rolniczo  przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich 
przez IUNG Puławy oraz w ramach badań prowadzonych przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą z siedzibą we Wrocławiu. Badania i późniejsza ocena jakości gleb 
przeprowadzana jest w podziale na powiaty. Procentowy udział poszczególnych klas 
odczynu informuje o stanie zakwaszenia gleb. Odczyn stanowi pierwsze z podstawowych 
kryteriów określających potrzeby wapnowania, które są wskazówką ilościowego stosowania 
nawozów wapniowych. Zgodnie z danymi publikowanymi przez WIOŚ we Wrocławiu 
w Raportach o stanie środowiska w woj. dolnośląskim, w latach 2008 – 2011 od 21 do 40% 
gleb użytkowanych rolniczo w granicach miasta Legnicy miało odczyn kwaśny i bardzo 
kwaśny. Z badań prowadzonych w latach 2010 – 2011 wynika, że udział tych gleb spadł 
poniżej 20%. W związku z tym, procentowy udział gleb o potrzebach wapnowania 
koniecznych i potrzebnych, który w poprzednich latach kształtował się w granicach 41 – 
60%, obecnie znajduje się w przedziale 21 – 40%.  

 O kondycji i potrzebach nawożenia gleb użytkowanych rolniczo świadczy również 
zawartość podstawowych związków mineralnych: fosforu, potasu i magnezu. Zawartość 
fosforu i magnezu w przebadanych w latach w latach 2008 – 2011 glebach użytkowanych 
rolniczo na terenie miasta kształtowała się na poziomie wysokiej zawartości. Gleby ubogie 
w fosfor i magnez (zawartość bardzo niska i niska) stanowiły do 20% badanych gleb. 
Obecnie udział gleb o niskiej zawartości fosforu zwiększył się i wynosi od 21 – 40%, 
natomiast udział gleb o niskiej zawartości magnezu nie uległ zmianie. Z kolei w przypadku 
potasu: od 41 do 60% gleb charakteryzowało się niską i bardzo niską zawartością tego 
pierwiastka w latach 2008 – 2011. Obecnie gleby takie stanowią poniżej 20% i wymagają 
uzupełnienia potasu poprzez odpowiednie nawożenie.  
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi badania gleb 
na obszarach uprzemysłowionych , związane z oddziaływaniem punktowych źródeł 
zanieczyszczeń. Celem badań jest wykazanie przekroczeń dopuszczalnych wartości 
w stosunku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).  

Badanie gleb przeprowadzone na terenie Legnicy w 2008 r. objęło teren wokół 
składowiska odpadów komunalnych w Legnicy przy ulicy Dobrzejowskiej. Ocena zawartości 
metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała naturalną zawartość cynku, ołowiu 
i miedzi w czterech punktach, a zawartość podwyższoną w jednym punkcie. W odniesieniu 
do kadmu odnotowano zawartość naturalną we wszystkich ppk. Nie stwierdzono 
przekroczeń norm określonych w rozporządzeniu. Z kolei przekroczenia benzo(a)pirenu 
wystąpiły w czterech z sześciu badanych punktów. Poziom siarki siarczanowej wahał się od 
niskiej zawartości do zawartości podwyższonej antropogenicznie (w jednym punkcie – 
stopień IV).  

W 2011 r. badaniami objęto Obszar Natura 2000 – Pątnów Legnicki (gm. Kunice, 
pow. legnicki), zlokalizowany w odległości 1 km na północny – wschód od granic miasta. 
Obszar stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli tarniny i innych krzewów, szuwarów oraz stawów 
hodowlanych. Próbki do badań pobrano w 6 punktach, na polach uprawnych i odłogowych. 
Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość 
podwyższoną (stopień l) Pb i Cu w jednym punkcie oraz przekroczenie dopuszczalnych 
wartości benzo(a)pirenu w trzech punktach. 
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W 2013 r. przeprowadzono badania gleb w 8 punktach pomiarowo kontrolnych 
zlokalizowanych w rejonie oddziaływania Huty Miedzi „Legnica"  na terenie: ogrodów 
działkowych, pól uprawnych i odłogowych. W badanych próbkach stwierdzono następujące 
stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG:  

- miedź: od silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w siedmiu punktach do bardzo 
silnego zanieczyszczenia (stopień V) w jednym punkcie; 

- ołów: od zawartości podwyższonej (stopień l) w dwóch punktach, poprzez słabe 
zanieczyszczenie (stopień II) w pięciu punktach do średniego zanieczyszczenia 
(stopień III) w jednym punkcie; 

- nikiel i chrom: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych; 
- kadm: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych 

z wyjątkiem jednego punktu, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I); 
- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w 2 punktach, zawartości podwyższonej 

(stopień l) w 5 punktach do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w jednym punkcie. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla gruntów grupy B, zawartych 
w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, 
w próbach gleb stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm dla: 
- miedzi: poziom tego wskaźnika we wszystkich 8 badanych próbkach przekraczał 

dopuszczalny poziom (150 mg/kg). Najwyższe stężenie tego metalu, które 
przekroczyło 14 krotnie wartość dopuszczalną wystąpiło w próbce 2 ( pole odłogowe). 
W próbkach gleb badanych na obszarze wokół Huty Miedzi „Legnica" w 2007 r. 
stężenia miedzi zawierały się w zakresie od 141 mg/kg do 1075 mg/kg przekraczając 
normę w 7 na 8 badanych próbek gleb. 

- ołowiu: przekroczenie wartości dopuszczalnej (100 mg/kg) zanotowano w 7 na 8 
badanych próbek gleb. Najwyższe stężenie ołowiu, które przekroczyło 8,5 krotnie 
wartość dopuszczalną wystąpiło w próbce nr 2. W próbkach gleb pobranych wokół 
Huty w 2007 r. stwierdzono od 87 mg/kg do 325 mg/kg tego metalu. Przekroczenie 
wartości dopuszczalnej zanotowano wówczas w 6 na 8 badanych próbek gleb. 

- arsenu: stężenie przekraczało normę dopuszczalną (20 mg/kg) w czterech punktach. 
Najwyższe stężenie arsenu, które przekroczyło 3 krotnie wartość dopuszczalną 
wystąpiło w próbce pobranej nr 2. Badania prowadzone w 2007 r. wykazały stężenia 
przekraczające normę dopuszczalną w 2 punktach na 8 badanych, 

- benzo(a)pirenu: przekroczenie wartości dopuszczalnej (0,03 mg/kg) zanotowano w 7 
na 8 badanych próbek gleb. W 2013 r. wartości B(a)P utrzymywały się na zbliżonym 
poziomie jak w 2007 r., przekraczając normę w 6 na 8 badanych próbkach gleb. 

 
 

3.2 Zasoby kopalin 
 
W północnej części miasta Legnicy występują fragmenty udokumentowanego złoża 

węgla brunatnego i kruszywa naturalnego [2]. W północnej części miasta zalegają fragmenty 
udokumentowanych złóż węgla brunatnego “Legnica - Pole Zachodnie” i “Legnica - Pole 
Wschodnie”. Węgiel brunatny w złożu “Legnica” jest węglem energetycznym o niskim 
zapyleniu i wysokiej kaloryczności. Zasoby bilansowe złoża “Legnica - Pole Zachodnie” 
wynoszą 863 638 tys. ton, a złoża “Legnica - Pole Wschodnie” - 839 312 tys. ton. Zasoby te 
są jednymi z największych w Polsce. Stopień udokumentowania złóż jest zróżnicowany, od 
kategorii C2 do kategorii A. Kopalinami towarzyszącymi są iły ceramiki budowlanej oraz 
kruszywo naturalne. W nadkładzie złóż węgla brunatnego znajduje się złoże kruszywa 
naturalnego “Legnica - Pole Wschodnie”. Stanowią je czwartorzędowe piaski różnoziarniste 
i żwiry rzeczne wypełniające dolinę Kaczawy. Przeciętna miąższość złoża wynosi 10,3 m 
przy nadkładzie 1,6 m. Złoże udokumentowane jest w kategorii C2, a jego zasoby bilansowe 
wynoszą 295 993 tys. ton. Ponadto, w Legnicy i w bezpośrednim otoczeniu miasta 
eksploatowano w licznych gliniankach iły ceramiczne. 
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Tabela 3.1 Charakterystyka niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego „Legnica” [PIG,2] 

Złoże 
Miąższość 
pokładów  

(m) 

Głęboko ść 
spągu N:W 

Warto ść 
opałowa  
(kcal/kg) 

Popiel-  
ność  
(%) 

Śr. zaw.  
siarki 
(%) 

Pow. w  
obrębie  
miasta  

(ha) 

Legnica p. Północ 22.0 207.2 8.7 2 194 18.72 1.42 - 
Legnica p. Wschód 19.8 136.3 7.3 2206 19.05 1.33 102,4 
Legnica p. Zachód 21.0 158.8 6.6 2371 20.10 0.76 1235,0 

źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/wegiel_brunatny 

 
 
W dokumentach strategicznych rangi krajowej i wojewódzkiej znajdują się 

następujące zapisy dotyczące omawianych złóż [32]: 
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazuje na konieczność 

ochrony złóż węgla brunatnego „Legnica” jako zasobów o charakterze strategicznym z 
punktu widzenia długofalowego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju. 

- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 wprowadza zakaz eksploatacji 
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy metodą odkrywkową, wskazuje jednak, iż 
w przypadku wyczerpania innych zasobów, decyzja na szczeblu centralnym może 
doprowadzić do powstania kopalni węgla brunatnego na terenie Legnicy i jej bliskiego 
otoczenia. 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego zawiera obszar 
delimitacji złóż węgla brunatnego, jednocześnie wskazując, iż program działań 
wykonawczych Perspektywy Energetycznej Państwa 2030 zakładał wydanie 
rozporządzenia w sprawie wykazu złóż węgla kamiennego i brunatnego o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w 2010 roku. Rozporządzenie 
to do tej pory nie ukazało się, dlatego złoża węgla brunatnego w rejonie Legnicy można 
uznać jedynie za potencjalne złoża o znaczeniu strategicznym. 

 
Zasoby w obecnych zagłębiach mogą zapewnić eksploatację węgla brunatnego na 

poziomie 60-65 mln Mg/rok do roku około 2025 i na poziomie 20-30 mln Mg/rok przez 
kolejne 10-15 lat. Dalsze utrzymanie wydobycia na pożądanym przez polską energetykę 
poziomie 60-65 mln Mg/rok (ok. 8– 9 tys. MW) jest możliwe tylko przy zagospodarowaniu 
złoża "Legnica" [56]. Budowa kopalni i elektrowni "Legnica" poza kryteriami uniwersalnymi, 
jak ekonomia i ekologia, winna być uzależniona od sytuacji w przemyśle miedziowym.  
 

Za budową kopalni węgla brunatnego i elektrowni Legnica przemawia [56]: 
- konieczność zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
- zasobność krajowych złóż węgla brunatnego, 
- konkurencyjność w stosunku do innych źródeł dla wytwarzania energii elektrycznej, 
- opanowanie bezpiecznych i nowoczesnych technik eksploatacji, 
- posiadanie wyspecjalizowanego zaplecza projektowego oraz produkcyjnego 

w zakresie maszyn i urządzeń, 
- opanowanie sposobów eksploatacji i przetwarzania węgla na energię elektryczną 

z maksymalnym ograniczeniem uciążliwości dla środowiska, 
- po wyczerpaniu złóż miedzi, bądź zaprzestaniu eksploatacji miedzi z innych przyczyn 

konieczna będzie głęboka restrukturyzacja regionu, któremu zagrażać będzie 
strukturalne bezrobocie i idący za tym upadek społeczno-ekonomiczny. 
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Rysunek 3.1 Złoża kopalin w rejonie miasta Legnica [3] 
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Budowa kopalni odkrywkowej spowoduje ingerencję w środowisko naturalne i obecną 
infrastrukturę, a w szczególności [56]:  

- zajęcie ok. 3.000 ha terenu, w tym: na wkop 700 ha, zwałowisko 1.625 ha, place 
zagospodarowania 120 ha, przenośniki 100 ha, drogi i koleje 105 ha, inne ok. 350 ha,  

- likwidacja w pierwszym okresie budowy kopalni wsi Gogołowice i Radlice, 
- obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej dna odkrywki (ponad 200 m), 

co spowoduje: 
� rozwijanie się leja depresji o zasięgu około 5 km od granic eksploatacji,  
� obniżenie ciśnienia wód podziemnych na obszarze około 120 km2, 
� zniżkę plonów na obszarze ok. 10%, czyli 12 km2, 

- pylenie ze źródeł niezorganizowanych (zwałowiska, place, składowiska węgla, 
przenośniki taśmowe, lokalne kotłownie itp.) o zasięgu maksymalnym przy suszy 
i silnych wiatrach do ok. 1 km,  

- hałas generowany przez przenośniki taśmowe z kopalni do elektrowni w Jurczu.  
- konieczność przełożenia DK 36 na odcinku ok. 7 km, 
- konieczność budowy mieszkań przed rozpoczęciem robót górniczych dla około 150 

mieszkańców, tj. 40 mieszkań o powierzchni użytkowej około 3.000 m2 wraz 
z budownictwem usługowym o powierzchni około 1.500 m2, natomiast docelowo 
w ciągu ok. 30 lat niezbędne będzie wybudowanie 600 mieszkań o pow. użytkowej 
45.000 m2 wraz z budownictwem usługowym. 

 
 

Rysunek 3.2 Wielkość planowanego wydobycia węgla brunatnego w czynnych zagłębiach 
oraz potencjalnie w zagłębiu legnickim [57]  

 
źródło: www.min-pan.kraków.pl 

 
 

Strategia Europa 2020 przyjęta przez Polskę zakłada ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla do 2020 r. o co najmniej 20% w porównaniu z jego poziomem z 1990 r. Ewentualne 
niedopełnienie założeń Strategii wiązać się będzie z nałożeniem sankcji finansowych na 
nasz kraj. Potrzeba nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki i dywersyfikacji źródeł 
jej pozyskania, zwłaszcza w kierunku OZE, może przyczynić się do zaniechania wydobycia 
węgla brunatnego tradycyjnymi metodami. Duże nadzieje związane są z opracowywaniem 
i wdrażaniem technologii zgazowywania węgla brunatnego bezpośrednio w złożu, co 
wiązałoby się z pominięciem konieczności budowy ogromnej kopalni odkrywkowej 
i złagodziłoby opór środowisk społecznych i ekologicznych. Program utworzenia stanowiska 
doświadczalnego i wypróbowania tego typu technologii podejmuje obecnie KGHM Polska 
Miedź S.A. [32] 
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3.3 Lasy i ziele ń miejska 

Lasy i zorganizowane tereny zielone stanowią ok. 10% całkowitej powierzchni miasta. 
Do najcenniejszych należą: założony ok. 1840 r. Park Miejski z Palmiarnią, Lasek Złotoryjski 
(część parkowa oraz las ochronny huty, będący przedłużeniem Lasku Złotoryjskiego), XIX-
wieczny cmentarz komunalny, kompleks Parku Gdańskiego z Kąpieliskiem Północnym, Las 
Pawicki, użytki ekologiczne, ogrody działkowe, zieleń osiedlowa, skwery i zieleń uliczna. Na 
przestrzeni od 2008 do 2013 r. powierzchnia lasów w granicach administracyjnych miasta 
zmalała o 3 ha i wynosi obecnie prawie 170 ha wg GUS (382 ha zgodnie z danymi UM). 
Powierzchnia terenów zielonych w mieście – o dwie trzecie większa od powierzchni gruntów 
leśnych – wzrosła w stosunku do stanu na koniec 2008 r. o 2,7 ha i wynosi obecnie 273,9 ha. 
Legnica charakteryzuje się także dużą liczbą terenów ogródków działkowych (71, w tym 14 
położonych poza granicami miasta, ale w bezpośrednim sąsiedztwie) o łącznej powierzchni 
323 ha. Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane za ostatnich 6 lat, wg GUS. 

 
Tabela 3.2  Tereny zielone i grunty leśne w Legnicy – zmiany na przestrzeni  

lat 2008 – 2013 [GUS] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Lasy i grunty le śne
ogółem ha 176,9 174,9 174,9 172,9 172,9 172,1
lasy ogółem ha 174,8 172,8 172,8 170,8 170,8 170,0
grunty leśne publiczne ogółem ha 176,9 174,9 174,9 172,9 172,9 172,1

grunty leśne w zarządzie LP ha 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 48,0

lesisto ść w % % 3,10 3,10 3,10 3,00 3,00 3,00
  Tereny zieleni w gestii samorz ądu miasta
ogółem ha 271,2 271,6 273,2 283,4 283,4 273,9
parki spacerowo - wypoczynkowe ha 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
zieleńce ha 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
zieleń uliczna ha 35,0 35,0 36,6 36,6 36,6 36,6
tereny zieleni osiedlowej ha 62,4 62,8 62,8 73,0 73,0 63,5
cmentarze ha 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3
udział terenów zieleni w pow. miasta % 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,5

   Nasadzenia
drzewa szt. 160 180 1 769 312 126 203
krzewy szt. 14283 16962 25248 10497 7175 9630

   Ubytki
drzewa szt. 32 5214 979 647 42 46
krzewy szt. 180 860 560 820 160 2480  

 
Rysunek 3.3 Nasadzenia i ubytki drzew i krzewów w latach 2008 – 2013 [GUS]. 
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W lipcu 2009 r. Legnicę nawiedził huraganowy wiatr, który spowodował ogromne 
szkody w drzewostanie miasta. Najbardziej ucierpiała południowo–wschodnia część miasta 
oraz Park Miejski, gdzie zniszczeniu uległo 2,5 tysiąca drzew, a ok. 400 bardzo poważnie 
ucierpiało. Poważne straty odnotowano również w Parku Gdańskim oraz w Lasku 
Złotoryjskim (700 drzew). Dotkliwe szkody stwierdzono także na obsadzonym starodrzewem 
Cmentarzu Komunalnym, gdzie podczas prac porządkowych usunięto 220 szt. wywałów 
i wiatrołomów. Ogółem zniszczeniu uległo ponad 5000 drzew, co widać na wykresie powyżej.  

W latach 2010 – 2011 realizowano zadanie pn. „Odtworzenie zabytkowego założenia 
Parku Miejskiego zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23 lipca 2009 roku”. 
Łączne nakłady finansowe wyniosły ponad 3 mln zł. Ogółem w 2010 r. posadzono ponad 1,7 
tys. drzew, a w następnych 3 latach ponad 600 kolejnych szt. Nasadzenia uzupełnia 
ogromna ilość krzewów sadzona co roku w Legnicy. Co roku dywan kwiatowy na Placu 
Słowińskim oraz „Ogród daliowy" w Parku Miejskim obsadzany jest kilkoma tysiącami roślin. 
Od szeregu lat Urząd Miasta prowadzi też akcję pod nazwą „Odnowa zieleni średniej 
i wysokiej", polegającą na zakupie sadzonek drzew i krzewów oraz przekazywaniu ich do 
posadzenia społecznym oraz instytucjonalnym partnerom. Dzięki projektowi budowane są 
zieleńce, drzewa i krzewy trafiają m.in. na place zabaw, do wnętrz blokowych. 

W przestrzeni przyrodniczej miasta wyróżnić można takie struktury ekologiczne, jak: 
biocentra (cechujące się bogactwem gatunkowym i najniższym stopniem antropogenicznych 
przekształceń), wyspy ekologiczne (będące pojedynczymi ekosystemami lub grupami 
ekosystemów o zbliżonym charakterze), czy korytarze ekologiczne (łączące różne jednostki 
przestrzenne krajobrazu). W Legnicy do struktur takich zaliczają się [31]: 

1. Lasek Pawicki wraz z przyległym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami 
i łąkami - jedyny naturalny teren leśny na obszarze miasta, stanowiący miejsce 
bytowania wielu gatunków ptaków i ssaków, a także kilku roślin chronionych 
i grzybów. Wykształcone na terenie Lasku Pawickiego zespoły leśne odzwierciedlają 
zróżnicowane stosunki wilgotnościowe. Większą część lasu stanowi drzewostan 
dębowy, w części pn-zach występuje bagienny łęg olszowy, natomiast na południe od 
oczyszczalni ścieków – buczyna. W podszycie występuje częściowo chroniona 
kruszyna pospolita, a w runie gatunki chronione ściśle: śnieżyczka przebiśnieg, lilia 
złotogłów i podkolan biały oraz gatunek chroniony częściowo – konwalia majowa. 
Obszar stanowi siedlisko chronionych gatunków płazów, gadów i ptaków;  

2. Lasek Złotoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi łąkami i nieużytkami - teren 
parku leśnego ze sztucznie wprowadzanymi nasadzeniami; stanowi miejsce 
bytowania wielu gatunków płazów i ptaków oraz gadów i małych ssaków; 

3. Łąki i zalesienia przy ul. Rzeszotarskiej - tworzące urozmaicony ekosystem, 
składający się z dwóch terenów leśnych, dużego stawu oraz pól i tak 
z zakrzaczeniami; pomimo sąsiedztwa składowiska odpadów stanowi miejsce 
bytowania wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt; 

4. Obszar położony pomiędzy ul. Rzeszotarską a składowiskiem odpadów -cechuje się 
znacznym nagromadzeniem walorów przyrodniczych, dzięki zróżnicowanym 
siedliskom występuje tu liczna populacja wielu chronionych gatunków fauny i flory; 
rejon ten obejmuje: użytki ekologiczne: "Lasek przy ul. Rzeszotarskiej" i "Bagno przy 
ul. Poznańskiej"; 

5. Lasek brzozowo-sosnowo-osikowy z turzycami, o rozwiniętej linii brzegowej, z bogatą 
strefą ekotonową i stanowiskiem storczyków (okolice al. Zwycięstwa); z lasem 
graniczą dwa stawy z grążelem żółtym i rdestnicą pływającą, sitowiem, pałką 
szerokolistną i turzycami; 

6. Zadrzewienia wokół wyrobiska po dawnej cegielni, w okolicach ul. Leśnej. 
7. Pagórek (ostaniec erozyjny) położony na zachód od terenu cegielni; 
8. Park Miejski - duży teren zieleni miejskiej z bogatym drzewostanem i licznymi 

krzewami; miejsce bytowania licznych gatunków ptaków i drobnych ssaków; 
9. Cmentarz Komunalny położony przy ul. Wrocławskiej 124 - duży teren zieleni 

miejskiej z licznie występującymi gatunkami chronionych ptaków i drobnych ssaków; 
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10. Trzcinowiska i łąki przy ulicy Gniewomierskiej - podmokły teren stanowiący 
schronienie dla licznych płazów, gadów i ptaków; 

11. Inne większe obszary podmokłe, występujące: 
• w rejonie ulic: Podmokłej i Rzecznej (dno dawnego stawu), 
• w rejonie ulicy Miejskiej - pozostałość jeziora (relikt Pojezierza Legnickiego). 

Do innych terenów, istotnych dla środowiska przyrodniczego miasta zaliczyć należy [32]: 
1. Kąpielisko Północne - sztuczny zbiornik wodny z przyległymi łąkami i nieużytkami 

(miejsce bytowania wielu płazów, gadów, ptaków i ssaków); 
2. Łąka i staw przy ul. Poznańskiej - pozostałości większych podmokłych terenów 

(dogodne miejsce bytowania i rozrodu płazów i ptaków); 
3. Stawy przy ul. Szczytnickiej z przyległym lasem (miejsce występowania chronionych 

gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków); 
4. Folwark Czerniewice i zadrzewienia na obszarze byłej strefy ochronnej Huty Miedzi 

"Legnica" - zniszczony dwór z pozostałościami parku i sztuczne zalesienia ochronne 
z przewagą topoli (teren jest stopniowo zasiedlany przez chronione gatunki zwierząt); 

5. Zalesienia przy ul. Jaworzyńskiej wraz z przyległymi polami i nieużytkami 
(schronienie kilku gatunków chronionych ptaków); 

6. Tarninów - miejsce bytowania drobnych zwierząt, zwłaszcza ptaków; 
7. Nieużytkowane lotnisko - zarastające w części południowej roślinnością ruderalną 

i krzewami (miejsce bytowania dla ptactwa); 
8. Rzeki Kaczawa, Czarna Woda, Wierzbiak oraz potok Młynówka wraz z przyległymi 

polami, łąkami i zadrzewieniami (miejsce bytowania wielu gatunków ryb, płazów, 
ptactwa wodnego oraz ssaków); 

9. Tereny istotne dla lokalnych systemów ekologicznych oraz stanowiące znaczący 
element na trasach migracji zwierzyny: pozostałe stare osiedla mieszkaniowe 
z dobrze ukształtowanymi ogrodami, ogrody działkowe, pola w południowej 
i północnej części miasta; 

10. Pozostałe tereny otwarte - zieleńce, ogrody przydomowe i nieużytki, a także 
nieużytkowane pomieszczenia starych i wysokich budynków (strychy, dzwonnice, 
wieże), stanowiące dogodne miejsce gniazdowania niektórych ptaków (pustułka) 
i ssaków (nietoperze). 

 
 

3.4 Ochrona przyrody 

Powierzchnia obszarów przyrodniczych objętych ochroną prawną w mieście Legnica 
to 23,7 ha, co stanowi 0,4% miasta. To znacznie poniżej średniej dla gmin miejskich 
w województwie dolnośląskim (14,0%) oraz średniej dla gmin miejskich w kraju (16,0%). 
Ilość pomników przyrody w mieście znacznie przewyższa jednak średnią ich liczbę dla gminy 
miejskiej w Polsce (średnio ok. 19 obiektów) oraz na dolnym Śląsku (ok. 26 obiektów). 
Poniżej przedstawiono dane wg GUS, lecz są one rozbieżne z danymi zawartymi w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Legnicy [2]. 
 

Tabela 3.3  Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie miasta Legnica, w latach 
2008 – 2011 (wg GUS) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Obszary prawnie chronione
    ogółem ha 23,9 23,9 23,7 23,7 23,7 23,7
    użytki ekologiczne ha 23,9 23,9 23,7 23,7 23,7 23,7
    procent powierzchni gminy % 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

  Pomniki przyrody
    ogółem szt 80 80 58 58 58 58
    wprowadzone uchwałą rady gminy szt 77 - - - - -  
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Formy ochrony prawnej wartości przyrodniczych w mieście obejmują [2]:  

• użytki ekologiczne (7 użytków o łącznej powierzchni 23,88 ha). 
• pomniki przyrody (60 obiektów), w tym pomniki przyrody ożywionej (58 pomników - 

pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje) oraz pomniki przyrody nieożywionej (2 głazy 
narzutowe). 

 

Istotą tworzenia pomników przyrody nie jest obejmowanie ochroną każdego dużego 
i starego drzewa, lecz tylko takich drzew, które wyróżniają się spośród innych wyjątkowymi 
walorami i należą przy tym do rzadkości na danym terenie (o odpowiednio dużym obszarze, 
np. co najmniej w skali gminy, ale również w skali większej np. danego regionu). Pomniki 
przyrody znajdujące się w Legnicy reprezentują wszystkie gatunki drzew charakterystyczne 
dla tego obszaru, jak również wiele gatunków obcego pochodzenia. Dają one zatem pełny 
obraz różnorodności dendroflory miasta. Wykaz wszystkich obiektów uznanych za pomniki 
przyrody w Legnicy oraz ich krótką charakterystykę zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 3.4  Pomniki Przyrody w mieście Legnica (wg danych UM) 

L.p. Gatunek/ rodzaj przedmiotu 
ochrony 

Obwód 
pierśnicy [m]  

Wys. 
[m] Lokalizacja 

1 8 klonów srebrzystych - - ul. Drzymały 
2 8 lip wegierskich - - ul. Wileńska 
3 klon srebrzysty 357 28,0 ul. Lwowska 
4 9 klonów zwyczajnych - - pl. Zamkowy 
     
5 klon jawor 280 28,0 pl. Zamkowy 
6 sofora japońska 223 18,0 pl. Zamkowy 
7 skrzydłorzech kaukaski 185 14,0 pl. Zamkowy 
8 kłęk kanadyjski 338 23,0 Brama Głogowska 

9 
platan klonolistny 
platan klonolistny 
platan klonolistny 

519 
450 
450 

30,0 
30,0 
30,0 

Brama Głogowska 
Brama Głogowska 
Brama Głogowska 

10 lipa węgierska 300 25,0 ul. Parkowa 
11 kasztanowiec zwyczajny 314 26,0 ul. Parkowa 
12 Aleja 11 platanów klonolistnych - - ul. Libana 
13 klon zwyczajny 293 18,0 ul. Skarbowa, teren szkoły 
14 9 platanów klonolistnych - - Cmentarz komunalny 

15 kłęk kanadyjski 215 23,0 
Róg ul. Zielonej i ul. Powstańców 

Śląskich, teren szkoły 

16 lipa węgierska 291 30,0 
Róg ul. Zielonej i ul. Powstańców 

Śląskich, teren szkoły 

17 Klon zwyczajny 320 25,0 
Róg ul. Zielonej i ul. Powstańców 

Śląskich, teren szkoły 

18 Grab pospolity 288 20,0 
Róg ul. Zielonej i ul. Powstańców 

Śląskich, teren szkoły 

19 Platan klonolistny 455 28,5 
Róg ul. Zielonej i ul. Powstańców 

Śląskich, teren szkoły 
20 modrzew europejski 285 27,0 Park Miejski 
21 platan klonolistny 376 34,0 Park Miejski 
22 lipa drobnolistna 340 22,0 Park Miejski 
23 miłorząb dwuklapkowy 256 21,0 Park Miejski 
24 dąb burgundzki 310 31,0 Park Miejski 
25 wiąz szypułkowy 263 99,9 Park Miejski 
26 topola czarna 470 25,0 Park Miejski 

27 
klon jawor 

kasztanowiec zwyczajny 
362 
320 

25,0 
25,0 

Park Miejski 
Park Miejski 
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L.p. Gatunek/ rodzaj przedmiotu 
ochrony 

Obwód 
pierśnicy [m]  

Wys. 
[m] Lokalizacja 

28 wierzba biała 470 25,0 Park Miejski 
29 dąb bezszypułkowy 418 24,0 Park Miejski 
30 dąb szypułkowy 350 26,0 Park Miejski 
31 dąb szypułkowy 440 31,0 Park Miejski 
32 klon zwyczajny 228 22,0 Park Miejski 
33 dąb szypułkowy 467 25,0 Park Miejski 

34 
9 dębów szypułkowych, odm. 

stożkowa 
- - ul. Oświęcimska, ogród jordanowski 

35 leszczyna turecka 221 14,0 ul. Oświęcimska, ogród jordanowski 
36 platan klonolistny 505 31,0 ul. Witelona, przy Urzędzie Miasta 
37 platan klonolistny 415 32,0 ul. Witelona, przy Urzędzie Miasta 
38 grab pospolity 254 19,0 między ul. Skarbka a ul. Szkolną 
39 orzech czarny 252 22,0 ul. Chojnowska 
40 jesion wyniosły 401 25,0 ul. Chojnowska 
41 lipa drobnolistna 296 28,0 ul. Chojnowska 
42 miłorząb dwuklapkowy 172 16,0 ul. Chojnowska, teren szkoły 

43 orzech włoski 
(aktualnie drzewo usunięto) 

304 15,0 ul. Pancerna 

44 topola kanadyjska 395 30,0 ul. Szwoleżerów 
45 topola kanadyjska 380 31,0 ul. Szwoleżerów 

46 
aleja różnogatunkowa: lipa 

holenderska i lipa drobnolistna 
116szt. 

  ul. Grabskiego 

47 choina kanadyjska 128 16,0 ul. Grabskiego 
48 dąb szypułkowy 306 27,0 Kwadrat, ul. Kościuszki 
49 grusza pospolita 270 20,0 Lasek Złotoryjski 
50 klon jawor odm. purpurowa 277 22,0 Park Miejski 
51 dąb szypułkowy 370 26,0 Park Miejski 
52 sosna wejmutka 272 24,0 Park Miejski 
53 katalpa sp. 196 13,0 Park Miejski 
54 klon polny 265 21 Park Miejski 
55 jesion wyniosły 332 26,0 Róg ul. Złotoryjskiej i ul. Hutników 
56 platan klonolistny 442 30,0 ul. Chojnowska 81 
57 buk zwyczajny odm. czerwona 320 22,0 ul. Grabskiego 

58 Głaz narzutowy 5,65m obwód 
Wys.1,
1Szer.1

,8 
Lasek Złotoryjski 

59 Głaz narzutowy  obwód 7,85m wys.2,8 ul.Żeromskiego 
60 Miłorząb dwuklapowy 210 - Skwer Orląt Lwowskich 

 
 

Uchwałą Nr XXII/239/2000 Rady Miejskiej Legnicy z 27 kwietnia 2000 roku, w celu 
ochrony resztek niegdyś rozległych, terenów podmokłych, utworzono sześć użytków 
ekologicznych, o łącznej powierzchni 23,4 ha: “Glinki w Lasku Złotoryjskim”, “Lasek przy 
ulicy Rzeszotarskiej”, “Glinianki przy ulicy Szczytnickiej”, “Podmokła łąka przy ulicy 
Poznańskiej”, “Bagno przy ulicy Poznańskiej” oraz “Trzcinowisko przy ulicy Gniewomierskiej” 
(część północna i południowa). Uchwałą Nr XXXX Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 
27 września 2004 r. ograniczono zasięg użytku ekologicznego „Trzcinowisko przy 
ul. Gniewomierskiej” do jego północnej części. Uchwałą Nr XXVII/294/04 Rady Miejskiej 
Legnicy z 29 listopada 2004 r. utworzono użytek ekologiczny „Trzcinowisko przy 
ul.  Miejskiej”. Zbiorcza charakterystyka poszczególnych obszarów przedstawiona została 
w tabeli poniżej.  
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Tabela 3.5  Użytki ekologiczne w Legnicy [2] 

Numer działki, obr ęb charakterystyka obszaru 

1. GLINIANKI PRZY ULICY SZCZYTNICKIEJ (pow. 3,06 ha) 

455, obręb Pawice 
dwa płytkie zbiorniki powyrobiskowe o brzegach częściowo porośniętych 
trzciną, sitowiem i pałką wodną; siedlisko płazów, gadów, występują łyski i 
kokoszki 

2. LASEK PRZY ULICY RZESZOTARSKIEJ (pow. 6,77 ha) 

3, obręb Pawice 

dawna strzelnica z wałami i rowami, miejscami podmokłymi lub 
zawodnionymi; oczka wodne porasta pałka wodna, gliceria i rzęsa wodna, 
miejsca podmokłe - roślinność bagienna, na całym obszarze formuje się las 
grądowy; siedlisko płazów i gadów, miejsce gniazdowania ptaków 
drapieżnych 

3. GLINKI W LASKU ZŁOTORYJSKIM (pow. 7,56 ha) 

8/3, 15/11, obręb Glinki 

dwie glinianki na skraju Lasku Złotoryjskiego: wschodnia – w strefie 
brzegowej rosną sity i turzyce, w strefie przybrzeżnej - babka wodna, 
wywłócznik, moczarka; zachodnia - ze strefowym układem roślinności; 
siedlisko ptactwa wodnego, występuje tu 6 gatunków płazów oraz 
zaskroniec zwyczajny 

4. PODMOKŁA ŁĄKA PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ (pow. 1,43 ha) 

101 (cz. - Ł VI, nieużytek), obręb 
Pawice 

obszar po eksploatacji iłów trzeciorzędowych - podmokła łąka zarastająca 
miejscami zaroślami wierzby i brzozy; siedlisko płazów, gadów oraz ptactwa 
wodnego i błotnego 

5. BAGNO PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ (pow. 1,67 ha) 

91 (cz. - Ł V, grunty zakrzewione 
klasy VI i nieużytki), 92 (cz.- Ł IV, Ł 
V, grunty zakrzewione klasy VI, 
nieużytki), obręb Pawice 

stara glinianka (po eksploatacji iłów trzeciorzędowych); zawiera oczka 
wodne porośnięte turzycami, sitowiem i pałką szerokolistną, resztę terenu 
pokrywają trzcinowiska 

6. TRZCINOWISKO PRZY ULICY GNIEWOMIERSKIEJ (pow. 0,45 ha) 

86 (cz.- tereny różne), obręb Nowa 
Wieś w obrębie użytku znajduje się bunkier - potencjalne stanowisko nietoperzy 

7. TRZCINOWISKO PRZY ULICY MIEJSKIEJ (pow. 2,94 ha) 

84 (E-N), 86 (cz. E-RIVb, RV, ŁVI, 
W) obręb Nowa Wieś siedliska podmokłe z występującymi gatunkami roślin, płazów, gadów i ptaków 

 

W granicach miasta Legnica brak obszarów należących do europejskiej sieci 
obszarów chronionych Natura 2000. Najbliżej położonym jest Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk PLH020052 „Pątnów Legnicki”  o powierzchni 837.8 ha, leżący w sąsiedztwie 
północno – wschodniej granicy miasta, w gminie Kunice. Obszar stanowi mozaikę lasów, łąk, 
zarośli tarniny i innych krzewów, szuwarów oraz stawów hodowlanych. W granicach obszaru 
znajdują się leśne rezerwaty przyrody "Błyszcz" i "Ponikwa" utworzone dla ochrony cennych 
fragmentów lasu, głównie łęgu i grądu. Obszar chroni jedno z ładniejszych skupisk 
wilgotnych zarośli tarninowych oraz dobrze wykształconych grądów i łęgów. Dużą wartość na 
tym terenie mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy. 
Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania barczatki kataks (Eriogaster catax) na 
Dolnym Śląsku. Stanowi ostoję innych motyli z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i 
Zagrożonych w Polsce: ogończyk akacjowiec Satyrium acaciae (NT), mieniak tęczowiec 
Apatura iris (LC), sówka Dicycla oo (EN). Występują tu ponadto w liczących się populacjach 
wydra Lutra lutra, kumak nizinny Bombina bombina, modraszek nausitous Maculinea 
nausithous i czerwończyk nieparek Lycaena dispar (źródło: obszary.natura2000.pl). 
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Rysunek 3.4 Obszar Natura 2000 „Pątnów Legnicki”  

(fragment mapy, na podstawie: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000) 
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3.5 Warunki klimatyczne 

Według regionalizacji agroklimatycznej Gumińskiego Legnica znajduje się w dzielnicy 
wrocławskiej. Miasto cechuje się wyjątkowo łagodnym i ciepłym w skali kraju klimatem, 
charakteryzującym się następującymi wartościami podstawowych elementów klimatu [55]: 

- średnia temperatura roczna 8,50C, 
- średnia temperatura półrocza ciepłego 14,00C, 
- średnia temperatura półrocza zimnego 20C, 
- ilość dni z opadem ciągłym zimą – 15, 
- ilość dni z mgłą w ciągu roku > 60, 
- liczba dni z pokrywą śnieżną 60, 
- liczba dni pochmurnych w ciągu roku 124,8 
- liczba dni pogodnych w ciągu roku 44,3 
- średni opad roczny w wieloleciu 1960 – 1989 - 554 mm 

Wielkość opadów atmosferycznych w rejonie Legnicy cechuje duża zmienność, 
czego efektem jest stosunkowo częste występowanie susz i powodzi. Ilość opadów należy tu 
do najniższych na Dolnym Śląsku. Klimat Legnicy odznacza się częstszym występowaniem 
w okresie od marca do października długotrwałych (od 9 do ponad 28 dni) okresów 
posusznych w stosunku do Wrocławia i Poznania. Deszcze ulewne i nawalne występują 
w okresie od kwietnia do października z maksimum w czerwcu i lipcu. 

W Legnicy przeważają wiatry o kierunku zachodnim. Najmniejszym udziałem 
charakteryzują się wiatry północne. W półroczu ciepłym wyraźnie większy jest udział wiatrów 
północno-zachodnich, natomiast w półroczu chłodnym wzrasta udział wiatrów południowych. 
Ukształtowanie terenu miasta w formie półzamkniętej kotliny z płaskim dnem dolin rzecznych 
stwarza warunki sprzyjające powstawaniu zastoisk zimnego powietrza i kumulacji 
zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł lokalnych. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym 
przewietrzanie centralnych rejonów miasta są przegradzające dolinę Kaczawy wysokie 
nasypy kolejowe. 
 

Rysunek 3.5 Statystyka kierunkowa wiatru w klasach prędkości [43]  
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3.6 Jakość powietrza 

Jak wynika z danych publikowanych przez GUS, w latach 2008 – 2013 całkowita 
emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Legnicy wynosiła 
średnio prawie 500 tys. ton na rok (z czego 99,6% stanowi dwutlenek węgla), natomiast 
całkowita emisja zanieczyszczeń pyłowych utrzymywała się na średnim poziomie 47 ton/rok. 
W 2013 r. suma wyemitowanych zanieczyszczeń pyłowych wzrosła o ok. 66% w stosunku do 
roku poprzedniego, i aż o 87% w stosunku do 2011 r., kiedy to emisja pyłów osiągnęła 
najniższy poziom w całym analizowanym okresie. Z kolei w przypadku zanieczyszczeń 
gazowych, w 2013 r. nastąpił 12% spadek emisji dwutlenku węgla w porównaniu do roku 
wcześniejszego (kiedy to wartość emisji CO2 była najwyższa). Nieznacznie zmniejszyła się 
poza tym wielkość emisji tlenku węgla (ok. 4%). W przypadku dwutlenku siarki odnotowano 
natomiast znaczny wzrost emisji – o 25% w porównaniu do 2012 r. i aż o 30% w stosunku do 
najniższej wartości emisji z roku 2010. Również wartość emisji dwutlenku azotu wzrosła 
w ostatnim roku o ponad 12%. Najniższa jej wartość wystąpiła w 2009 r. i od tamtej pory 
notowany jest systematyczny wzrost emisji NO2. Na mniej więcej stałym poziomie utrzymuje 
się od lat ilość pyłów i gazów zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do 
redukcji. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela i wykres. 
 

Tabela 3.6  Emisja zanieczyszczeń do powietrza w okresie 2008 – 20013 [GUS]. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Emisja zanieczyszcze ń pyłowych
    ogółem Mg/r 64 47 48 31 35 58
    ze spalania paliw Mg/r 46 38 40 25 25 49
    węglowo-grafitowe, sadza Mg/r 1 1 2 0 2 2
  Emisja zanieczyszcze ń gazowych
    ogółem Mg/r 493 443 481 544 504 235 506 038 522 023 459 322
    nie zorganizowana Mg/r 3 3 2 2 3 2
    dwutlenek siarki Mg/r 796 696 901 908 942 1 183
    tlenki azotu Mg/r 311 262 362 297 332 374
    tlenek węgla Mg/r 1 028 750 882 658 666 640
    dwutlenek węgla Mg/r 491 217 479 768 501 979 504 068 519 960 457 005
  Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w  urządzeniach do redukcji
    pyłowe Mg/r 43 062 37 114 34 861 33 611 37 974 37 674
    gazowe Mg/r 185 335 159 303 178 807 165 598 161 152 161 741  

 
 

Rysunek 3.6 Emisja poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza w okresie 2008 – 2013 [GUS]  
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Największym przemysłowym źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście jest 
Centralna Ciepłownia WPEC w Legnicy S.A. , emitująca do atmosfery znaczne ilości 
pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku węgla. Z danych publikowanych przez 
Zakład wynika, że w 2012 r. ilość zanieczyszczeń pyłowych wyemitowanych do powietrza 
przez CC była o 7 ton mniejsza niż w 2009 r. Wzrosła jednakże emisja wszystkich 
zanieczyszczeń gazowych, poza dwutlenkiem węgla. Największy wzrost dotyczył emisji 
tlenków azotu (65%), tlenku węgla (37%), natomiast wzrost emisji dwutlenku siarki zwiększył 
się o 20%. 
 

Tabela 3.7 Emisja zanieczyszczeń do powietrza z obiektów WPEC w Legnicy S.A. 
w 2009 i 2012 r. 

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012
pył ogółem 47 35 27 20 2 3 18 12
dwutlenek siarki 696 942 283 339 36 40 377 563
tlenki azotu 262 332 107 177 16 15 139 140
tlenek węgla 750 666 139 190 3 4 608 472
dwutlenek węgla 479 768 519 960 95 699 92 076 12 420 11 255 371 649 416 629

Ogółem 1) Pozostałe 
zakłady 1)

Emisja 
zanieczyszcze ń 

do powietrza 
[Mg/r]

Centralna 
Ciepłownia 2)

Ciepłownia 
Górka 2)

 
1) emisja z zakładów szczególnie uciążliwych wg danych GUS,  
2) emisja z obiektów wg danych WPEC w Legnicy S.A. 

W ostatnich latach WPEC w Legnicy S.A. przeprowadził szereg inwestycji skierowanych na 
modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym na redukcję emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Wśród najważniejszych projektów proekologicznych przeprowadzonych przez 
spółkę wymienić można: 

• modernizację układu odpylania kotłów parowych w Centralnej Ciepłowni w Legnicy; 
• likwidację trzech kotłowni węglowych w Chocianowie i zastąpienie ich dwoma 

kotłowniami gazowymi z pełną infrastrukturą sieciową; 
• modernizację kotłowni Osiedlowej w Chojnowie; 
• modernizację kotłowni w Złotoryi; 
• instalowanie i modernizowanie wysoko skutecznych urządzeń do odpylania spalin 

(elektrofiltry, filtry tkaninowe); 
• budowę instalacji usuwania i redukcji zanieczyszczeń gazowych; 
• wymianę izolacji i sieci cieplnej oraz węzłów cieplnych. 

WPEC w Legnicy S.A. realizuje: 
1) Projekt pn. „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i 

Głogowie” współfinansowany w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, 
Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna  środowisku i efektywność 
energetyczna”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu to ponad 100 mln zł, która zostanie wydatkowana na 
przedsięwzięcia inwestycyjne do IV kwartału 2015 r. Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje zadania inwestycyjne polegające na modernizacji sieci i przyłączy 
rozdzielczych  oraz modernizacja izolacji sieci magistralnych dużej średnicy. 

2) Projekt „Budowa magistrali, sieci rozdzielczych i przyłączy ciepłowniczych – 
uciepłowienie  terenów rejonu ul. Rzeczypospolitej w Legnicy” w ramach Priorytetu 5 
,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)”, 
Działanie 5.3 ,,Ciepłownictwa i Kogeneracja”. Celem ogólnym Projektu jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury energetycznej w 
regionie. Projekt przyczyni się do rozwoju scentralizowanego systemu dostaw energii 
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cieplnej oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w 
Legnicy. W ten sposób Projekt wpłynie na oszczędność nieodnawialnych zasobów 
energetycznych oraz polepszenie stanu powietrza atmosferycznego w regionie.  

 
W niżej zamieszczonej tabeli zawarto wielkości rocznych emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych z Huty Miedzi „Legnica” . Na ilość emitowanych zanieczyszczeń 
wpływ mają nie tylko skład koncentratu oraz wielkość produkcji, ale przede wszystkim stan 
urządzeń technicznych służących ochronie środowiska. Urządzenia te są na bieżąco 
monitorowane i modernizowane. Na większości źródeł emisji zainstalowane są filtry 
tkaninowe w celu maksymalnego ograniczenia emisji pyłu do powietrza atmosferycznego, 
oraz zawartych w nim metali. Osiągnięty obecnie poziom rozwiązań ekologicznych 
stosowanych w HM „Legnica” odpowiada najwyższym światowym standardom. 
 

Tabela 3.8 Emisja wybranych zanieczyszczeń do powietrza z Huty Miedzi „Legnica” 
w latach 2008 – 2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych [Mg/rok] 

Pył 4,1 5,0 5,3 4,2 4,8 5,7 

Pb 0,275 0,339 0,599 0,342 0,476 0,723 

Cd 0,00039 0,00059 0,00103 0,00045 0,00074 0,00138 

Cu 0,105 0,150 0,229 0,145 0,149 0,192 

As 0,063 0,052 0,082 0,052 0,067 0,093 

Emisja zanieczyszczeń gazowych [Mg/rok] 

SO2 383,8 342,7 460,8 540,2 484,2 594,6 

NO2 99,8 103,5 101,0 94,5 107,8 145,1 

CO 598,1 376,1 340,8 336,8 289,2 245,1 

 

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. Huta Miedzi „Legnica” została objęta wspólnotowym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU-ETS. Już w 2012 roku 
Zakład podjął działania, w celu wypełnienia obowiązków, związanych z uczestnictwem 
w systemie EU-ETS, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 
122/2011, poz. 695) oraz Rozporządzenia Komisji UE nr 601/2012 w sprawie monitorowania 
i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W rezultacie uzyskano decyzję 
administracyjną wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – tzw. zezwolenie 
oraz zatwierdzony wraz z nim plan monitorowania wielkości emisji. Prace nad wdrożeniem 
systemu monitorowania i raportowania emisji CO2 zaowocowały ugruntowaniem sposobu 
przepływu danych oraz poprawą ich jakości, określiły sposób archiwizacji, zoptymalizowały 
proces wewnętrznych weryfikacji, jak i proces dokumentowania działań z nadzoru systemu. 
Dzięki powyższym działaniom Raport HM „Legnica” z emisji CO2 za rok 2013 został 
pozytywnie zweryfikowany przez firmę zewnętrzną oraz przyjęty przez właściwy Urząd. 

Znowelizowana ustawa POŚ wprowadza obowiązek dostosowania instalacji do 
wymogów tzw. konkluzji BAT. Dotychczas rolę wytycznych i wskazówek dla organów 
wydających pozwolenia spełniały dokumenty BREF. Unijna Dyrektywa IED zwiększyła rangę 
tych dokumentów oraz sprecyzowała definicję BAT. Powstał nowy rodzaj dokumentów – 
konkluzje BAT (tworzone na podstawie BREF-ów), które wydawane będą w drodze decyzji 
wykonawczych Komisji UE. Poziomy emisji określone w konkluzjach BAT stanowić będą 
normy prawne, które poza szczególnymi wypadkami nie mogą być przekraczane. Na dzień 
dzisiejszy zakończono prace nad projektem dokumentu BAT dla przemysłu metali 
nieżelaznych. Obecnie projekt ten przechodzi procedurę zatwierdzania. Mając na uwadze 
powyższe zmiany prawne oraz zapisy pojawiające się w dokumentach BAT (stężenie pyłu < 
5 mg/m3), HM „Legnica” systematycznie wymienia materiały filtrujące, dzięki czemu filtry 
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tkaninowe posiadają wysokie sprawności, a stężenia pyłu na ich wylocie obecnie nie 
przekraczają 5 mg/m3, a niejednokrotnie osiągają nawet stężenia niższe (1 mg/m3). 

 
Monitoring jako ści powietrza  na terenie miasta prowadzi Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. W latach 2012 - 2013 monitoring 
jakości powietrza, ze względu na ochronę zdrowia ludzi w Legnicy, realizowany był poprzez 
pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska i KGHM Polska Miedź S.A. Odział Huta Miedzi „Legnica": za pomocą 
stacji: przy al. Rzeczypospolitej (WIOŚ, stacja pomiaru tła miejskiego) w której prowadzono 
pomiary tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, 
niklu, benzo(a)pirenu i WWA oraz przy ul. Porazińskiej (KGHM Polska Miedź S.A. Odział 
Huta Miedzi „Legnica" w Legnicy, stacja w strefie oddziaływania przemysłu, przeniesiona 
w 2011 r. z ul. Złotoryjskiej), gdzie prowadzono pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu, 
tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, kadmu i arsenu. Poniższe tabele i wykresy 
prezentują wyniki monitoringu zanieczyszczeń powietrza w latach 2008 – 2013.  
 
Dwutlenek siarki SO2 

Charakterystycznym elementem rozkładu stężeń SO2 w ciągu roku jest znaczna 
różnica pomiędzy stężeniami rejestrowanymi w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 
(kwiecień-wrzesień). Stężenia w miesiącach zimowych w Legnicy są średnio 2-3 wyższe niż 
w miesiącach letnich. W latach 2008 - 2010 w punkcie pomiarowym zlokalizowanym 
w zasięgu oddziaływania KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” – przy 
ul. Złotoryjskiej, notowano najwyższe poziomy stężeń średniodobowych w całym 
województwie dolnośląskim. Przy ul. Złotoryjskiej rejestrowano przypadki 
ponadnormatywnych stężeń 1-godzinnych SO2 – nie została jednak przekroczona 
dopuszczalna częstość przekroczeń (24 razy w roku dla stężeń 1-godzinowych).  

Stacja przy ul. Złotoryjskiej należąca do Huty Miedzi „Legnica” została w 2011 roku 
przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji przy granicy zakładu (ul. Złotoryjska) na osiedle 
mieszkaniowe przy ul. Porazińskiej, ok. 750 m w kierunku północno-wschodnim. Po 
oddaleniu stacji od Huty Miedzi znacząco zmniejszyły się mierzone stężenia zanieczyszczeń. 
Z punktu widzenia oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi, lokalizacja 
stacji w rejonie osiedla mieszkaniowego przy ul. Porazińskiej okazała się odpowiedniejsza 
niż przy ul. Złotoryjskiej, choć epizody wysokich stężeń 1-godzinnych nadal są rejestrowane.  

 

Tabela 3.9 Wyniki pomiarów dwutlenku siarki [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ]. 

stacja rok średnia roczna
średnia w sez. 

grzewczym
średnia w sez. 
pozagrzewczym

max. stężenie          

24-godzinne1)

max. stężenie                 

1-godzinne2)

2008 9,1 12,6 5,6 45,2 109,0
2009 11,3 14,8 7,8 79,8 192,0
2010 6,0 9,0 4,0 77,0 135,0

 2011* 10,0 15,0 5,0 36,0 148,0
2008 13,0 17,0 9,0 106,0 409,3
2009 13,4 19,0 8,0 208,0 498,9
2010 14,0 24,0 7,0 125,0 562,0
2011 6,0 10,0 4,0 49,0 271,0
2012 6,0 8,0 5,0 60,0 348,0
2013 5,0 8,0 3,0 77,0 324,0

*   seria pomiarowa o kompletności poniżej 75% w roku
1)   dopuszczalny poziom 24-godz. SO2 dla obszaru kraju: 125 µg/m3

2)   dopuszczalny poziom 1-godz. SO2 dla obszaru kraju: 350 µg/m4

al. 
Rzeczypospolitej

ul. Złotoryjska

ul. Porazińskiej
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Rysunek 3.7 Wyniki pomiarów dwutlenku siarki [µg/m3] w latach 2008 – 2011 [WIOŚ]. 
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W 2011 r. WIOŚ przeprowadził również wskaźnikowe pomiary pasywne szeregu 
zanieczyszczeń w strefach województwa dolnośląskiego, w tym na terenie miasta Legnicy. 
Z pomiarów wynika, że nie tylko przy ul. Złotoryjskiej, lecz również przy ul. Bardzkiej 
i Mickiewicza w Legnicy notuje się jedne z najwyższych poziomów zanieczyszczenia 
dwutlenkiem siarki w województwie. Na taki stan rzeczy ma wpływ przede wszystkim emisja 
ze źródeł przemysłowych, do których na terenie Legnicy zaliczają się w szczególności dwa 
zakłady: Centralna Ciepłownia WPEC S.A. oraz Huta Miedzi “Legnica” KGHM Polska Miedź 
S.A. Długookresowe obserwacje potwierdzają wpływ oddziaływania dużych źródeł emisji 
zanieczyszczeń na lokalne zmiany poziomu stężeń SO2, jednakże widoczny jest również 
trend systematycznego zmniejszania się poziomu emitowanych zanieczyszczeń. 
 
Dwutlenek azotu NO2 

Głównym źródłem emisji dwutlenku azotu jest spalanie paliw w celach grzewczych 
oraz motoryzacja, co oznacza, że w dużych ośrodkach miejskich oraz wzdłuż dróg o dużym 
natężeniu ruchu zanieczyszczenie tlenkami azotu należy do najwyższych. Dlatego wyższe 
stężenia notowane są na stanowisku przy al. Rzeczypospolitej, niż przy ul. Złotoryjskiej, czy 
też na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Porazińskiej. Średnioroczny rozkład stężeń NO2 
przypomina rozkład stężeń SO2 – najwyższe wartości notowane są w sezonie grzewczym. 
W 2011 r. w trakcie prowadzenia wskaźnikowych pomiarów pasywnych, najwyższe wartości 
stężeń notowano przy ul. Mickiewicza i Brackiej.  

Tabela 3.10 Wyniki pomiarów dwutlenku azotu [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ]. 

stacja rok średnia roczna % normy1) średnia w sez. 
grzewczym

średnia w sez. 
pozagrzewczym

2008 23,0 58 25,3 21,1
2009 24,4 61 29,7 20,5
2010 24,0 60 29,0 19,0
2011 27,0 68 32,0 23,0
2008 14,0 35 16,4 11,7
2009 17,1 43 21,2 13,0
2010 18,0 45 23,0 13,0
2011 19,0 48 22,0 17,0
2012 17,0 43 19,0 15,0
2013 14,0 35 17,0 13,0

1)   dopuszczalny poziom średnioroczny NO2 dla obszaru kraju: 40 µg/m3

al. 
Rzeczypospolitej

ul. Złotoryjska

ul. Porazińskiej
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Rysunek 3.8 Wyniki pomiarów dwutlenku azotu w latach 2008 – 2013 [µg/m3] [WIOŚ] 
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Pył PM10 

Wysoki, ponadnormatywny poziom zapylenia powietrza (pył PM10 i PM2,5) jest od lat 
najpoważniejszym problemem związanym z ochroną jakości powietrza w Legnicy, a także na 
terenie całego województwa. Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 
ustalonych dla czasów uśredniania: 24 godziny i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla stężeń 
24-godzinnych dopuszczana jest możliwość przekraczania danego poziomu z częstością nie 
większą niż 35 razy w roku.  

W minionych latach na stanowisku przy al. Rzeczypospolitej corocznie notowane były 
przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń w stosunku do normy średniodobowe, 
największą ich liczbę odnotowano w 2011 r.: 99 dni, czyli ponad ¼ roku. W odniesieniu do 
dopuszczalnego poziomu średniorocznego w tym samym punkcie notowano przekroczenia w 
latach 2009 – 2011. Najwyższe wystąpiły w 2010 r. (113% normy), wtedy też odnotowano 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego przy ul. Złotoryjskiej (103%).  

W 2012 i 2013 r. w stacji przy al. Rzeczypospolitej zanotowano odpowiednio 77 i 74 
dni z przekroczeniami dopuszczalnej liczby przekroczeń normy średniodobowej. W stacji 
przy ul. Porazińskiej mierzone stężenia są niższe. Również notowano przypadki 
ponadnormatywnych stężeń średniodobowych, jednak z częstością mniejszą od 
dopuszczalnych 35 dni w roku. Przekroczenia średniodobowej wartości normatywnej pyłu 
zawieszonego PM10 notowane są zwłaszcza w sezonie grzewczym. 

Rysunek 3.9 Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 
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Tabela 3.11 Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 

 

2008 34,3 86 43,1 23,8 175,6 59
2009 42,4 106 56,2 28,6 337,9 95
2010 45,0 113 63,0 26,0 274,0 89
2011 42,0 105 60,0 23,0 204,0 99
2012 38,0 95 54,0 21,0 250,0 77
2013 38,0 95 51,0 25,0 178,0 74
2008 30,2 76 28,5 31,9 80,3 25
2009 36,8 92 33,7 39,9 84,0 40
2010 41,0 103 40,0 43,0 162,0 89
2011 25,0 63 26,0 23,0 100,0 19
2012 22,0 55 25,0 18,0 95,0 14
2013 21,0 53 23,0 19,0 75,0 10

1)   dopuszczalny poziom średnioroczny pyłu zawieszonego PM10: 40 µg/m3

2)   dopuszczalny poziom 24-godz. pyłu zawieszonego PM10: 50 µg/m3

3)   dopuszczalna liczba przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego: 35 razy

max. stężenie          

24-godzinne2)

l. przekroczeń dop. 
stężenia 24-godz.3)

% 

normy1)stacja
rok 

pomiaru
średnia 
roczna

średnia w sez. 
grzewczym

średnia w sez. 
pozagrzewczym

ul. Porazińskiej

al. 
Rzeczypospolitej

ul. Złotoryjska

 
 

W 2011 r. wystąpiły również stężenia pyłu PM10 powyżej wartości stężenia 200 
µg/m3 (wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przez trzy 
kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych), jednak trwały one krócej niż 3 dni. 
Przyczyną tak wysokiego poziomu pyłu PM10 w powietrzu było wzmożone spalanie paliw do 
celów grzewczych powodujące zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
Niekorzystne warunki meteorologiczne (niska temperatura powietrza, prędkości wiatru 
poniżej 1,5 m/s oraz wystąpienie inwersji temperatury) powodowały kumulowanie się 
zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. 
 
Pył PM2.5 

W 2010 r. na terenie województwa utworzono 4 nowe stanowiska w celu 
monitorowania poziomu pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu, który obok ozonu 
troposferycznego, obecnie uważany jest za największe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jeden z 
punktów pomiarowych utworzono w Legnicy, przy al. Rzeczypospolitej. Należy on do 
punktów zlokalizowanych na obszarach miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 
w których od początku 2010 r. prowadzone są pomiary pyłu PM2.5 dla potrzeb wyznaczenia, 
a następnie monitorowania tzw. wskaźnika średniego narażenia. Poziom zanieczyszczenia 
powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się 
w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 25 µg/m3. 
Pomiary pyłu PM2.5 w Legnicy w latach 2010 – 2011 r. wykazały przekroczenia 
dopuszczalnej wartości średniorocznej. We wszystkich stacjach na terenie województwa 
stwierdzano znacznie wyższy poziom stężeń w sezonie grzewczym niż w pozagrzewczym. 
Pomiary pyłu zawieszonego PM2.5 w 2012 i 2013 r. prowadzone przy al. Rzeczypospolitej, 
pomimo odnotowanego w tym okresie spadku stężeń w stosunku poprzedniego okresu, 
również wykazały przekroczenie normy średniorocznej, a także przekroczenie pułapu 
stężenia ekspozycji.  
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Tabela 3.12 Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM2.5 [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 

2010 31,0 124 47,0 16,0
2011 30,0 120 46,0 14,0
2012 26,0 104 39,0 12,0
2013 27,0 108 39,0 15,0

1)   dopuszczalny poziom średnioroczny pyłu zawieszonego PM2,5: 25 µg/m3

al. 
Rzeczypospolitej

rok pomiaru stacja średnia roczna
średnia w sez. 

grzewczym
średnia w sez. 
pozagrzewczym

% normy1)

 
 

 
Tlenek węgla CO 

Wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla jest maksymalne stężenie 
8-godzinne kroczące. Poziom zanieczyszczenia powietrza jest przekroczony, gdy 
maksymalna wartość ze średnich 8-godzinnych kroczących w ciągu roku jest wyższa od 
5 000 µg/m3 dla obszarów ochrony uzdrowiskowej lub wyższa od 10 000 µg/m3 dla zwykłych 
obszarów. W latach 2008 – 2011 nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
8 – godzinnego tlenku węgla na stacjach pomiarowych w Legnicy. Maksymalne stężenia 8-
godzinne kroczące notowane są przy ul. Złotoryjskiej: (na poziomie 950 µg/m3). 
Rejestrowany poziom tlenku węgla w sezonie grzewczym jest wyraźnie wyższy niż 
w sezonie pozagrzewczym i systematycznie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. 
 

Tabela 3.13 Wyniki pomiarów tlenku węgla CO [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 

2008 366,0 491,0 241,0
2009 405,0 476,0 202,0
2010 471,0 668,0 264,0
2011 453,0 654,0 250,0
2012 485,0 702,0 265,0

 2013* 573,0 743,0 347,0
2008 382,0 415,0 241,0
2009 417,0 490,0 346,0
2010 431,0 528,0 357,0
2011 459,0 604,0 342,0
2012 446,0 542,0 350,0
2013 433,0 526,0 341,0

* kompletność serii pomiarowej 75-90%, po pomniejszeniu o dane utracone 
  z powodu okresowej kalibracji lub zwykłej konserwacji sprzętu

ul. Złotoryjska

ul. Porazińskiej

al. 
Rzeczypospolitej

rok pomiaru stacja średnia roczna
średnia w sez. 

grzewczym
średnia w sez. 
pozagrzewczym

 
 
 

W latach 2012 i 2013 widać dalszy wzrost sezonowych stężeń tlenku węgla na stacji 
przy al. Rzeczypospolitej, natomiast przy ul. Porazińskiej notowana była nieznaczna 
poprawa w zakresie stężeń CO w sezonie grzewczym.  
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Rysunek 3.10 Wyniki pomiarów tlenku węgla CO [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 
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WWA i metale ciężkie 

Na wszystkich stanowiskach WIOŚ, w których wykonywane były pomiary pyłu 
zawieszonego PM10, oznaczany był również skład pyłu pod kątem zawartości metali 
ciężkich i WWA, celem określenia udziału benzo(a)pirenu w pyle. Zestawienie oznaczanych 
związków dla stacji przy ul. Rzeczypospolitej znajduje się w zamieszczonej poniżej tabeli. 
Wyliczony średni udział benzo(a)pirenu w sumie WWA kształtował się na poziomie 18%. 
Stężenia B(a)P we wszystkich latach wielokrotnie przekraczają normę. W przypadku arsenu 
przekroczenia notowane są również przez stację przy ul. Porazińskiej. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2008.47.281) ponadnormatywne stężenia 
średnioroczne arsenu i benzo(a)pirenu powinny były zostać obniżone do poziomów nie 
przekraczających odpowiednich średniorocznych wartości docelowych: 6 ng/m3 dla arsenu 
i 1 ng/m3 dla benzo(a)pirenu do 2013 r.  Poziomy docelowe oraz termin ich osiągnięcia 
zostały utrzymane w noweli Rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz.U.2012.1031). 

 

Rysunek 3.11 Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu, benzenu oraz metali ciężkich w pyle zawieszonym 
na stacji przy al. Rzeczypospolitej w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 
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Tabela 3.14 Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu, benzenu oraz metali ciężkich w pyle zawieszonym 
na stacji przy al. Rzeczypospolitej w latach 2008 – 2013 [WIOŚ]  

parametr rok pomiaru średnia roczna % normy1) średnia w sez. 
grzewczym

średnia w sez. 
pozagrzewczym

2008 5,0 503 9,1 1,2
2009 6,9 694 13,6 0,6
2010 7,4 740 14,0 1,1
2011 6,8 680 12,0 0,6
2012 6,5 651 12,2 0,7
2013 7,9 790 9,6 6,2
2008 2,2 44 3,1 1,3
2009 2,0 40 3,2 0,8
2010 2,0 40 3,2 0,8
2011 2,5 50 3,7 0,9
2012 2,1 43 3,3 1,0
2013 1,4 28 2,1 0,8
2008 7,7 129 9,1 6,5
2009 5,5 91 6,0 5,0
2010 5,9 98 7,0 4,8
2011 5,8 97 7,3 4,1
2012 7,7 129 9,0 6,4
2013 8,6 143 11,0 6,1

 2011* 12,0 200 13,2 10,9
 2012* 6,9 115 8,2 5,6
 2013* 7,5 125 9,5 5,8
2008 1,0 20 1,3 0,7
2009 0,9 18 1,3 0,5
2010 0,9 18 1,2 0,7
2011 1,1 22 1,5 0,6
2012 1,4 28 2,1 0,7
2013 1,1 22 1,4 0,9

 2011* 1,1 22 1,3 0,8
 2012* 0,9 17 1,1 0,6
 2013* 1,0 20 1,3 0,7
2008 1,4 7 1,1 1,7
2009 0,8 4 0,8 0,7
2010 0,9 5 1,1 0,8
2011 1,1 5 1,3 0,9
2012 1,4 7 1,5 1,4
2013 1,2 6 1,2 1,2

1) dopuszczalne poziomy średnioroczne [ng/m3]: Benzo(a)piren: 1, Benzen: 5, As: 6, Kd: 5, Ni: 20 
* pomiary na stanowisku przy ul. Porazińskiej

Benzo(a)piren

Benzen

As

Kd

Ni

 
 

W 2011 r. zanotowano w Legnicy przy ul. Porazińskiej najwyższe, ponadnormatywne 
stężenie średnioroczne arsenu (200% normy). Stężenia średnioroczne w pozostałych 
punktach województwa kształtowały się na poziomie od 10% normy w Czerniawie do 
97% normy w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej.  

Stężenia pozostałych metali: niklu i kadmu występowały w trakcie analizowanego 
okresu na niskim poziomie – znacznie poniżej połowy wartości docelowej. Mierzone stężenia 
średnioroczne benzenu na przestrzeni lat 2008 – 2011 utrzymywały się na poziomie 50% 
normy rocznej. Średnie stężenie w sezonie grzewczym było 4-krotnie wyższe niż 
w pozagrzewczym, co świadczy o decydującym wpływie źródeł grzewczych na wielkość 
emisji benzenu. 
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Ołów Pb 

W trakcie analizowanego okresu stężenia średnioroczne ołowiu na większości 
stanowisk pomiarowych w województwie notowano na bardzo niskim poziomie (1–15% 
normy). Wyższy poziom stężeń ołowiu (średnio prawie 90% normy) występował do tej pory 
na stacji pomiarowej przy ul. Złotoryjskiej zlokalizowanej w rejonie Huty Miedzi „Legnica”. 
W 2011 r. ponadprzeciętny poziom stężeń ołowiu zanotowano w stacji pomiarowej przy 
ul. Porazińskiej (33% normy). W kolejnych latach wartości stężeń uległy wyraźnemu 
obniżeniu. Po oddaleniu stacji od Huty Miedzi znacząco zmniejszyły się mierzone stężenia 
ołowiu: średnio o 65%. 

 

Tabela 3.15 Wyniki pomiarów Ołowiu Pb [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 

2008 0,054 11 0,070 0,039
2009 0,036 7 0,050 0,023
2010 0,040 8 0,050 0,030
2011 0,040 9 0,060 0,020
2012 0,058 12 0,077 0,038
2013 0,049 10 0,064 0,034
2008 0,430 86 0,426 0,434
2009 0,395 79 0,399 0,391
2010 0,490 98 0,520 0,470
2011 0,170 33 0,200 0,140
2012 0,081 16 0,108 0,055
2013 0,056 11 0,079 0,035

1)   dopuszczalny poziom średnioroczny oowiu Pb: 0,5 µg/m3

ul. Złotoryjska

al. 
Rzeczypospolitej

ul. Porazińskiej

rok pomiaru stacja średnia roczna
średnia w sez. 

grzewczym
średnia w sez. 
pozagrzewczym

% normy1)

 
 

Rysunek 3.12 Wyniki pomiarów Ołowiu Pb [µg/m3] w latach 2008 – 2013 [WIOŚ] 
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Jak wynika z przedstawionych danych, najpoważniejszym problemem związanym 

z ochroną jakości powietrza w regionie oraz w mieście Legnicy jest wysoki, 
ponadnormatywny poziom zapylenia powietrza (pył PM10 i PM2,5), ponadnormatywne 
stężenia bezo(a)pirenu, przekroczenia stężenia dwutlenku azotu w pobliżu dróg i skrzyżowań 
o znacznym natężeniu ruchu oraz wysoki poziom arsenu w Legnicy. Legnica jest jednym 
z obszarów w Polsce, na których notuje się najwyższe stężenia arsenu oznaczanego w pyle 
zawieszonym. Największy udział w emisji arsenu w Legnicy ma KGHM Polska Miedź SA, 
oddział Huta Miedzi „Legnica”.  
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Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) podstawowym 
celem oceny poziomów substancji w powietrzu jest dokonanie klasyfikacji stref ze względu 
na kryteria określone dla ochrony zdrowia ludzi lub kryteria określone dla ochrony roślin. 
Ocena poziomów substancji w powietrzu za rok 2013 została wykonana w strefach, które 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.0.914). Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy (aglomeracja wrocławska), 
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (miasto 

Legnica, miasto Wałbrzych), 
- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców (strefa dolnośląska). 

Dokonana ocena poziomów substancji w powietrzu za rok 2013 wykazała, że strefa 
miasto Legnica ze względu na ochronę zdrowia ludzi została zakwalifikowana do klasy C  
(poziom stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego, poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji i poziomu docelowego). O zakwalifikowaniu do klasy C 
zadecydowały zanieczyszczenia takie jak: ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony 
PM2.5, arsen i benzo(a)piren.  
 
 

3.7 Jakość wód powierzchniowych 

Główną rzeką miasta Legnicy jest Kaczawa, uchodząca do Odry na wschód od 
Prochowic. Inne ważniejsze cieki wodne to Czarna Woda - lewobrzeżny dopływ Kaczawy 
(uchodzący w rejonie ul. Piątnickiej), przyjmujący wody rzeki Skora. Zachodnie fragmenty 
miasta odwadnia potok Białka (Pawłówka) uchodząca do Czarnej Wody. W Legnicy brak jest 
wód stojących pochodzenia naturalnego. Na terenie miasta znajduje się 67 
antropogenicznych zbiorników wód stojących o łącznej powierzchni 57,3 ha, z czego 24 ha 
stanowią stawy infiltracyjne ujęcia wody w Przybkowie. Część z nich wypełniona jest wodą 
jedynie częściowo lub okresowo [32]. 

Monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta Legnicy realizowany 
w ramach monitoringu operacyjnego prowadzony był na jednolitych częściach wód 
powierzchniowych (JCW): 

- Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody - w przekroju pomiarowo kontrolnym: 
Kaczawa - ujecie wody dla Legnicy na 28,0 km; 

- Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy - w przekroju pomiarowo kontrolnym: Czarna 
Woda - ujście do Kaczawy na 0,5 km; 

- Pawłówka - w przekroju pomiarowo kontrolnym: Pawłówka - ujście do Czarnej Wody 
na 0,2 km. 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 
wód powierzchniowych (JCW), na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska 
i prezentuje poprzez: ocenę stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego (potencjał 
ekologiczny w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony 
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka), ocenę 
stanu chemicznego i ocenę stanu.  

Przy sporządzaniu oceny stanu uwzględniono wyniki wszystkich badań z punktów 
pomiarowo kontrolnych badanych w latach 2010-2012. Została zastosowana zasada tzw. 
dziedziczenia oceny. W przypadku, gdy ostatnie badania JCW prowadzone były w 2010 i/lub 
2011 r. w ocenie za 2012 r. została uwzględniona najbardziej aktualna ocena. Uzyskane 
wyniki badań pozwoliły na ocenę stanu wód i sporządzenie zbiorczego zestawienia ocen 
stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód objętych 
monitoringiem w latach 2010-2012.  
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Ocenę przeprowadzono na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257, póz. 1545) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258, póz. 1549).  

Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody  badana była w przekroju Kaczawa - 
ujęcie wody dla miasta Legnicy na km 28,0. Na podstawie przeglądu warunków 
hydromorfologicznych jednolita część wód Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody 
została wyznaczona jako naturalna. W latach 2010 – 2013 w zakresie elementów 
fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 dla tej jednolitej części wód określono stan dobry. O takiej 
klasyfikacji zadecydowały odpowiadające warunkom klasy II wartości azotu azotanowego 
i fosforanów. Z elementów biologicznych badany był fitobentos - odpowiadał klasie I. 
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne z grupy 3.6 oraz elementy 
chemiczne nie były badane w ramach monitoringu operacyjnego. JCW charakteryzuje się 
umiarkowanym stanem ekologicznym. Jednolita cześć wód Kaczawa od Nysy Szalonej do 
Czarnej Wody znajduje się na terenie obszarów chronionych ze względu na pobór wody 
przeznaczonej na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
i eutrofizację ze źródeł komunalnych. Dodatkowe wymogi wynikające z tego faktu nie zostały 
spełnione dla wód przeznaczonych do picia ze względu na przekroczoną liczbę bakterii 
grupy coli typu kałowego. Pomimo braku oceny stanu chemicznego, stan JCW Kaczawa od 
Nysy Szalonej do Czarnej Wody oceniono jako stan zły z uwagi na umiarkowany stan 
ekologiczny i niespełnienie warunków dotyczących obszaru chronionego. 

Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy  badana w przekroju Czarna Woda - ujście 
do Kaczawy, na km 0,5. Na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych ta 
jednolita część wód została wyznaczona jako silnie zmieniona. W zakresie elementów 
fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 dla JCW określono w 2012 r. dobry potencjał. 
Podwyższone stężenia przekraczające I klasę miały wartości BZT5, OWO, azotu Kjeldahla 
i azotu azotanowego. W następnym roku przyznano ocenę poniżej potencjału dobrego 
z uwagi na znaczne pogorszenie warunków tlenowych oraz przewodności, twardości ogólnej 
i wszystkich wskaźników azotowych. Z elementów biologicznych badany był fitobentos - 
odpowiadał klasie II w 2012 r., a rok później już klasie IV. Wartości zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych z grupy 3.6 odpowiadały I klasie w każdym roku. Elementy 
chemiczne nie były badane w ramach monitoringu operacyjnego. JCW Czarna Woda od 
Karkoszki do Kaczawy znajduje się na terenie obszarów chronionych będących jednolitymi 
częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych oraz 
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych. Dodatkowe wymogi wynikające z tego faktu zostały spełnione dla obu 
obszarów. Ze względu na brak oceny stanu chemicznego, pomimo dobrego i powyżej 
dobrego potencjału ekologicznego i spełnienia wymagań dla obszarów chronionych nie było 
możliwe wykonanie oceny stanu w 2012 r. Z kolei w 2013 r. ze względu na słaby potencjał 
ekologiczny, stan oceniono jako zły. 

Pawłówka  badana w przekroju Pawłówka - ujście do Czarnej Wody na km 0,2. Na 
podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jednolita część wód Pawłówka została 
wyznaczona jako silnie zmieniona. W zakresie elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 
dla JCW określono ją poniżej potencjału dobrego. O takiej klasyfikacji zadecydowały nie 
odpowiadające warunkom klasy II wartości BZTs, tlenu rozpuszczonego, OWO, 
przewodności, twardości ogólnej, azotu amonowego, azotu Kjeldahla i azotu ogólnego. 
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne z grupy 3.6 były badane 
w ramach monitoringu operacyjnego. Wartości tych elementów znajdują się w I klasie. 
Z elementów biologicznych badany był fitobentos – w 2012 i 2013 r. odpowiadał klasie IV. 
W ramach monitoringu w 2012 r. realizowano badania dodatkowych wskaźników tj.: miedzi, 
arsenu, kadmu i niklu. Średnioroczne stężenia kadmu i niklu przekraczały wartości 
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dopuszczalne. JCW Pawłówka charakteryzuje się słabym potencjałem ekologicznym. 
Znajduje się na terenie obszarów chronionych2 wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych3. Dodatkowe wymogi wynikające 
z tego faktu nie zostały spełnione dla tego obszaru ze względu na przekroczone wartości 
BZT5, OWO, azotu amonowego, azotu Kjeldahla i azotu ogólnego. Pomimo braku oceny 
stanu chemicznego w 2013 r. stan JCW Pawłówka oceniono jako stan zły z uwagi na słaby 
potencjał ekologiczny i niespełnienie warunków dotyczących obszaru chronionego4. Ciek 
Pawłówka jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni przemysłowej Huty Miedzi Legnica. 
 

Tabela 3.16 Wyniki monitoringu wód powierzchniowych w latach 2008 – 2011 [WIOŚ] 

B HM FCH SS

Kaczawa ujęcie wody dla Legnicy 28,0 II
Czarna Woda ujście do Kaczawy 0,5 II
Pawłówka ujście do Czarnej Wody 0,2 III
Czarna Woda ujście do Kaczawy 0,5 III III
Pawłówka ujście do Czarnej Wody 0,2 IV III I
Kaczawa ujęcie wody dla Legnicy 28,0 I I II I DOBRY ZŁY

Czarna Woda ujście do Kaczawy 0,5 II I II I DOBRY+

Pawłówka ujście do Czarnej Wody 0,2 IV I PPD I SŁABY PSD ZŁY

Kaczawa ujęcie wody dla Legnicy 28,0 II I II DOBRY

Czarna Woda ujście do Kaczawy 0,5 IV I PPD I SŁABY ZŁY

Pawłówka ujście do Czarnej Wody 0,2 IV I PPD I SŁABY ZŁY

B – elementy biologiczne, HM - elementy  hydromorfologiczne, FCH – elementy fizykochemiczne, 
SS - wskaźniki z grupy substancji szczególnie szkodliwych dlaśrodowiska wodnego.
Klasyfikacja elementów: 5-klasowa skala, gdzie klasa: I - stan bardzo dobry, II - dobry, III - umiarkowany, IV - słaby
PSD – poniżej stanu dobrego, PPD – poniżej potencjału dobrego, DOBRY+ – dobry i powyżej dobrego

jcw silnie zmienione

2012

2013

Stan 
chemiczny

Ocena 
stanu

Km 
rzeki

2008

2009

Klasyfikacja 
elementów 

Punkt pomiarowo-
kontrolny

RzekaRok
Stan/potencjał 
ekologiczny

 
 

Ujęcie na rzece Kaczawie w Przybkowie, zasilające wodociąg sieciowy Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy objęte jest również nadzorem 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy. Woda przeznaczona do spożycia, 
produkowana w wodociągu (ok. 21 800 m3 na dobę), dostarczana jest ludności zamieszkałej 
w mieście Legnica oraz w miejscowościach na terenie okolicznych gmin. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, w ramach realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) monitoringu jakości sanitarnej wody, 
co kwartał pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody z rzeki Kaczawy na wysokości 
ujęcia wody w Przybkowie. Badane były takie parametry, jak: bakterie grupy coli, Escherichia 
coli, Enterokoki, Salmonella, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, 
amoniak, azotany, mangan, żelazo, fluorki, siarczany, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, 
cynk, zawiesiny ogólne, BZT5 i tlen rozpuszczony. 

Normy jakościowe, jakie powinny spełniać wody powierzchniowe zasilające 
wodociągi, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.11. 2002 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 

                                                
2 o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015, poz. 469 
3 Państwa Członkowskie zobowiązane są na mocy zapisów Dyrektywy 91/271 EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych, 
wyznaczyć na swoim terytorium obszary wrażliwe na eutrofizację spowodowaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych. Polska wyznaczyła cały obszar Państwa jako obszar wrażliwy. 
4 na podstawie rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 listopada 2011 r.: Dz.U. 2011 nr 257, póz. 1545 oraz Dz.U. 
2011 nr 258, póz. 1549 
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zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 2004, poz. 1728). 
W rozporządzeniu ustalono trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości 
granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być 
poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do 
spożycia: 
- KATEGORIA A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności 

filtracji oraz dezynfekcji; 
- KATEGORIA A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 

w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji 
(chlorowania końcowego); 

- KATEGORIA A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 
adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego). 

Analiza wyników badań próbek wody, pobranych z ujęcia na rzece Kaczawie w latach 
2008 – 2013, pozwala stwierdzić, że większość parametrów fizykochemicznych odpowiadała 
kategorii A1 jakości wody. Jednak ze względu na znaczne zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne, wodę z rzeki Kaczawy zakwalifikowano do kategorii A3. Nie stwierdzono 
wartości badanych parametrów, wykraczających poza kategorię A3. W poniższej tabeli 
przedstawiono parametry, które przyjmowały wartości, klasyfikujące wodę do kategorii A2 
lub A3. Pozostałe parametry odpowiadały kategorii A1.  
 

Tabela 3.17 Wyniki pomiarów jakości wody pitnej w latach 2008 – 2013 (wg PSSE w Legnicy) 

Rok 
Parametry przyjmuj ące warto ści w okre ślonej kategorii jako ści wody 

A2 A3 poza A3 

2008 liczba bakterii grupy coli; liczba 
paciorkowców kałowych;BZT5 

liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego - 

2009 liczba bakterii grupy coli; liczba 
paciorkowców kałowych; mangan 

liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego 

- 

2010 liczba paciorkowców kałowych; 
salmonella; jony amonowe; BZT5 

liczba bakterii grupy coli; liczba 
bakterii grupy coli typu kałowego; 

mangan; zapach 
- 

2011 barwa; mangan; zapach; żelazo 
liczba bakterii grupy coli; bakterii 
grupy coli typu kałowego; liczba 

paciorkowców kałowych 
- 

2012 zapach; żelazo; mangan; BZT5, 
Escherichia coli; Enterokoki  

Bakterie grupy coli; Escherichia coli; 
Enterokoki  Zawiesiny ogólne 

2013 

zapach; żelazo; mangan; BZT5; 
zawiesiny ogólne; jon amonowy; 

Escherichia coli; Enterokoki; bakterie z 
rodzaju Salmonella 

Bakterie grupy coli; Escherichia coli; 
Enterokoki; Bakterie z rodzaju 

Salmonella 

Bakterie grupy coli; 
Escherichia coli; 

Enterokoki 

 

Woda ujmowana z rzeki Kaczawy uzdatniana jest w sposób wieloprocesowy. 
W pierwszej kolejności poddawana jest infiltracji. Wymuszony przepływ wody 
powierzchniowej do podziemnych warstw wodonośnych zachodzi na 10 stawach 
infiltracyjnych. Następnie woda wychwytywana jest ze strefy podziemnej przez system 136 
studni szybowych. W wyniku przepływu przez warstwę gruntu, który trwa ok. 1 miesiąca, 
z wody usuwane są niektóre związki chemiczne oraz bakterie i glony. Efektem ubocznym 
procesu jest wypłukiwanie z podłoża związków żelaza i manganu. W dalszej kolejności woda 
poddawana jest procesom napowietrzania, sedymentacji, filtracji i dezynfekcji chlorem 
gazowym. Dzięki tak rozbudowanemu systemowi uzdatniania, jakość wody produkowanej 
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w wodociągu LPWiK S.A. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 

Zgodnie z informacją przekazaną przez PPIS w Legnicy, sytuacja wykroczenia 
wartości parametrów mikrobiologicznych, a także parametru zawiesiny ogólne poza 
kategorię A3 miała charakter wyjątkowy i nie jest stałą cechą jakości wody w rzece Kaczawie 
na wysokości ujęcia wody dla LPWiK S.A. w Przybkowie. W próbkach wody pobranych 
ponownie z ujęcia na rzece Kaczawie, wartości parametrów mikrobiologicznych wróciły do 
zakresów kategorii A2 (Escherichia coli i Enterokoki) i A3 (bakterie grupy coli). 

 

3.8 Jakość wód podziemnych  

Na obszarze Legnicy występują dwa piętra wodonośne o charakterze użytkowym: 
czwartorzędowe i podrzędnie trzeciorzędowe (poziom mioceński). Na znacznym obszarze 
miasta brak użytkowego poziomu wodonośnego. Zasilanie czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego odbywa się bezpośrednio przez infiltrację wód opadowych. Odpływ wód 
podziemnych ukierunkowany jest na wschód, ku Kaczawie i Czarnej Wodzie. Głębokość 
występowania poziomu wodonośnego jest niewielka, zwykle 0,5-2 m, na terenie miasta 
najczęściej 5-20 m (w części południowej lokalnie do 70 m). Wydajność potencjalna studni 
ujmującej wody czwartorzędowe waha się od 10 do 50 m3/h [60]. 

 

Rysunek 3.13 Mapa warunków hydrogeologicznych w rejonie Legnicy [60] 

 
 

Generalnie czwartorzędowy poziom w dolinach Kaczawy i Czarnej Wody w granicach 
miasta wykształcony jest dość jednorodnie, zaś poziom mioceński cechuje duża zmienność. 
Mioceński poziom wodonośny występuje na obrzeżach miasta. Miąższość osadów 
mioceńskich jest zmienna i waha się od ok. 40 do ponad 160 m. Sumaryczna miąższość 
zawodnionych warstw mioceńskich wynosi od 5 do 25 m. Zwierciadło wody ma charakter 
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subartezyjski, sporadycznie artezyjski. Spływ wód podziemnych odbywa się ku wschodowi. 
Zasilanie następuje głównie na wychodniach, poprzez okna hydrogeologiczne oraz poprzez 
infiltrację wód opadowych. Duża zmienność w sposobie zalegania, częsty brak ciągłości 
warstw wodonośnych i zróżnicowanie w wykształceniu litologicznym stwarzają poważne 
trudności w ujmowaniu wód podziemnych tego poziomu [60].  

W południowym i częściowo wschodnim fragmencie Legnicy rozciąga się Główny 
Zbiornik Wód Podziemnych Nr 318 Słup-Legnica (zajmujący w granicach miasta 3091 ha, 
55% jego powierzchni) Zbiornik związany jest z porowatymi utworami czwartorzędowymi 
doliny i pradoliny Kaczawy. W rejonie Legnicy zasilany jest głównie przez infiltrację wód 
opadowych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne oceniono na 15 tys. m3/d. Przyjmując 
równomierne rozłożenie zasobów, to na obszar w granicach miasta przypada ok. 5 tys. m3/d, 
co odpowiada 20-25% zapotrzebowania [60]. GZWP Słup-Legnica posiada obszar wysokiej 
ochrony (OWO). Stopień izolacji zbiornika jest zróżnicowany: poziom międzymorenowy jest 
częściowo izolowany, poziom wodonośny w dolinach nie posiada izolacji. Aktualnie dla 
zbiornika Nr 318 Słup-Legnica trwają prace zmierzające do aktualizacji granic i zasobów wód 
podziemnych. 

Na północ od Legnicy, ok. 5 km, znajduje się GZWP nr 316 - Subzbiornik Lubin. Jest 
to zbiornik wód trzeciorzędowych o niewielkich, w porównaniu z potrzebami miasta, 
szacunkowych zasobach dyspozycyjnych. Również pozostałe zbiorniki w rejonie Legnicy 
(GZWP nr 317 i 319) są mało zasobne w wodę. Na znacznym obszarze Legnicy wydzielono 
tereny, gdzie brak jest użytkowego poziomu wodonośnego. Ponadto specyficznym 
problemem Legnicy jest zanieczyszczenie antropogeniczne mające wpływ na jakość wód 
podziemnych, związane z wieloletnim stacjonowaniem wojsk rosyjskich na terenie miasta. 

W Legnicy pobór wód podziemnych w stosunku do poboru wód powierzchniowych 
(ujęcie Przybków) stanowi znikomy procent (<1%) i jest niewielki (< 170 m3/h). Na terenie 
miasta czynne są trzy ujęcia mioceńskie o łącznych zatwierdzonych zasobach 31,8 mVh 
(751 m3/d). Dwa z nich zlokalizowane są na północy miasta (ul. Pawicka – Nadl. Legnica, 
ul. Pątnowska – WPEC), a jedno w części południowo-wschodniej (ul. Jaworzyńska - Zakład 
Podgrzewaczy Wody). To ostatnie związane jest z lokalną strukturą artezyjską w utworach 
trzeciorzędowych. Największe obecnie działające ujęcia wód czwartorzędowych zestawiono 
w tabeli poniżej. Poza ujęciem ALGOR-u wszystkie zlokalizowane są w dolinie Kaczawy. Ze 
względu na złą jakość (wysokie zawartości Fe, Mn i często CO2) woda jest wykorzystywana 
wyłącznie do celów technologicznych. W obrębie doliny Kaczawy eksploatuje się studnie 
kopane o zatwierdzonych zasobach: EHL - 11,8 m3/h, Transport Beton - 5 m3/h. Przy rzece 
obok stacji PKP Legnica znajduje się Wieża Ciśnień, a w niej stara poniemiecka studnia 
kopana o średnicy 8 m. Studnia ta nie posiada dokumentacji i nie jest eksploatowana. 
Badania przeprowadzone przez Sanepid wskazały na znaczne zanieczyszczenie 
bakteriologiczne pobranej z niej wody [60]. 
 

Tabela 3.18 Czynne ujęcia wód czwartorzędowych na terenie Legnicy [60] 

Właściciel uj ęcia Zasoby 
eksploatacyjne  [mVh] 

byłego ALGOR Sp. z o.o., ul. Poznańska 18 
PBS, ul. Jaworzyńska 53 

Pogotowie Ratunkowe, ul. Cmentarna 32 
Stadion Miejski, ul. Stroma 17 

Miasto Legnica 34 
Miasto Legnica 12,8 

LPWiK, ul. Mostowa (2 studnie)* 
440 

LPWiK, ul. Nowodworska/ Zamiejska (3 studnie)* 

*zostały wykonane w latach 70. i 80. na zlecenie LPWiK, obecnie nie są eksploatowane,  
  ale utrzymywane w stanie czynnym i podlegają LPWiK i Zarządzaniu Kryzysowemu w Legnicy. 
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Monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego prowadzony jest 
corocznie przez WIOŚ we Wrocławiu i obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie 
główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary 
zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie zagrożone przez przemysł. Na terenie 
Legnicy znajduje się jeden punkt pomiarowy dla monitoringu GZWP nr 318 „Słup – Legnica” 
i jest to stanowisko nr 642. Wyniki badań monitoringowych ujęte są w tabeli poniżej. Wody 
podziemne były badane w tym punkcie jedynie w latach 2010 – 2012. Wyniki wskazują na 
IV klasę jakości – „wody niezadowalającej jakości” – w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. We wszystkich 
badanych latach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości niektórych 
wskaźników, w szczególności siarczanów, wapnia, niklu, tlenu i żelaza, w stosunku do 
wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.2008.143. 896). 
 

Tabela 3.19 Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punkcie monitoringu WIOŚ  
w latach 2010 – 2012 [WIOŚ] 

Rok
Stanowisko 
badawcze

JCWPd
Straty-
grafia

Klasa 
wody

azotany Wskaźniki w  klasie III
Wskaźniki w  

klasie IV
Wskaźniki 
w  klasie V

2010 642 69 Q IV 3,14 Mn, Ni, Ca, Fe, temp SO4, pH -

2011 642 69 Q IV b.d.
O2 - 0,08 mg/l               

Ni - 0,0138 mg/l               
Ca - 178 mg/l 

SO4 - 376 mg/l -

2012 642 69 Q IV b.d.

O2 - 0,1 mg/l                
Ni - 0,0144 mg/l                   
Ca - 178,6 mg/l                           
Fe - 1,26 mg/l

SO4 - 377 mg/l -

 
 

Jednym z elementów monitoringu jakości wód podziemnych zagrożonych 
zanieczyszczeniami na terenie miasta Legnicy jest monitoring prowadzony w piezometrach 
zlokalizowanych wokół składowiska odpadów komunalnych. Składowisko położone jest w 
północnej części miasta, pomiędzy ulicami Dobrzejowską od strony wschodniej i 
Rzeszotarską od strony zachodniej, bezpośrednio przy granicy z gminą Milkowice i Kunice. 
Odległość składowiska od centrum miasta wynosi 4 km i około 800 m od najbliższych 
terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej, tj. osiedla Piątnica i osiedla Pawice na południe 
od składowiska. Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 3 piezometrów 
zlokalizowanych wokół składowiska (P1, P2 i P3). Spływ wód podziemnych odbywa się w 
kierunku południowo zachodnim i wschodnim. Wody z piezometru P1 zlokalizowanego na 
kierunku dopływu wód podziemnych na składowisko ze względu na wysokie wartości jonu 
amonowego (54 mg/l) zakwalifikowano do klasy V. Stężenia pozostałych badanych 
wskaźników w tym piezometrze mieściły się w I bądź II klasie z wyjątkiem ogólnego węgla 
organicznego, którego wartości odpowiadały klasie IV (15 mg/l). Jakość wód pobranych z 
piezometrów położonych na kierunku spływu wód ze składowiska odpowiadała klasie I w 
piezometrze P2 oraz klasie V w piezometrze P3. O złej jakości wód w piezometrze P3 
zadecydowały wysokie stężenia jonu amonowego (69 mg/l), azotanów (280 mg/l), 
przewodności elektrycznej właściwej (5260 µS/cm) i ogólnego węgla organicznego (120 
mg/l). Pozostałe badane wskaźniki w wodach tego piezometru mieściły się w granicach klasy 
I i II z wyjątkiem stężenia miedzi (0,0763 mg/l) odpowiadającej III klasie. 

Stan chemiczny wód uznać można za dobry w piezometrze P2 i za słaby 
w piezometrach P1 i P3. W porównaniu do badań prowadzonych w 2008 roku nastąpiła 
poprawa jakości wód w piezometrze P2 z klasy II do I klasy natomiast w piezometrach P1 
i P3 jakość wód nie uległa zmianie. 
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3.9 Klimat akustyczny 

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością 
i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za 
czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania i 
wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie 
człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie 
na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. W 
największym stopniu na klimat akustyczny miasta Legnicy oddziałuje transport i 
komunikacja , m.in. ze względu na stale wzrastającą liczbę pojazdów i niezadowalającą 
jakość dróg.  

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska (Prawo ochrony środowiska art. 117). W myśl tej 
ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. wprowadziło wskaźniki hałasu (LDWN i LN) 
mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzenia Map akustycznych oraz 
Programów ochrony środowiska przed hałasem, gdzie: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A  wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem: 
- pory dnia (od godz. 06:00 do godz. 18:00), 
- pory wieczoru (od godz. 18:00 do godz. 22:00), 
- pory nocy (od godz. 22:00 do godz. 6:00), 
wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996 -1:2003, 
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony,  
w ciągu wszystkich pór nocy w roku, od godz. 22:00 do godz. 6:00, wyznaczony zgodnie 
z normą ISO 1996 - 2:1987. 

Zgodnie z wykonaną w grudniu 2007 r. Aktualizacją Planu akustycznego dla miasta 
Legnicy, na terenie Legnicy nie występowały obszary zagrożone akustycznie, na których 
równoważny poziom A hałasu przekraczał przyjęte tymczasowo wartości progowe. 
Najwyższy poziom hałasu (LDWN), przekraczający wartość 75 dB zanotowano przy wlotowym 
odcinku drogi nr 3 (Jaworzyńska za Nowodworską). Spowodowane było to nie tyle dużym 
obciążeniem tych ulic, co raczej znaczną prędkością pojazdów (często pomimo ograniczeń 
prędkości). Wysoki poziom hałasu był efektem przede wszystkim zjawiska toczenia się opon 
samochodowych po jezdni. Poziomy hałasu rzędu 72-74 dB obserwowano przy ruchliwych 
ulicach, prowadzących wśród zwartej zabudowy. Tak było np. przy niektórych odcinkach 
Obwodnicy Śródmiejskiej (Skarbka, Witelona, Piastowska) oraz przy Kartuskiej, 
Czarneckiego, Wrocławskiej i Jaworzyńskiej. Przy części bardzo ruchliwych ulic (Aleja 
Rzeczypospolitej, II Armii Wojska Polskiego) poziom hałasu był niższy niż wynikałoby to 
z prostej zależności od liczby pojazdów, i mieścił się z reguły w przedziale od 70 do 72 dB 
[58]. Wynikało to z osiągnięcia granicy przepustowości ruchu. Niewielka prędkość pojazdów 
sprawiała, że o poziomie hałasu przy tych ulicach decydowały silniki samochodów 
ciężarowych i autobusów.  

Szczególnym przypadkiem były wówczas ulice należące do ciągu komunikacyjnego 
obsługującego relacje: Centrum – Piekary, a zwłaszcza ulica Piłsudskiego. Pomimo, że była 
to najbardziej w mieście obciążona relacja zarówno w dzień jak i w nocy, to poziomy hałasu 
niewiele przekraczały 70 dB. Wynikało to z korzystnej konfiguracji tej arterii (dwie jezdnie 
rozdzielone pasem rozdzielczym). Podobnie było z ulicą Sikorskiego i Sudecką. Generalnie 
w strefach uciążliwości hałasu drogowego (strefach ponadnormatywnego hałasu) 
zlokalizowanych było 564 budynków mieszkalnych. W strefach tych zamieszkiwało około 
13 200 osób [58]. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, 
poz. 1109) wprowadziło nowe normy dobowego i długookresowego hałasu 
komunikacyjnego. Dopuszczalne długoterminowe poziomy hałasu w środowisku, służące 
opracowywaniu map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem, zostały 
podniesione dla zabudowy wrażliwej na hałas (bez stref uzdrowisk i szpitali poza miastami) 
do poziomu od 64 do 70 dB dla wskaźnika LDWN i od 59 do 65 dB dla wskaźnika LN. 
W efekcie tych zmian mapy akustyczne aglomeracji zyskały zupełnie inny wygląd. 

Sporządzona w 2012 r. Mapa akustyczna miasta Legnica pokazała, że w odniesieniu 
do roku 2007, jakość klimatu akustycznego miasta uległa zdecydowanej po prawie  [58]. 
Na hałas o poziomie przekraczającym wartość dopuszczalną LDWN o wartość od 0,01 do 5 dB 
narażonych jest obecnie 675 osób, natomiast na hałas przekraczający wartość dopuszczalną 
LN – 1174 osoby. W przypadku wartości LDWN jest to około 0,5% mieszkańców miasta 
natomiast w przypadku wartości LN ilość mieszkańców narażonych na przekroczenie 
o podanej wartości wynosi około 1% mieszkańców miasta. Na hałas o poziomie 
przekraczającym wartość dopuszczalną LDWN o wartości od 5,1 do 10 dB narażonych jest 
według danych pochodzących z Mapy akustycznej 20 osób. Brak jest natomiast osób 
narażonych na przekroczenia w tym przedziale dla wartości LN.  

Podsumowując, z danych zawartych w Programie ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Legnicy na lata 2012 – 2017  [58] wynika, że problem 
ponadnormatywnego hałasu na terenie Legnicy dotyczy nie więcej niż 1% mieszkańców, 
a przekroczenia obowiązujących norm mieszcząc się w przedziale od 0,01 do 5 dB [58]. 
 
 

3.10 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ustawa Prawo ochrony środowiska w Tytule II „Ochrona zasobów środowiska” 
w dziale VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi określa zasady ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi. Ochrona ta polega na utrzymaniu poziomów pól poniżej 
poziomów dopuszczalnych oraz zmniejszaniu pól elektromagnetycznych do co najmniej 
dopuszczalnych wartości (art. 121 w/w ustawy). W dniu 30 października 2003 r. Minister 
Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 
poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883).  

Dla przykładu, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa 
elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50Hz 
(częstotliwość sieci elektroenergetycznej) nie może przekraczać wartości 1kV/m, zaś 
składowa magnetyczna – 60A/m. W innych miejscach dostępnych dla przebywania ludzi, 
natężenie takiego pola elektrycznego nie może przekraczać wartości granicznej 10kV/m, 
a magnetycznej składowej pola – 60 A/m. Normy powyższe nie dotyczą miejsc 
niedostępnych dla ludzi. Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie 
wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje 
elektroenergetyczne dla napięć 110 kV i wyższych. 

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym mogą być także spowodowane przez 
urządzenia radiokomunikacyjne, które wytwarzają pola elektromagnetyczne w zakresie 
częstotliwości od 0,003 do 300 000 MHz. Do urządzeń takich należą między innymi stacje 
bazowe telefonii komórkowej. Maszty wsporcze (także kominy), u szczytu których montuje 
się anteny nadawcze cyfrowej telefonii komórkowej promieniują energie elektromagnetyczną 
o częstotliwościach od 450 do 1800 MHz. Moc anteny jest niewielka, rzędu 40 - 60dBm (120 
- 180mW). Z reguły, na jednym maszcie umieszcza się kilka takich anten. Uwarunkowanie te 
powodują, że zagrożenie promieniowaniem niejonizującym przy powierzchni ziemi nie 
występuje i to zarówno tuż przy maszcie, jak i w większych odległościach.  
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Do oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zobowiązane 
z ramienia wojewody są także Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które mają 
obowiązek prowadzić takie badania w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (POŚ, 
art. 123). W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził 
badania natężenia PEM w Legnicy w punktach zlokalizowanych przy ul: Saperskiej, 
Sosnkowskiego, Gumińskiego, Korfantego, Beskidzkiej, Grunwaldzkiej i Ogrodowej. Do 
badań wytypowano tereny w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej, ze 
względu ma fakt, że sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się dla instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz a stacje te są obecnie 
najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. Na podstawie 
tych badań przeprowadzono identyfikację terenów, na których możliwe są przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym z punktów kontrolno-pomiarowych nie 
stwierdzono przekrocze ń warto ści dopuszczalnej . W punkcie przy ul. Grunwaldzkiej 
poziom pól nie przekraczał 0,2 V/m (przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej). Najwyższą 
wartość wynoszącą 0,55 V/m (7,9% wartości dopuszczalnej) odnotowano przy ul. Gen. 
Sosnowskiego. 
 

3.11 Poważne awarie i zagro żenia naturalne 

Legnica jest narażona na poważne zagrożenie powodziowe ze strony rzek na swoim 
obszarze; istnieje ponadto zagrożenie ze strony wód opadowych, których odprowadzenie 
z obszaru miasta może napotykać na trudności w przypadku intensywnych opadów. 
Zagrożenie Legnicy przez powódź jest konsekwencją poło żenia miasta w w ęźle wodnym  
Kaczawy i Czarnej Wody , których zlewnie charakteryzują się skłonnością do generowania 
wezbrań.  

Znaczna powierzchnia zlewni węzła wodnego, cechującego się niską lesistością 
i dużymi spadkami terenu w południowej części, co w połączeniu ze zdecydowanym 
złagodzeniem spadku rzek na Równinie Legnickiej powoduje kumulowanie się fali 
powodziowej w rejonie miasta. Niekorzystny jest także koncentryczny układ zlewni. 
Powoduje on, w przypadku wystąpienia intensywnych opadów na całym obszarze, że 
w dolnej części zlewni następuje jednoczesne zetknięcie się fal kulminacyjnych 
poszczególnych dopływów Kaczawy, co daje w efekcie nagły i na ogół krótkotrwały przybór 
wód. Absolutne maksimum zanotowane na wodowskazie w Piątnicy 21 lipca 1981 r. 
wyniosło 558 cm [2].  

Występowaniu powodzi w rejonie Legnicy sprzyja także monotonne ukształtowanie 
terenu z dominującymi rozległymi terasami zalewowymi. Płaski i nisko położony teren 
utrudnia również odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej 
i wymusza stosowanie licznych zabezpieczeń na wypadek utrzymywania się wysokich 
stanów wód w rzekach. 

W ubiegłym ćwierćwieczu wystąpiły w Legnicy dwie duże powodzie. W 1977 roku, 
w czasie powodzi ocenianej jako najtragiczniejsza w okresie powojennym, zalany został 
obszar o powierzchni około 1000 ha, w tym znaczna część Tarninowa i Starego Miasta; 
bezpośrednią tego przyczyną było przelanie się wody przez lewobrzeżny wał Kaczawy. 
Dwadzieścia lat później, w 1997 roku zalanych i podtopionych zostało około 543 ha (9,6% 
powierzchni miasta), terenów głównie niezabudowanych, położonych na północ od linii 
kolejowej Wrocław - Węgliniec; podtopione zostały także tereny zabudowy jednorodzinnej na 
Bielanach w rejonie ulicy Opolskiej (ulice Pszeniczna, Nowowiejska, Wysockiego, Cedrowa, 
Opolska, Jodłowa i Dębowa).  

Na rysunku poniżej pokazano rozmieszczenie i zasięg obszarów zalewowych 
w rejonie miasta Legnica, wraz z zasięgiem powodzi w roku 1997. Obliczone przepływy 
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maksymalne rz. Kaczawy oraz czterech głównych dopływów, w obecnych warunkach 
hydrologicznych i zabudowy zbiornikowej zlewni, w najważniejszych dla Legnicy przekrojach 
obliczeniowych przedstawiono w tabeli. 

 
Tabela 3.20  Przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia w profilu podłużnym rzek 

na terenie Legnicy [42] 

km
rzeki 50 10 5 3 2 1 0,5 0,3

35+300 wod. Dunino 49,9 132 165 195 209 242 274 303
20+600 wod. Piątnica 69,1 178 223 256 281 324 367 399

0+000 ujście do Kaczawy 19 39,4 49 59 69 79 89 92

0+000 ujście do Kaczawy 19 37,1 41,6 48,9 54 64,5 79 94

rz.  Czarna Woda

rz.  Wierzbiak

natężenie przepływu [m/s] i prawdopodobie ństwo p%przekrój

rz.  KACZAWA

 
 
Podstawowym obiektem ochrony miasta przed powodzią są wały przeciwpowodziowe 

rzeki Kaczawy. Łączna długość wałów przeciwpowodziowych (II klasy budowli 
hydrotechnicznych dla przepływu miarodajnego = Q1%) w obrębie Legnicy wynosi 30085 m, 
w tym [2]: 
- obustronne wały przeciwpowodziowe rzeki Kaczawy o długości 22 440 m, 
- prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Czarnej Wody o długości 6145 m, 
- obustronne wały przeciwpowodziowe kanału Młynówki w rejonie Piekar Starych 

o długości 1500 m. 

Bardzo istotną rolę w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Legnicy pełni zbiornik 
“Słup” na Nysie Szalonej, posiadający rezerwę powodziową rzędu 7,17 mln m3. Jednak, jeśli 
zagrożenie powodziowe jest spowodowane przez falę kształtującą się na Kaczawie powyżej 
miasta, zbiornik Słup nie ma żadnego wpływu na przebieg tego procesu w Legnicy. 
Dodatkową retencję w zlewni zapewnią planowane zbiorniki: Rzymówka na Kaczawie, 
Lubień na Wierzbiaku i polder “miłkowicki” (Rzeszotary - Grzymalin - Miłkowice). Niezbędne 
jest także zwiększenie lesistości w zlewni Kaczawy, celowe również ze względów ochrony 
sanitarnej ujęcia wód w Przybkowie [2]. 

W czerwcu 2007 r., na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu opracowane zostało Studium Ochrony Przed Powodzią Zlewni Rzeki Kaczawy, 
obejmujące doliny rzeczne: Kaczawy, Nysy Szalonej, Skory, Czarnej Wody i Wierzbiaka [5]. 
W Studium przedstawiono proponowany zakres prac zwiększających w istotny sposób 
bezpieczeństwo powodziowe w dolinach rzek na terenie Legnicy. Dokument wskazuje na 
wysokie obwałowania Legnicy jako główny i skuteczny środek prewencji 
przeciwpowodziowej, które jednocześnie jednak odseparowują rzekę od miasta. Zalecanymi 
w ww. dokumencie inwestycjami są: 

- Budowa systemu odwodnienia mechanicznego – pompowni umożliwiających 
odprowadzanie wód przesiąkowych, poprzez system kanalizacji deszczowej. 

- Suchy Zbiornik Przeciwpowodziowy „Rzymówka” – zbiornik retencyjny 
o automatycznym działaniu i powierzchni maksymalnej 240 ha, zagospodarowany na 
co dzień do celów rolniczych, dzięki dodatkowemu systemowi zamknięć zasuwowych 
pozwoli na regulację odpływu wody. 

- Poldery Miłkowice – odnowa i modernizacja zdekapitalizowanych polderów na 
wskazanym obszarze umożliwi ochronę przed zalaniami terenów cennych rolniczo, 
stawów i zabudowań wiejskich. 
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Rysunek 3.14 Mapa obszarów zalewowych na terenie miasta Legnica [3] 
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W 2012 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny 
w Legnicy kontynuował prace na rzece Kaczawa, polegające na pogłębieniu i odmuleniu 
rzeki oraz odtworzeniu bruku. Prace te wykonywane były w ramach zadania pn. 
„Odtworzenie przekroju normalnego wraz z fragmentarycznym remontem ubezpieczeń 
brzegowych i dennych koryta rzeki Kaczawy w km 25+500 ÷ 27+550 w m. Legnica” tj. na 
odcinku od ulicy Wrocławskiej w kierunku ul. Bielańskiej i basenów kąpielowych, na długości 
2050 m. W ramach zadania wykonano odmulenie dna, remont ubezpieczeń brzegowych 
wraz z reprofilacją istniejących ubezpieczeń brukowych. Dokonano usunięcia odrostów 
ubezpieczeń brzegowych (krzaków) oraz rosnących w działce rzecznej drzew utrudniających 
swobodny przepływ wód wezbraniowych. Na ww. odcinku remontowanej rzeki wprowadzane 
są bezpośrednio do rzeki Kaczawy wody opadowe przez istniejące wyloty kanalizacji 
deszczowej, z rowu K-8 i Młynówki. W 2012 r. RZGW Nadzór Wodny w Legnicy wykonał 
również prace odmuleniowe i remontowe rzeki Kaczawy w dolnym jej biegu w km 24+550-
25+550. Prace te spowodowały obniżenie poziomu wody w rzece, ułatwiając przepływ wód 
wezbranych rzeki Kaczawy, zapobiegając jej wlewaniu się do miejskiego systemu kanalizacji 
deszczowej. Ta inwestycja, w połączeniu z wykonaną już w roku 2012 inwestycją DZMiUW 
we Wrocławiu – Oddział w Legnicy, w rejonie parku, związaną z podwyższeniem 
i wzmocnieniem lewobrzeżnego wału, gdzie został wybudowany bulwar rekreacyjny, 
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Legnicy [32]. 

 
W 2013 r. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział 

w Legnicy zrealizował zadanie pn. „Czarna Woda – m. Legnica”, w ramach którego wykonał 
prace z zakresu utrzymania rzeki i jej obwałowania we właściwym stanie technicznym, 
gwarantującym niezakłócony przepływ wód i zwiększającym bezpieczeństwo ich 
użytkowania [32]. Odmulono koryto rzeki, wyprofilowano skarpy i koronę korpusu wału 
p/powodziowego wraz z likwidacją zapadlisk po działalności bobrów. Prace utrzymaniowe 
wału i koryta rzeki Czarna Woda realizowane były na odcinku o długości 550 m, położonym 
pomiędzy nasypami kolejowymi, w obrębie Zabłocia i polegały na usunięciu namułu z koryta 
rzeki, ubezpieczeniu stopy skarpy koryta rzeki faszyną, wykonano narzut kamienny na 
skarpie. W roku 2013 wykonano roboty przygotowawcze i ziemne na długości 1800 m, 
stanowiące kontynuację (rozpoczęte w 2013 r.) zadania pn. „Wierzbiak – zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta Legnica, obejmujące regulację cieków: Wierzbiak w km 6+937 
do 9+121 i Chłodnik na odcinku cofkowym”. Regulacja ta polega na rozbudowie istniejącego 
koryta cieku do szerokości 4,20 m, ubezpieczenia stopy skarpy kiszką faszynową oraz 
ubezpieczenie trzech stopni wodnych materacami siatkowo – kamiennymi.  
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4. PROGRAM DZIAŁAŃ DO 2020 R. 

Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa działalność władz różnych 
szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki 
zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje główne założenia prowadzonej do 
tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację generalnych celów i kierunków działań 
poprzedniego Programu Ochrony Środowiska, w zgodzie z celami ekologicznymi zawartymi 
w strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), a także z projektem aktualizacji wojewódzkiego Programu 
ochrony środowiska. Niniejszy Program bierze zatem pod uwagę przede wszystkim zapisy 
zawarte w następujących dokumentach: 

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. 
- Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. 
- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 
- Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 Plus 
- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego. 

 
Nadrzędnym celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska, który wynika ze 

Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 - 2020 Plus jest ochrona i kształtowanie 
środowiska przyrodniczego  poprzez realizacje następujących celów operacyjnych: 

1. Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby edukacyjne oraz 
adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby rekreacji. 

2. Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków 
powodzi i innych zjawisk ekstremalnych. 

3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań 
służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂ 

4. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
5. Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami. 

Przyjęta w niniejszym Programie polityka ochrony środowiska, wyrażona poprzez 
poszczególne cele strategiczne i kierunki działań, pozostaje spójna ze Strategią Rozwoju 
Miasta Legnicy oraz Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego 
dzięki przyjęciu za priorytetowe powyższych celów operacyjnych Strategii, w dopełnieniu 
pokrewnymi celami wojewódzkiego POŚ. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, 
przedstawione w niniejszym dokumencie, a także wnioski z analizy stanu aktualnego 
poszczególnych sektorów gospodarki oraz komponentów środowiska przyrodniczego, 
przyjęto następujące wzajemnie równoważne priorytety ekologiczne w zakresie ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego na terenie Miasta Legnicy, na kolejny okres 
programowania, tj. lata 2015 – 2020: 

 

Priorytet 1  – Kształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów chronionych 
i pozostałych terenów zieleni oraz ich adaptacja dla edukacji i rekreacji. 

Priorytet 2  – Minimalizowanie ryzyka wystąpienia oraz skutków klęsk żywiołowych 
z  zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniem 
zasobów przyrody. 

Priorytet 3  – Trwała poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń 
i efektywne wykorzystanie energii. 

Priorytet 4  – Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców wszystkich grup 
wiekowych oraz zapewnianie udziału społeczeństwa w postępowaniu na 
rzecz ochrony środowiska. 

Priorytet 5  – Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami opartej na hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. 
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Przyjęte priorytety stanowią integralną część polityki ekologicznej Miasta Legnicy do 

roku 2020, w ramach której wyznaczono szereg celów i kierunków działań w podziale na trzy 
obszary strategiczne, po pięć kluczowych zagadnień w każdym: 
 
 
 

 
 
 

Zgodnie z Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 
regionalnym i lokalnym [7], które formułują wskazówki co do zawartości programów ochrony 
środowiska, dla osiągnięcia celów wyznaczonych w ramach poszczególnych zagadnień 
kluczowych, określono: 

� zadania własne , tzn. te przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne, za realizację 
których odpowiada UM i jednostki jemu podległe, i których ewentualne finansowanie 
pokrywane jest w całości lub częściowo z budżetu miasta, 

� zadania koordynowane , tzn. takie przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne, 
za których realizację i finansowanie odpowiadają inne podmioty zewnętrzne: 
przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organy i instytucje szczebla 
wojewódzkiego i centralnego, inne podmioty działające na terenie miasta, ale 
podległe bezpośrednio organom wojewódzkim lub centralnym. 

POLITYKA EKOLOGICZNA 

MIASTA DO 2020 R. 

 

DZIAŁANIA 

O CHARAKTERZE 

SYSTEMOWYM 

 
OCHRONA ZASOBÓW 

PRZYRODY 

POPRAWA JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA 

I BEZPIECZEŃSTWA 

EKOLOGICZNEGO 

1. Uwzględnienie zasad 
ochrony środowiska 
w strategiach 
sektorowych 

2. Aktywizacja rynku 
na rzecz ochrony 
środowiska 

3. Zarządzanie 
środowiskowe 

4. Aspekt ekologiczny 
w planowaniu 
przestrzennym 

5. Edukacja 
ekologiczna 
społeczeństwa 

1. Ochrona przyrody 
i krajobrazu 

2. Ochrona 
i zrównoważony 
rozwój lasów 

3. Ochrona i racjonalne 
użytkowanie 
zasobów wodnych 

4. Ochrona gleb 
i powierzchni ziemi 

5. Gospodarowanie 
zasobami 
geologicznymi 

1. Jakość powietrza 
atmosferycznego 

2. Jakość wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

3. Ochrona przed 
hałasem i PEM 

4. Poprawa 
bezpieczeństwa 
ekologicznego 

5. Gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
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5. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM 

5.1 Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Zasada rozwoju zrównoważonego, która w polskim prawie uzyskała rangę 
konstytucyjną, powinna być (wraz z zasadami szczegółowymi) sukcesywnie uwzględniana 
we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych. Dokumenty te, 
zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, powinny być poddawane tzw. strategicznym ocenom 
oddziaływania na środowisko (OOŚ, ang. environmental impact assessment) w celu 
sprawdzenia, czy rozwiązania w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz 
i w przyszłości. Jest to jeden z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska.  

5.1.1 Cel do 2020 r. 

 

Poddawanie sektorowych dokumentów strategicznych, zgodnie z obowiązującym prawem, 
ocenie oddziaływania na środowisko oraz uwzględnianie jej wyników w tych dokumentach.  
 

5.1.2 Kierunki działań 

- Wprowadzanie do strategii, polityk i programów sektorowych zasad zrównoważonego 
rozwoju (wymienionych na str. 9 -10), oraz celów polityki ekologicznej miasta 
zawartych w niniejszym Programie, poprzez m.in. opracowania analityczno-studialne 
z zakresu ochrony środowiska służące opracowywaniu tych dokumentów; 

- Objęcie strategii, polityk i programów sektorowych strategicznymi ocenami 
oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [49];  

- Uwzględnianie wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w dokumentach, poddanych tej procedurze; 

- Monitoring włączania zasad zrównoważonego rozwoju i celów środowiskowych do 
dokumentów strategicznych oraz wdrażania strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko. 

 

5.1.3 Zadania własne 
 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

5.1 Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

1. 

Wprowadzanie do strategii, polityk 
i programów sektorowych miasta zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz celów 
polityki ekologicznej miasta  

UM na bieżąco brak nie dotyczy 

2. 

Objęcie strategii, polityk i programów 
sektorowych strategicznymi ocenami 
oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie prawem 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 
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5.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

Polityka ekologiczna państwa postuluje aktywizację mechanizmów rynkowych do 
wspierania działań w zakresie ochrony środowiska. Powinno to zapewnić rozwój produkcji 
towarów i usług mniej obciążających środowisko, prowadzących do bardziej zrównoważonej 
konsumpcji, a także zachowanie i tworzenie miejsc pracy (tzw. zielonych miejsc pracy) 
w dziedzinach mniej obciążających środowisko oraz wprowadzanie tzw. zielonych zamówień 
publicznych. Zielone miejsca pracy  (ang. Green-collar jobs, green jobs) to miejsca pracy 
powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. 
Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych 
źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami.  

Zielone zamówienia  publiczne  (ang. Green public procurement, czyli GPP) 
oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania 
środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych oraz poszukują rozwiązań 
minimalizujących negatywny wpływ produktów i usług na środowisko w całym cyklu życia 
(tych produktów lub usług). Uwzględnianie aspektów środowiskowych w procedurach 
zamówień publicznych może polegać na włączaniu kryteriów środowiskowych 
(w określonych prawem granicach) do: 

1. wymagań technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, np. opisywanie 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, które mogą 
obejmować opis oddziaływania na środowisko (możliwość taką stwarza Art. 30 ust. 6 
ustawy z dnia 14 marca 2014 r. Prawo zamówień publicznych [50]), możliwość żądania od 
wykonawców przedstawienia wariantów ekologicznych oferowanych produktów i usług; 

2. kryteriów kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu, np. żądanie zaświadczeń, 
że oferowane produkty i/lub usługi odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom, 
działania wykonawcy są zgodne z normami jakościowymi, normami zarządzania 
środowiskiem, a także obowiązek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko środowisku; 

3. kryteriów oceny ofert (cena + kryteria prośrodowiskowe), np. zastosowanie najlepszych 
dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko (BAT), niższe koszty 
okresu użytkowania (cykl życia produktu), lub inne konkurencyjne właściwości przedmiotu 
zamówienia dotyczące jego wpływu na środowisko (poza konkurencyjną ceną); 

4. warunków realizacji umowy, np.:  
a. stosowanie odpadów jako zamienników surowców naturalnych, 
b. ograniczanie zużycia materiałów, w tym np. zmniejszanie masy opakowań, 
c. ponownego wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów, 
d. minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 
e. ograniczanie szkodliwości wytwarzanych odpadów, 
f. zmniejszanie zużycia wody, 
g. zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza, 
h. używanie pojemników wielokrotnego użytku, 
i. wykonywanie dostaw poza godzinami szczytu. 

 

Wszystkie prośrodowiskowe wymagania, kryteria i zapisy umowy muszą być 
powiązane z przedmiotem zamówienia, jasno zdefiniowane, upublicznione oraz nie mogą 
prowadzić do naruszenia podstawowych w dziedzinie zamówień publicznych zasad: 
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zielone 
zamówienia to również projekty, uwzględniające działania proekologiczne, np.: 

• kotły na gaz, słomę, pelety drzewne, 
• pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, panele słoneczne, 
• biogazownie, oczyszczanie biogazu do gazu sieciowego, 
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• usuwanie azbestu z budynków, 
• indywidualne kompostowniki ogrodowe na bioodpady, 
• promocja kompostowania przydomowego przez gminy, 
• zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów, w tym bioodpadów, 
• dostawa kopert ekologicznych, 
• uciepłownienie budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja). 

 

Hasło GPP pojawia się od kilku lat w publikacjach i dokumentach instytucji krajowych 
i unijnych. 30 stycznia 2007 r. przyjęty został „Krajowy plan działań w zakresie zielonych 
zamówień publicznych na lata 2007-2009”, uwzględniający konkretne narzędzia oraz 
wskaźniki monitorowania zmian w zakresie "zazieleniania" zamówień publicznych. 
14 czerwca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła nowy 3-letni dokument planistyczny, którego 
celem jest dalsza popularyzacja zielonych zamówień publicznych w Polsce. Opracowany 
przez Urząd Zamówień Publicznych „Krajowy plan działań w zakresie zrównoważonych 
zamówień publicznych na lata 2010-2012” obejmuje analizę unijnych i krajowych regulacji 
prawnych zarówno bezpośrednio odnoszących się do kwestii zielonych zamówień 
publicznych, jak i pośrednio z nimi powiązanych. Zawiera również informacje dotyczące 
dotychczas zrealizowanych działań, a także harmonogram działań zaplanowanych na 
kolejne lata. Wszelkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod 
adresem: http://www.zielonezamowienia.gov.pl. 

25 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała podręcznik Ekologiczne 
Zakupy, dotyczący ekologicznych zakupów publicznych (ang. Buying Green! − A Handbook 
on green public procurement). Podręcznik stanowi doskonałe narzędzie do wykorzystania 
przez władze publiczne przy przygotowywaniu przetargów na zakupy towarów i usług mniej 
oddziaływujących na środowisko. Podręcznik zawiera m.in. rekomendacje dotyczące 
stosowania aspektów środowiskowych na każdym etapie procesu zamówień publicznych 
oraz przykłady dobrych praktyk w tym obszarze w państwach członkowskich UE. 
Dodatkowo, zostały w nim szczegółowo omówione kryteria zielonych zamówień publicznych 
dla budownictwa, żywności i usług cateringowych, energii elektrycznej i drewna. 

Komisja Europejska podjęła ponadto działania zmierzające do opracowania 
wspólnych kryteriów dot. zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kryteria zostały opracowane dla tych grup 
produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze 
względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej 
współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz 
państw członkowskich. 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska opublikowała zestaw 
uaktualnionych kryteriów środowiskowych  do zastosowania w zamówieniach publicznych. 
Przy opracowywaniu kryteriów zastosowano podejście oparte na cyklu życia oraz 
wykorzystano istniejące kryteria wspólnotowego eko-znakowania (Ecolabel). Katalog 
aktualnych kryteriów środowiskowych dostępny jest na stronie unijnej 
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) oraz na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych: http://www.zielonezamowienia.gov.pl/index.php?pg=4. 
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5.2.1 Cel do 2020 r. 

 

Uwzględnianie aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych. 
 

5.2.2 Kierunki działań 

- Uwzględnianie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
organizowanym przez administrację rządową i samorządową wymogów ekologicznych.  

- Zastosowanie systemu "zielonych zamówień" w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające ze 
środków publicznych, 

- Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych.  

- Wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja 
w przestrzeni społecznej.  

- Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej ekologiczne i zrównoważone wzorce 
konsumpcji.  

- Przygotowanie propozycji systemu zachęt finansowych i fiskalnych sprzyjających 
tworzeniu zielonych miejsc pracy. 

- Zwiększenie zapotrzebowania na rynku pracy dla specjalistów z dziedziny ochrony 
środowiska. 

 

5.2.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

5.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

1. 

Udzielanie zamówień publicznych 
z możliwie najszerszym uwzględnianiem 
aspektów środowiskowych oraz 
rozwiązań minimalizujących negatywny 
wpływ na środowisko naturalne 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 

2. 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
Urzędu Miasta z zakresu prowadzenia 
zielonych zamówień publicznych GPP 

UM 2015 – 2020 brak budżet miasta, 
środki zewnętrzne 
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5.3 Zarządzanie środowiskowe 

Samorządy gminne stanowią obok firm i dużych przedsiębiorstw najważniejszy 
element w systemie zarządzania środowiskiem. W nowoczesnych systemach zarządzania 
czy to w gospodarce komercyjnej czy komunalnej, do ochrony środowiska podchodzi się 
w sposób coraz bardziej kompleksowy i zintegrowany, kładąc większy nacisk na zarządzanie 
środowiskowe, niż na wąsko rozumianą ochronę środowiska i przyrody. Nowoczesne 
systemy zarz ądzania środowiskiem (SZ Ś) nie są już sporadycznym kaprysem bogatych 
firm i samorządów, lecz posiadają europejskie i międzynarodowe unormowania i standardy. 
Posiadające je organizacje i instytucje mogą określać się jako w pełni ekologiczne i liczyć na 
ułatwienia w pozyskiwaniu środków pomocowych UE [10].  

Poza prawnymi unormowaniami ochrony środowiska i ich systematycznym  
egzekwowaniem, przed władzami samorządu gminnego stoją dwie możliwości 
wprowadzenia nowoczesnego, kompleksowego kształtowania zrównoważonego rozwoju 
gminy i zarządzania środowiskiem na poziomie standardów europejskich. Pierwszym jest 
tzw. Lokalna Agenda 21 (LA 21) , określana też jako lokalny program ekorozwoju gminy, 
której posiadaniem i realizacją może poszczycić się już wiele jednostek samorządowych 
w Polsce, w różnych dziedzinach swojej aktywności. LA 21 jest konkretyzacją wytycznych 
Agendy 21 i stanowi jej zastosowanie do lokalnych uwarunkowań. Pomocą w jej 
sporządzaniu i realizacji zajmuje się organizacja doradcza UMBRELLA, specjalizująca się 
w przeprowadzaniu audytów zrównoważonego rozwoju, zgodnych ze standardami UE i ONZ.  

Drugą możliwością jest wprowadzenie przez samorząd gminny europejskiego, 
zestandaryzowanego oraz certyfikowanego systemu zarządzania ochroną środowiska, jakim 
jest EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme), czyli System Eko-Zarządzania 
i Audytowania. Został on wprowadzony Rozporządzeniem Rady UE nr 1836/93 z 29 czerwca 
1993 r., znowelizowanym następnie Rozporządzeniem 761/2001 z dnia 19 marca 2001 r., 
umożliwiającym organizacjom i instytucjom dobrowolne uczestnictwo w programie 
zarządzania środowiskowego i audytów Wspólnoty. 15 lipca 2011 r. sejm przyjął ustawę 
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).  

O systemie EMAS mówi się zazwyczaj w kontekście 
wprowadzania wysokich standardów ochrony środowiska 
przez firmy. Częściej wspomina się też o międzynarodowej 
normie ISO 14000, która również wprowadza standardy 
ochrony środowiska w danej organizacji, lecz jest mniej 
wymagająca niż system EMAS. Zapomina się, że system 
EMAS może być także wprowadzany przez jednostki 
samorządowe, a nie tylko przez firmy i przedsiębiorstwa. 
O rejestrację w systemie EMAS mogą ubiegać się instytucje 
użyteczności publicznej, placówki naukowe i edukacyjne, 
urzędy administracji publicznej. Uzyskanie certyfikatu EMAS 
nie jest tylko formalnym zabiegiem o ekologiczną laurkę dla 
gminy, lecz stanowi wyraz trwałego i kompleksowego 
zaangażowania gminy w ochronę lokalnego środowiska, a tym 
samym zdrowia jej mieszkańców. Rola jednostek 
samorządowych w zarządzaniu środowiskiem była 
podkreślana wielokrotnie, również w Polityce Ekologicznej 
Państwa. Zgodnie z europejską zasadą subsydiarności, 
odpowiedzialność i główny wysiłek poprawy stanu środowiska 
naturalnego spoczywa na możliwie najniższym szczeblu 

samorządowym, czyli gminie. W wypełnianiu tego zadania pomocne mają być fundusze 
strukturalne i zestandaryzowane, dobrowolne programy, takie jak EMAS. 
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Najważniejszym elementem w systemie EMAS jest identyfikacja tzw. aspektów 
środowiskowych. Istnieją one w niemal wszystkich dziedzinach gospodarczej działalności 
komunalnej, szczególnie w gospodarce wodnej, gospodarce odpadami, transporcie, służbie 
zdrowia, handlu, weterynarii, gospodarce przestrzennej. Celem EMAS jest podejmowanie 
systematycznych działań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania tych aspektów 
na środowisko naturalne i publikowanie efektów podejmowanych działań w okresowych 
raportach. W Europie Zachodniej samorządy lokalne i jednostki komunalne coraz częściej 
postrzegają zarządzanie środowiskowe jako sposób na [10]: 
- systematyczne zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego, 
- obniżenie kosztów ochrony środowiska i poprawy jej efektywności, 
- poprawę ekologicznego wizerunku gminy w obliczu nowych uregulowań prawnych, 

nowych wymogów banków i ubezpieczycieli w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.  

Pojęcie zarządzanie środowiskowe gmin ą oznacza, że zarządzanie ochroną 
środowiska jest zintegrowane z ogólnym systemem administrowania gminą. Zintegrowane, 
tzn. wpisane do wszystkich czynności zarządczych w gminie, począwszy od analizy 
ekologicznych skutków projektów uchwał rady lub zarządu gminy, poprzez ustalenie 
ekologicznych kryteriów przyznawania zamówień publicznych, aż po przypisanie 
obowiązków w zakresie ochrony środowiska każdemu pracownikowi urzędu gminy 
(np. pracownik gospodarczy powinien być zobowiązany do zakupu takich materiałów 
biurowych, opału, itp., które są najmniej uciążliwe dla środowiska). Zarządzanie 
środowiskowe definiuje się jako zasób wiedzy, umiejętności i technik zarządzania gminą, 
które zapewnia rozwój produkcji i usług i przyczynia się do poprawy jakości życia 
mieszkańców, przy minimalnym obciążeniu środowiska naturalnego. System EMAS, 
zaadoptowany na potrzeby jednostek samorządowych, różni się od jego wersji przemysłowej 
(dla firm) w trzech zasadniczych elementach: 

1. Podstawową jednostką wdrażającą EMAS dla przemysłu jest obiekt, a dla samorządów 
jednostka operacyjna, którą może stanowić wydzielony wydział, określona jednostka 
usługowa czy rodzaj działalności prowadzony przez gminę (gospodarka wodna, 
energetyczna, odpadami, transport, usługi socjalne, zużycie materiałów przez 
pracowników urzędu gminy). 

2. EMAS dla przemysłu pozwala na uzyskanie rejestracji przez pojedynczy obiekt wewnątrz 
przedsiębiorstwa. Na poziomie całego przedsiębiorstwa wymagane jest natomiast 
realizowanie polityki ekologicznej. EMAS dla samorządów lokalnych pozwala na 
uzyskanie rejestracji przez pojedynczą jednostkę operacyjną, ale nakłada więcej 
obowiązków na poziomie samorządu jako całości. Gmina powinna realizować nie tylko 
politykę ekologiczną (Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami) lecz 
także wdrożyć system współpracy i koordynacji między jej wszystkimi jednostkami 
operacyjnymi. Rejestracja poszczególnych jednostek operacyjnych w systemie EMAS 
jest okresowa, a do uzyskania certyfikatu powinna dążyć cała gmina. Musi też ona 
określić termin ostatecznej rejestracji. 

3. EMAS dla przemysłu dotyczy kontroli i minimalizacji oddziaływań na środowisko 
powodowanych działalnością zakładu produkcyjnego. Samorząd gminy oddziałuje na 
środowisko w sposób pośredni, poprzez podległe gminie jednostki komunalne 
i organizacyjne. 

Uzyskanie certyfikatu EMAS potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania 
środowiskowego jest obecnie najlepszą formą promocji gminy w zakresie ochrony 
środowiska. Może to również sprzyjać temu, że przedsiębiorstwa wdrażające systemy 
zarządzania środowiskowego, chętniej podejmą współpracę z taką gminą, z uwagi na 
kompatybilność systemów zarządzania. 

Proces wdrażania systemu EMAS składa się z następujących działań [10]: 
- podjęcie uchwały rady gminy o przystąpieniu do wdrażania systemu zarządzania 
środowiskowego gminą, 
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- przeprowadzenie wstępnego przeglądu ekologicznego gminy przez jednostkę ekspercką 
lub metodą partnerską, 

- opracowanie polityki ekologicznej gminy, skorelowanej z Programem ochrony środowiska, 
- opracowanie programu zarządzania środowiskowego, 
- wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wytycznymi rozporządzenia 

EMAS, 
- przeprowadzenie audytu ekologicznego dla potrzeb certyfikacji przez akredytowaną 

jednostkę weryfikacyjną 
- opracowanie deklaracji środowiskowej,  
- ustanowienie komunikacji z opinią publiczną odnośnie wdrażanego systemu zarządzania 
środowiskowego, wraz z publikacją okresowych raportów środowiskowych, 

- zatwierdzenie i uprawomocnienie systemu potwierdzone uzyskaniem certyfikatu EMAS. 
 

W przeprowadzeniu powyższych działań pomocne mogą być informacje i doświadczenia 
zebrane w trakcie przygotowywania programów ochrony środowiska. Wszystkie informacje 
znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: 
http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2563/EMAS. 
 

5.3.1 Cel do 2020 r. 

 

Promowanie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w gminie 
 

5.3.2 Kierunki działań  

- Wprowadzanie "zielonych zamówień" promujących w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego 
przez uzyskanie przez nie dodatkowych punktów; 

- Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS i normy ISO 14001 a także logo 
CP jako znaków jakości środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu lub 
świadczącej określoną usługę; 

- Podniesienie prestiżu instytucji publicznej posiadającej certyfikat zarządzania przez 
akcję wśród społeczeństwa dotyczącą znaczenia takiego certyfikatu; 

- Ograniczenie częstotliwości i uproszczenie trybu kontroli w zakresie ochrony 
środowiska, podmiotów posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego; 

- Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem systemów zarządzania 
środowiskowego przez przedsiębiorstwa i instytucje. 

 

5.3.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

5.3 Zarządzanie środowiskowe w gminie 

1. 

Informowanie i zachęcanie 
przedsiębiorców, instytucji i organizacji 
działających w gminie do wprowadzania 
systemów zarządzania środowiskowego 

UM 2015 – 2020 brak nie dotyczy 

2. 

Promowanie i wspieranie na lokalnym 
rynku przedsiębiorców i organizacje, 
legitymizujące się certyfikowanymi 
systemami zarządzania środowiskowego 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 
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5.4 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Zadania własne gminy, zgodnie z art. 7. pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
O samorządzie gminnym5 obejmują w szczególności sprawy ładu przestrzennego , 
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. 
Planowanie przestrzenne (wraz z ochroną środowiska, przyrody i wód), należy do niezwykle 
ważnych zbiorowych potrzeb wspólnoty, których zaspokojenie należy do obowiązków gminy.  

Ład przestrzenny jest również nieodłącznym atrybutem konstytucyjnie 
gwarantowanego rozwoju zrównoważonego. W ustawie z 27 marca 2003 r. O planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym6, która zastąpiła ustawę z 1994 r., w art. 1, ust. 1 
stwierdza się, że ład przestrzenny (i zrównoważony rozwój) są podstawą działań związanych 
z kształtowaniem polityki przestrzennej i z przeznaczaniem terenów oraz ustalaniem zasad 
ich zagospodarowania (zabudowy). W Legnicy obowiązuje 130 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, których rejestr dostępny jest on-line na stronie UM: 
http://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany-zagospo. 

Dla Miasta Legnicy opracowany został dokument pn. Zmiana Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, którego zarówno część tekstowa i graficzna 
dostępne są on-line na stronie UM:  
http://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/studiumuwarunkowan. 

W celu zachowania walorów krajobrazowych, otwartych przestrzeni rolno – leśnych 
oraz korytarzy ekologicznych, Miasto powinno sukcesywnie sporządzać miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego również dla terenów rolniczych, co zablokuje 
niekontrolowany rozwój zabudowy na podstawie decyzji administracyjnych (decyzje 
o warunkach zabudowy). W obecnym porządku prawnym, decyzje nie muszą zachowywać 
zgodności z zapisami Studium, bowiem decyzje administracyjne wydaje się na podstawie 
przepisów prawa, a Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Takie działanie mogłoby być 
uznane za swego rodzaju metodę kontroli rozwoju terenów zainwestowanych oraz wpływ na 
zachowanie istotnych obszarów w stanie możliwie naturalnym i nieprzekształconym. 
 

5.4.1 Cel do 2020 r. 

 

Osiąganie coraz wyższego stopnia implementacji zasad zrównoważonego rozwoju 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 

5.4.2 Kierunki działań  

- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania wymagań dotyczących 
ochrony środowiska wynikających z opracowań ekofizjograficznych i prognoz 
oddziaływania na środowisko; 

- Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla Miasta Legnicy. 
- Wdrażanie wytycznych dotyczących wyznaczania korytarzy ekologicznych; 
- Wprowadzanie precyzyjnych zapisów dotyczących terenów zielonych przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
- Właściwe planowanie przestrzenne uwzględniające problemy związane z uciążliwością 

komunikacyjną (zagrożenie hałasem), ochroną zasobów wodnych, zagrożeniem 
powodziowym. 

                                                
5
 tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 594 

6 tekst jednolity, Dz. U. 2012, poz. 647 



proGEO  Sp. z o.o. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 R. 
    
 

107

- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zalesień gruntów 
porolnych. 

- Wdrożenie mechanizmów monitorowania i utrzymania ładu przestrzennego. 

Działania kierunkowe, wynikające z Programu ochrony powietrza dla strefy m. Legnica [55]: 
- Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji 
pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 poprzez działania polegające na: 
� wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 
� zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego 

przewietrzania miasta, 
� preferowanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach 

objętych centralnym systemem ciepłowniczym, 
� modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe 

centrum miasta, 
� reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref zamkniętych dla 

ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta, 
� zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów 

miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 
- W decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg: 
� zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni izolacyjnej (z 

roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych), 
� zalecenie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu "zielona ściana" 

zamiast najczęściej stosowanych ekranów odbijających. 
� planowanie rozbudowy miasta w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się 

miasta” 
 

5.4.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

5.4 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

1. 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
wymagań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w tym prognoz 
oddziaływania na środowisko 
i opracowań ekofizjograficznych. 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 

2. 

Prowadzenie racjonalnej polityki 
przestrzennej (kształtowanie przestrzeni), 
uwzględniającej wartości przyrodnicze i 
ład przestrzenny. 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 
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5.5 Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

Aby w sposób właściwy realizować politykę ochrony środowiska konieczne jest 
włączenie się do tego zadania społeczności lokalnych. Związane to jest ze zmianą podejścia 
do spraw rozwoju gospodarczego, przewartościowaniem hierarchii potrzeb i zrozumienia 
czym jest dla człowieka przyroda i środowisko, w którym przebywa. Dlatego już wśród dzieci 
i młodzieży koniecznym staje się prowadzenie edukacji ekologicznej. Nikt bowiem lepiej nie 
wpłynie na zachowanie dorosłych w zakresie szanowania i ochrony środowiska naturalnego, 
jak ich własne dzieci. Do liderów prowadzących skuteczną działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej w Legnicy w szczególności należy zaliczyć następujące: 

• Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" w Legnicy, ul. Orła Białego 2, 
• Legnicka Biblioteka Publiczna - Ekobiblioteka oraz Ośrodek Informacji Ekologicznej 

w Legnicy, ul. Łukasińskiego 30, 
• Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, ul. Mickiewicza 3, 
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Legnicy, 
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy. 

 
 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”  współpracuje z palcówkami oświatowymi 
i nauczycielami w zakresie interaktywnej edukacji przyrodniczo – ekologicznej w ramach 
programu „Lekcje w Przyrodzie”. Poprzez realizację zajęć w terenie propaguje wiedzę 
o najcenniejszych zasobach przyrodniczych, zachęca do obserwacji i badania środowiska 
naturalnego, przekazuje nauczycielom i edukatorom terenowym wiedzę dotyczącą 
interaktywnych metod nauczania. Zajęcia są prowadzone na obszarach chronionych 
Dolnego Śląska m.in. w Parku Krajobrazowym Chełmy, na terenie Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego, w Dolinie Środkowej Odry z Krainą Łęgów Odrzańskich, Rezerwacie 
Ostrzyca Proboszczowicka, ścieżką edukacyjną Łęgi okolic Dziewina, na Zamku Książ, 
w rezerwacie Torfowisko Borówki. W ramach tych zajęć dzieci i młodzież poznają 
zagadnienia związane z ochroną siedliskową gatunków fauny, flory i zachowania 
bioróżnorodności na terenie obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku. Wszystkie zajęcia są 
prowadzone przez przewodników Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”. Tematyka zajęć: 

• formy ochrony przyrody, 
• budowa geologiczna Pogórza Kaczawskiego, – wulkanizm, 
• ekosystem leśny i łąkowy - struktura, funkcjonowanie, znaczenie dla środowiska, 
• rozpoznanie gatunków flory i fauny, 
• ocena stopnia skażenia powietrza przy użyciu skali porostowej, 
• walory i zasady turystyki pieszej, 
• formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody, pomnik przyrody, obszar krajobrazu 

chronionego, gatunki chronione (bezpośrednie obserwacje) oraz park krajobrazowy 
i park narodowy (panorama ze szczytu), 

• gry i zabawy ekologiczne, 
• krajoznawstwo, 
• awifauna starorzeczy i terenów międzywala, 
• wędrówki zwierząt - Odra jako korytarz ekologiczny, 
• rzadkie i chronione zwierzęta Polski, 
• kształtowanie doliny rzecznej poprzez wylewy i powodzie. 
• Pierwsza pomoc, 
• ekosystem lasu i sposoby jego ochrony, 
• powstanie i budowę torfowisk, 
• charakterystyczne dla torfowisk gatunki roślin i zwierząt, 
• typy lasów, 
• obserwowanie ptaków, nasłuchiwanie głosów godowych płazów, 
• poznawanie przyrody poprzez zmysły. 
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W 2013 r. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przeprowadziła 56 wycieczek dla 
1806 uczniów oraz 188 przedszkolaków z terenu Miasta Legnica oraz okolic. Fundacja przy 
współpracy i wsparciu finansowym Gminy Legnica od 1999 r. prowadzi program edukacji 
ekologicznej „Szkoły Przyjazne Środowisku”. W ramach Programu organizowany jest 
konkurs pn.”Czyściciel Świata”, który uczy segregacji odpadów na terenie miasta Legnica 
i ma wpływ na poziom odzysku tych surowców. W Programie uczestniczą wszystkie placówki 
oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja) z terenu miasta, uczestniczą 
w niej także rodzice i mieszkańcy osiedli. 
W 2013 r. w ramach Konkursu „Czyściciel Świata” zebrano następującą ilość surowców: 

• Puszki: 5077,2 kg 
• Makulatura: 79 398,88 kg 
• baterie:2 257,6 kg 

 
 

Ekobiblioteka – filia Legnickiej Biblioteki Publicz nej  jest placówką 
specjalistyczną. Zbiera dostępne informacje o przyrodzie, ochronie środowiska w kraju i na 
świecie, medycynie naturalnej, turystyce, itp. Zgromadziła 11 000 woluminów, 613 broszur, 
160 kaset video oraz magnetofonowych oraz 38 tytułów czasopism. W ramach Ekobiblioteki 
funkcjonuje Ośrodek Informacji Ekologicznej, który umożliwia czytelnikom dostęp do 
Internetu i programów multimedialnych. Ze swą bogatą ofertą, jaką są: lekcje, wycieczki, 
filmy przyrodnicze, konkursy, wystawy, prelekcje, festyny propagujące zdrowy styl życia, 
spotkania z ludźmi zajmującymi się ochroną środowiska, turystyką, alternatywnymi metodami 
leczenia trafia do szerokiego grona odbiorców z wszystkich grup wiekowych – dzieci w wieku 
przedszkolnym, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Edukacja ekologiczna prowadzona 
w 2013 r. przez Ekobibliotekę obejmowała m.in. niżej wymienione zadania. 

• lekcje ekologiczne dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych, dostosowane 
do danego przedziału wiekowego oraz do aktualnie przerabianego materiału w szkole 
bądź w przedszkolu. Na zajęciach uwzględnia się także prezentację Ekobiblioteki i jej 
księgozbioru. Lekcje prowadzone są w formie dyskusji, zabaw, pracy w grupach, 
urozmaicane są projekcjami filmów edukacyjnych. Dla najaktywniejszych grup na 
zakończenie cyklu zajęć odbywa się Pasowanie na Ekoludka, dzieci także dostają 
nagrody książkowe i składają obietnicę ekologiczną.  

• konkurs pn. IV Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii”. 
W przeglądzie zaprezentowało się 11 grup przedszkolnych, które przygotowały 
ekologiczne inscenizacje ubarwione ciekawymi kostiumami i scenografią.  

• sesja popularnonaukowa pod hasłem ”Co zrobić z odpadami? Problematyka 
odpadowa w świadomości Polaków”, której celem było rozpropagowanie wiedzy na 
temat nowych zasad postępowania z odpadami w kraju i w naszym regionie oraz 
literatury z tego zakresu oferowanej przez bibliotekę. Sesji towarzyszył konkurs 
plastyczny dla dzieci „Segregowanie – mój sposób na odpady” oraz konkurs na 
najładniejszą torbę ekologiczną.  

• VII Turniej Wiedzy Ekologicznej, tym razem pod hasłem „Wokół powietrza”. 
Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat roli powietrza w przyrodzie oraz 
skutków zanieczyszczenia i sposobów ochrony powietrza. Do turnieju zgłosiło się 10 
szkół podstawowych z Legnicy i powiatu. W eliminacjach do Turnieju wyłoniono 4 
szkoły: SP-20, SP-6, SP Katolicka, SP z Wądrodna. Finał odbył się 27 listopada 2013 
roku. Najlepsza okazała się SP-20. Wszystkie szkoły i nauczyciele otrzymali 
atrakcyjne nagrody.  

• wspólnie z Gimnazjum nr 5 zorganizowano I Międzyszkolny Maraton Ekologiczny – 
konkurs przyrodniczy dla uczniów legnickich gimnazjów. W konkursie wzięło udział 
8 gimnazjów. Impreza ma mieć charakter cykliczny i co roku odbywać się w czerwcu 
w Dniu Ochrony Środowiska. 
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Ekobiblioteka współpracuje z legnickim Sanepidem, który oferuje ciekawe prelekcje 
z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. M.in. we wrześniu i październiku 2013 roku odbyły się 
prelekcje Pani Walentyny Attinger i Katarzyny Łochowskiej „Życie z bakteriami” dla dzieci 
i „Zdrowe żywienie” dla młodzieży licealnej. W ubiegłym roku zorganizowano również 
prelekcję Tomasza Nasiółkowskiego, pracownika Obserwatorium Meteorologicznego na 
Śnieżce pt. „Zwykłe niezwykłe zjawiska meteorologiczne w Karkonoszach”. Na zaproszenie 
biblioteki, wszyscy zainteresowani mieli okazję spotkać się z autorem książki „Gorzkie 
pomarańcze” – Grekiem zamieszkałym w Polsce – Dionisiosem Sturisem. W maju 2013 roku 
prowadzono też działania warsztatowe: uczniowie SP-10, Gimnazjum nr 5 oraz bibliotekarze 
wzięli udział w warsztatach ekologiczno-artystycznych „Ekosianko” prowadzonych przez 
twórców ludowych z Podhala. Natomiast we wrześniu Ekobiblioteka zaprosiła nauczycieli 
przedszkoli oraz szkół i bibliotekarzy na warsztaty recyklingowe „Jak kreatywnie wykorzystać 
odpady w pracy z dziećmi”. 

W 2013 r. Ekobiblioteka dokonała zakupu księgozbioru (książek i multimediów). 
Tematyka zbiorów odpowiada zapotrzebowaniu czytelników: odpady, naturalne źródła 
energii, medycyna. Dokonano także wymiany części sprzętu komputerowego. Dostęp do 
bazy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego poprzez Internet powoduje wzrost udzielanych 
informacji. Ekobiblioteka informuje czytelników odnośnie literatury z różnych dziedzin wiedzy, 
dostępnej nie tylko w placówkach LBP. 
 
 

Młodzie żowe Centrum Kultury w Legnicy  jest oświatową placówką wychowania 
pozaszkolnego, które oprócz realizowanych zadań z zakresu kultury pełni również ważną 
funkcję w prowadzonej Legnicy edukacji ekologicznej. Głównym celem placówki jest 
kształcenie umiejętności samodzielnego, bezpiecznego i twórczego organizowania wolnego 
czasu. Zadania MCK realizuje poprzez codzienną pracę w formach stałych oraz zajęcia 
okresowe w formie półkolonii letnich i zimowych, warsztatów artystycznych oraz licznych 
konkursów, festiwali i innych imprez masowych.  

Wśród wielu imprez, które są realizowane przez Młodzieżowe Centrum Kultury 
w Legnicy na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej 
„EKOPIOSENKA”. W 2013 roku była to już XVIII jego edycja. Festiwalowi towarzyszy 
konkurs plastyczny pn.„Przyroda wokół nas”, a także dodatkowe atrakcje, np. udział 
w EKOBIESIADZIE. W 2013 r. do udziału w festiwalu zgłosiło się 60 solistów i 9 zespołów z: 
Wrocławia, Zielonej Góry, Łodzi, Złotoryi, Łambinowic, Świdnicy, Lubina, Pieszyc, Gdańska, 
Starogardu Gdańskiego, Bełchatowa i Legnicy w łącznej liczbie 110 osób. Zmagania 
młodych wokalistów oceniało profesjonalne jury. Uczestnicy prezentowali się w dwóch 
utworach w języku polskim, w tym jeden koniecznie o tematyce ekologicznej. Jury brało 
szczególnie pod uwagę: dobór repertuaru, doceniając nowe piosenki i własne teksty, 
wykonanie, umiejętności wokalne, walory muzyczne, właściwe przedstawienie problematyki 
ekologicznej oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Nagrody i wyróżnienia dla uczestników festiwalu zostały ufundowane przez Urząd 
Miasta Legnicy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe upominki – Statuetki z nadrukiem EKOPIOSENKA. Laureaci festiwalu otrzymali 
nagrody rzeczowe. Zakładany przez organizatora cel XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Ekologicznej EKOPIOSENKA 2013 jakim było promowanie edukacji ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży, dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej i literackiej oraz 
rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego został w pełni osiągnięty.  

Ponadto MCK prowadzi cykliczne zajęcia edukacyjne pn.„Chrońmy przyrodę” i „Bliżej 
natury”, organizuje Dolnośląski Konkurs Plastyczny pn. „Ekologiczny samochód moich 
marzeń”. Miejski Konkurs Plastyczny pn.. „Sprzątanie to fajne zadanie”. 
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Edukację ekologiczną prowadziło również Szkolne Schronisko Młodzie żowe  m.in. 
organizując zajęcia pt „Środowisko ponad wszystko”. Zagadnieniem wiodącym była tematyka 
segregacji i recyklingu odpadów, ukazanie zagrożeń związanych z niewłaściwym 
gospodarowaniem odpadami oraz przekonanie dzieci i ich rodziców do segregacji odpadów. 
Program obejmował: 

− inscenizacje teatralne dotyczące sposobów zapobiegania degradacji środowiska, 
− konkurs prac plastycznych, 
− Quiz „eko-zagadki”, 
− film eduakcyjny „Rady, jak segregować odpady”, 
− sadzenie krzewów i drzewek. 

Do realizacji programu zostały wykorzystane materiały edukacyjne z Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Uczestnikami zajęć było 330 uczniów ze 
Szkół Podstawowych nr 1, 4, 10, 19, Gimnazjum nr 2 i Społeczna Szkoła Podstawowa „Św. 
Rodziny – w liczbie 120-160. 

Ponadto SSM od czerwca do listopada 2013 r. realizowało Program pn „Skrzydlaci 
mieszkańcy Legnicy” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych. Celem Programu było zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na 
temat znaczenia ptaków w przyrodzie, poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz 
włączenie dzieci i młodzieży do działań na rzecz ochrony ptaków. Realizacja obejmowała 
zajęcia stacjonarne, prezentacje multimedialne, przygotowanie karmników i konkursy oraz 
zajęcia w terenie (obserwacje ptaków w Nadleśnictwie Legnica oraz w Parku Miejskim przy 
„Kozim Stawie” prowadzone przez ornitologów). W listopadzie odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego pt „Ptaki w obiektywie”. Zdjęcia laureatów i uczestników konkursu 
zostały wykorzystane w publikacji kalendarza na 2014 r. Program był zrealizowany przy 
współudziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

Udział w edukacji ekologicznej na terenie Legnicy ma również Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci – Oddział w Legnicy , które we współpracy ze Szkolnym Schroniskiem 
Młodzieżowym przeprowadziło konkurs plastyczny i fotograficzny pn. „Chrońmy Przyrodę 
Ojczystą”. W 2013 r. była to XII edycja konkursu. 

Legnickie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.  to również 
organizator lub współorganizator zajęć ekologicznych (dofinansowywanych przez spółkę) 
w przedszkolach i szkołach. W 2013 r. pracownicy spółki przeprowadzili 23 lekcje, w których 
uczestniczyło 2.344 młodych legniczan. LPGK sp. z o. o. współpracowało z Fundacją 
„Zielona Akcja” w realizacji konkursu „Czyściciel Świata” i z MCK przy organizacji konkursu 
plastycznego „Sprzątanie to fajne zadanie”. Było też współorganizatorem „EKOPIOSENKI”. 
Spółka wspierała także, organizowane przez Szkolne Schronisko, przedsięwzięcie „Moje 
Środowisko ponad wszystko” i I Międzyszkolny Maraton Ekologiczny, zorganizowany przez 
Gimnazjum nr 5 oraz Ekobibliotekę. Pracownicy spółki odbyli również spotkanie z seniorami 
zrzeszonymi w klubie osiedlowym przy SDK „Kopernik” oraz zorganizowali warsztaty dla 
dzieci podczas ferii zimowych w SDK „Kopernik”. 

 
Pomimo prowadzonej na szeroką skalę edukacji ekologicznej wśród dzieci 

i młodzieży, wciąż istnieje jednak silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych 
podnoszących świadomo ść ekologiczn ą wśród osób dorosłych i seniorów . Edukację 
ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych należy rozpoczynać od grupy 
najważniejszych decydentów lokalnych, od których w największej mierze zależą decyzje 
z zakresu planowania, programowania i rozwoju, które przekładają się następnie na 
działania inwestycyjne i organizacyjne, związane z ochroną środowiska na obszarze danej 
jednostki organizacyjnej. Do grupy tej należą: Prezydent Miasta i jego zastępcy, dyrektorzy 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy spółek gminnych i jednostek 
podległych. W związku z umocowaniem organizacyjnym osoby te powinny zostać 
przeszkolone w pierwszej kolejności.  
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Elementami edukacji ekologicznej wśród tej grupy powinny być organizowane dla 
nich spotkania ze specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje 
z praktykami, którzy realizują podobne zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska na własnym terenie. Należy podkreślić, że akcja edukacyjna 
prowadzona wśród decydentów nie może mieć charakteru jednostkowego. Powinna być 
prowadzona w sposób cykliczny (uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające 
z pełnionych przez te osoby funkcji) zapewniająca ciągłe doskonalenie się i dokształcanie tej 
grupy osób. 

Drugą grupą osób, które powinny zostać objęte akcją edukacyjną w pierwszej 
kolejności są osoby, które z racji wykonywanego zawodu mają częsty kontakt z szerszą 
grupa mieszkańców. Do grupy tych osób należy zaliczyć między innymi urzędników, 
nauczycieli, pracowników służb komunalnych i powiatowych inspekcji i straży. Prowadzenie 
wśród tej grupy osób edukacji ekologicznej powinno koncentrować się na zorganizowaniu im 
głównie cyklu spotkań i szkoleń, a także zapewnienia dostępu do jak najszerszych zasobów 
materiałów literatury fachowej (czasopisma, periodyki, książki, wydawnictwa multimedialne). 
Uzupełnieniem mogą być także wyjazdy terenowe pozwalające przekonać się naocznie 
o wybranych zagadnieniach z tematyki ochrony środowiska. Bardzo istotne jest aby 
w zaplanowanym cyklu spotkań znalazło się co najmniej jedno dotyczące form 
przekazywania informacji. Nabyta wiedza powinna im ułatwić przekazywanie informacji, 
prowadzenie spotkań czy wykładów, przekonywanie do własnego stanowiska. 

Edukacja pozostałych dorosłych mieszkańców miasta wymaga znalezienia 
właściwego sposobu dotarcia i kształtowania świadomości ekologicznej. Specjalnie 
organizowane spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze przynoszą zamierzone 
rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają 
się tylko zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej 
duży wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia 
i zagrożeń przyrody, ale również informują na bieżąco o problemach i działaniach na rzecz 
ochrony środowiska. W edukacji tej służą wsparciem materiały informacyjne, projekty 
ekologiczne i kampanie społeczne prowadzone przez liczne organizacje pozarządowe oraz 
poszczególne resorty. Np. Fundacja Ekologiczna ARKA, od lat prowadząc ogólnopolską 
kampanię „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, współpracuje z ponad 200 gminami, by 
uświadomić Polakom szkodliwość spalania śmieci w domowych piecach. Z kolei na stronie 
Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/kategoria/4634_edukacja_ekologiczna) znajdują 
się praktyczne narzędzia i materiały multimedialne warte udostępniania i promowania także 
za pomocą kanałów informacyjnych Urzędu Miasta. Wśród kampanii społecznych 
prowadzonych przez MŚ głośne są choćby: „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”, czy 
„Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie”. Również na stronie Ministerstwa Gospodarki 
(www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Czas+na+oszczedzanie+energii)
udostępnione są obszerne, multimedialne materiały prowadzonej przez resort od 2007 r. 
kampanii informacyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod hasłem „Czas na 
oszczędzanie energii”. 

Miasto dysponuje szeregiem różnych nośników informacji i kanałów komunikacji, 
które mogą zostać wykorzystane w kampaniach edukacyjnych skierowanych do dorosłych 
mieszkańców Legnicy – od ulotek, plakatów, bilbordów, artykułów w miesięczniku 
„Legnica.eu”, serwisów informacyjnych „Wiadomości z legnickiego Ratusza”, audycji 
w legnickim Radiu „PLUS”, poprzez publikacje i animacje promocyjne na stronie internetowej 
Urzędu Miasta oraz na stronie Prezydenta Miasta, animacje na ekranach LED i monitorach 
zainstalowanych np. w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w autobusach MPK, 
wielkoformatowe plakaty typu „city light” na przystankach autobusowych oraz w gablotach 
usytuowanych w centrum miasta, czy wystawy plenerowe, aż po konferencje prasowe, posty 
i zdjęcia na oficjalnych profilach miasta w mediach społecznościowych (Nasza – Klasa, 
Facebook, YouTube), a także serwisy informacyjne, wysyłane pocztą elektroniczną do ponad 
100 stałych odbiorców – redakcji mediów lokalnych, regionalnych i krajowych. 
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Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być ponadto połączona z rozrywką 
społeczności lokalnych, w ramach której mogą być propagowane również treści ekologiczne. 
Festyny, wystawy, konkursy, imprezy plenerowe, okolicznościowe, koncerty itp. zazwyczaj 
przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączania dzieci 
w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangażowanym w występy 
dzieci. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą 
przekazywania wiedzy i wzorców ekologicznych. W propagowaniu treści spod znaku „eko” 
wśród dorosłych mieszkańców miasta pomocny jest również pozytywny eko – PR ich miejsca 
zamieszkania, którym Legniczanie mogą pochwalić się, i z którym mogą się utożsamiać.  

Legnica wypracowała sobie przez lata markę miasta zorientowanego proekologicznie. 
W 2013 roku, jak i w latach poprzednich, miasto otrzymało przedłużenie znaku i tytułu 
„Powiat przyjazny środowisku” – w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 
środowisku”. Natomiast w kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” – laureatem 
Narodowego Konkursu Ekologicznego zostało Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji SA. Z kolei Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. 
otrzymało Europejską Nagrodę Ekologiczną. W kategorii „Promotor Ekologii” – 
przedłużeniem znaku uhonorowano Młodzieżowe Centrum Kultury. Legnica, jako miasto 
przyjazne środowisku, była prezentowana 7 marca w popularnym programie TVP 1 „Kawa 
czy herbata”. W mieście nakręcono felietony dotyczące segregacji odpadów i edukacji 
ekologicznej w MCK, Ekobibliotece oraz w Zespole Szkół Integracyjnych. Zaprezentowano 
też legnickie składowisko odpadów komunalnych i specjalistyczny sprzęt do ich segregacji. 
W 2013 r. prowadzona była również duża kampania informacyjno – promocyjna, poświęcona 
tzw. rewolucji śmieciowej – „Nowym zasadom gospodarowania odpadami”. 

 

5.5.1 Cel do 2020 r. 

 

Ukształtowanie prawidłowych postaw względem poszczególnych komponentów środowiska 
i problemów ekologicznych we wszystkich grupach wiekowych społeczeństwa. 
 

5.5.2 Kierunki działań 

- Kontynuacja edukacji z zakresu ochrony środowiska w szkolnictwie wszystkich 
szczebli;  

- Działania w zakresie utrzymania istniejących i w razie potrzeby tworzenia nowych 
placówek do spraw informacji i edukacji ekologicznej; 

- Kontynuacja włączania tematyki ochrony środowiska do działań i projektów 
realizowanych przez Urząd Miasta, jednostki podległe i in. podmioty lokalne.  

- Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa 
w kontekście ochrony środowiska przez edukację w prasie i mediach lokalnych.  

- Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych w obszarach priorytetowych; 
- Kreowanie mody na ekologiczny styl życia oraz kształtowanie zachowań 

zrównoważonej konsumpcji wśród mieszkańców.  
- Upowszechnianie informacji w przestrzeni medialnej o podejmowanych akcjach, 

kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska w mieście. 
- Wykorzystanie dostępnych nośników informacji i kanałów komunikacji UM dla 

zwiększania świadomości społecznej w zakresie: zmian klimatu i sposobów 
minimalizowania ich skutków.  

- Rozwój infrastruktury dostępu mieszkańców do informacji o środowisku. 
- Konsultowanie społeczne strategii, planów, polityki i decyzji dotyczących ochrony 
środowiska; powołanie instytucji mediatora społecznego. 

- Aktywne konsultacje społeczne w zakresie planowanych inwestycji. 
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Działania kierunkowe, wynikające z Programu ochrony powietrza dla strefy m. Legnica [55]: 
- kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 

oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości 
spalania paliw niskiej jakości, 

- prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa 
o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów za 
spalanie odpadów (śmieci), 

- uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania 
scentralizowanej sieci ciepłowniczej, termomodernizacji i innych działań związanych 
z ograniczeniem emisji niskiej, 

- promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, 
- wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji 

towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, w tym w zakresie ochrony powietrza. 

 

5.5.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

5.5 Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

1. Udostępnianie informacji o środowisku 
i działaniach proekologicznych w gminie 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 

2. 

Popularyzacja za pomocą kanałów 
informacyjnych UM kampanii społecznych 
służących wyrabianiu ekologicznych 
nawyków wśród mieszkańców wszystkich 
grup wiekowych 

UM na bieżąco brak danych budżet miasta 

3. 
Organizacja XX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Ekologicznej 
"EKOPIOSENKA 2015" 

UM 2015 5 000 budżet miasta 

4. 
Zakup nagród dla wyróżnionych w XX 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015" 

UM 2015 10 000 budżet miasta 

5. 
Dalsze prowadzenie edukacji ekologicznej 
związanej z nowym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

UM 2015-2020 ok. 10 000 
rocznie  

koszty systemu 
gospodarowania 

odpadami 

6. 

Zakup nagród dla zwycięzców konkursów 
i projektów dotyczących selektywnej 
zbiórki odpadów i jej znaczenia dla 
środowiska naturalnego, wykonanie 
ulotek, plakatów i banerów informacyjnych 
oraz organizację spotkań edukacyjnych 
dla mieszkańców miasta 

UM corocznie ok. 8 000 
rocznie 

koszty systemu 
gospodarowania 

odpadami 

7. Organizacja konferencji „Gospodarka 
Odpadami Komunalnymi – Legnica 2015” 

UM 2015 ok. 8 000 
koszty systemu 
gospodarowania 

odpadami 

 
 
 

W ramach działalności legnickiej Ekobiblioteki oraz podległego jej Ośrodka Informacji 
Ekologicznej planowana jest kontynuacja imprez cyklicznych, w tym: lekcji przyrodniczych, 
Koła Ekologicznego, zajęć w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom, Nocy z Andersenem, 
Przeglądów Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii”, sesji 
popularnonaukowych, Turniejów Wiedzy Ekologicznej oraz spotkań z ciekawymi ludźmi, 
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wystaw, konkursów i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oddział w Legnicy udziela dotacji na Turnieje Wiedzy 
Ekologicznej i zakup księgozbioru. Koszty związane z wynagrodzeniem i utrzymaniem 
placówki ponosi Legnicka Biblioteka Publiczna ze swojego budżetu. Finansowanie imprez 
oraz zakup księgozbioru zapewniają dotacje Urzędu Miasta. 
 

5.5.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

5.5 Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

1. 

Ekobiblioteka – kontynuacja imprez 
cyklicznych: 
- lekcje przyrodnicze, 
- prowadzenie Koła Ekologicznego, 
- prowadzenie zajęć w ramach Biblioteki 
Przyjaznej Maluchom, 
- Noc z Andersenem, 
- Przegląd Przedszkolnych Form 
Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii”, 
- sesje popularnonaukowe, 
- spotkania z ciekawymi ludźmi, 
- wystawy i konkursy, 
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i 
dorosłych. 

Ekobiblioteka corocznie ok. 40 000 
rocznie 

budżet miasta 

2. 
Ekobiblioteka – Turniej Wiedzy 
Ekologicznej Ekobiblioteka corocznie ok. 2 000 

rocznie 
WFOŚiGW 

3. 
Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki oraz 
podległego jej Ośrodka Informacji 
Ekologicznej 

Ekobiblioteka corocznie ok. 10 000 
rocznie 

WFOŚiGW 
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6. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY 

6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

Stan aktualny środowiska przyrodniczego miasta Legnicy został szczegółowo opisany 
w rozdziałach 3.3 i 3.4. Ochronie prawnej, ustanowionej na podstawie Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627), podlegają wartości przyrody 
ożywionej w postaci 58 pomników przyrody oraz 7 użytków ekologicznych: 

1. Glinianki przy ulicy Szczytnickiej (pow. 3,06 ha) dwa płytkie zbiorniki powyrobiskowe; 
2. Lasek przy ulicy Rzeszotarskiej (pow. 6,77 ha) dawna strzelnica z wałami i rowami, 

miejscami podmokłymi lub zawodnionymi; 
3. Glinki w Lasku Złotoryjskim (pow. 7,56 ha) dwie glinianki na skraju Lasku 

Złotoryjskiego; 
4. Podmokła łąka przy ulicy Poznańskiej (pow. 1,43 ha) obszar po eksploatacji iłów 

trzeciorzędowych – podmokła łąka zarastająca miejscami zaroślami wierzby i brzozy; 
5. Bagno przy ulicy Poznańskiej (pow. 1,67 ha) stara glinianka (po eksploatacji iłów 

trzeciorzędowych), zawiera oczka wodne porośnięte turzycami, sitowiem; 
6. Trzcinowisko przy ulicy Gniewomierskiej (pow. 0,45 ha) w obrębie użytku znajduje się 

bunkier – potencjalne stanowisko nietoperzy; 
7. Trzcinowisko przy ulicy Miejskiej (pow. 2,94 ha) siedliska podmokłe. 

W granicach miasta Legnica brak obszarów należących do europejskiej sieci 
obszarów chronionych Natura 2000. Najbliżej położonym jest Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk PLH020052 „Pątnów Legnicki” o powierzchni 837.8 ha, leżący w sąsiedztwie 
północno – wschodniej granicy miasta, w gminie Kunice. 

 

6.1.1 Cel do 2020 r. 

 

Kształtowanie spójnego przestrzennie systemu przyrodniczych obszarów chronionych 
i pozostałych terenów zielonych oraz udostępnianie ich walorów społeczeństwu. 
 

6.1.2 Kierunki działań 

- Ochrona i zwiększanie powierzchni terenów zielonych przy zachowaniu dotychczas 
istniejących obszarów wraz z bioróżnorodnością.  

- Tworzenie warunków powstawania i ochrony korytarzy ekologicznych. 
- Ochrona i wzmocnienie roli dolin rzecznych jako ważnych korytarzy ekologicznych. 
- Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. 
- Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej. 
- Właściwe kształtowanie zieleni miejskiej - preferowanie nasadzeń gatunków roślin 

o mniejszych właściwościach uczulających (w tym robinie akacjowe, graby, klony, bzy, 
świerki, sosny, jaśminy). 

- Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo 
i krajobrazowo. 

- Promocja Legnicy jako miasta parków i ogrodów. 
- Realizacja projektów dot. wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów 

przyrodniczych społeczeństwu (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki spacerowe 
i rowerowe, ogólno dostępne tereny sportowo-rekreacyjne). 

- Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych nt. efektywnego korzystania 
z miejskich terenów zielonych. 
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- Usuwanie, kontrola i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się gatunków obcych, które 
zagrażają rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym. 

- Uwzględnienie aspektów zmian klimatu w dokumentach programowych związanych 
z ochroną przyrody. 

 

6.1.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. 

Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej 
miasta – ocena walorów turystyczno-
krajoznawczych środowiska 
przyrodniczego, poprzez aktualizację 
dokumentacji z 1995 r. 

UM 2015-2020  b.d. budżet miasta 

2. 
Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego 
obiektu Palmiarni - opracowanie 
dokumentacji technicznej. 

UM 2015-2019 5 050 000 budżet miasta 

3. 

Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego 
Parku Miejskiego - zakończenie robót 
budowlanych w zakresie przebudowy 
Al. Orła Białego oraz wykonanie pasa 
zieleni izolacyjnej w Alei Orła Białego. 

UM 2015-2021 11 210 000 budżet miasta 

4. 
Kontynuacja rewitalizacji zieleni Lasku 
Złotoryjskiego i adaptacja obiektu do 
celów rekreacyjnych 

UM 2015-2020  b.d. budżet miasta 

5. Adaptacja terenu zieleni (rejon ul. Złotej) 
na rozbudowę Parku Bielańskiego 

UM 2015-2020  b.d. budżet miasta 

6. 
Kontynuacja budowy Parku Osiedlowego 
na Piekarach obok Zespołu Szkół 
Integracyjnych 

UM 2015-2020  b.d. budżet miasta 

7. Renowacja i urządzanie zieleni parkowo – 
zabytkowej przy ul. Grabskiego 

UM 2015-2020  b.d. budżet miasta 

8. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UM corocznie ok. 100 000 
rocznie 

budżet miasta 

9. Utrzymanie terenów zieleni w mieście. UM corocznie ok. 550 000 
rocznie 

budżet miasta 

 
 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które na zlecenie 
Gminy zarządza Palmiarnią, Parkiem Miejskim, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz 
administruje miejskimi cmentarzami, planuje wykonanie szeregu przedsięwzięć w zakresie 
utrzymania ww. obiektów. Do najpilniejszych należą prace remontowe w obrębie Palmiarni. 
Konieczny jest montaż wywietrzników górnych w pawilonie głównym Palmiarni 
(z możliwością otwierania z poziomu podłogi), gdyż brak możliwości przewietrzania palmiarni 
jest szkodliwy dla jej konstrukcji oraz roślin - zbyt wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi 
szkodników roślin. Do pilnych zadań należy również kapitalny remont bocznej szklarni – 
dach i ściany szklarni, zwłaszcza drewniane elementy (np. szczebliny) są przegniłe 
i skorodowane, a przy opadach śniegu może powstać zagrożenie zawalenia się dachu. 
Konieczna jest ponadto wymiana sześciu wyeksploatowanych i przeciekających grzejników.  

W zakresie pielęgnacji i utrzymania Parku Miejskiego konieczne jest wykonanie ujęć 
wodnych przy fontannach, gdyż stały dostęp do wody w rejonach założonych kwietników 
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potrzebny jest do pielęgnacji roślin (księżyce, kwadraty, jabłonki i ogród daliowy „Lublin”). 
Poza tym, ściany boczne w budynku mnożarki wymagają kapitalnego remontu. Murowane 
i najprawdopodobniej nieizolowane ściany są nieotynkowane, z licznymi spękaniami, 
ubytkami muru oraz rozwarstwieniami rzędów cegieł. 

Efektem realizacji ww. działań będzie poprawa warunków życiowych zwierząt i roślin 
w Palmiarni. Zmniejszeniu ulegną koszty c.o. i energii elektrycznej, a wietrzenie obiektu 
będzie szybsze i bardziej skuteczne. Zamontowanie ujęć wody na terenie Parku Miejskiego 
znaczenie ułatwi podlewanie oraz zmniejszy czas wykonywania prac pielęgnacyjnych przy 
wysadzonych roślinach. 

LPGK zarządza również cmentarzami komunalnymi w Legnicy. Cmentarze to nie 
tylko miejsca pochówku, lecz również znaczny obszar zieleni miejskiej i rezerwuar siedlisk 
dla licznych gatunków owadów, ptaków i małych zwierząt. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 
na cmentarzach komunalnych wymaga większych nakładów finansowych. Ponadto na 
cmentarzu przy ul. Wrocławskiej konieczna jest budowa ogrodzenia, kanalizacji deszczowej 
oraz zbiornika retencyjnego. 

Z informacji przekazanych przez LPGK wynika, że również Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt wymaga przeprowadzenia prac remontowych, w szczególności: 
starego pokrycia dachu boksów, instalacji elektrycznej, ścian i posadzki pomieszczenia 
kuchennego. Celowa jest rezygnacja z wykorzystywania energii elektrycznej do grzania 
wody, co wymagać będzie przebudowy instalacji w celu wykorzystania do grzania wody 
istniejącego pieca c.o. Konieczne jest również uzupełnienie oraz malowanie tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz naprawa dachu budynku biurowo – gospodarczego. 

Nadleśnictwo Legnica planuje budowę ścieżki rowerowej. Celem jest połączenie we 
wspólną sieć ścieżek znajdujących się na terenie Legnicy oraz ścieżek znajdujących się na 
terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Legnica. 
Ścieżka zlokalizowana będzie przy Nadleśnictwie i będzie biegła przez tereny leśne 
w kierunku szkółki kontenerowej w Miłogostowicach. Pozwoli to stworzyć atrakcyjną dla 
rowerzystów trasę obejmującą tereny miejskie i leśne. Na trasie przejazdu planujemy 
budowę infrastruktury turystycznej w postaci ławostołów, ławek, koszy na śmieci, zadaszeń. 
Dla właściwej orientacji umieszczone będą tabliczki kierunkowe. Na trasie zlokalizowane 
będą również tablice edukacyjne o tematyce leśnej, co pozwoli połączyć aktywny 
wypoczynek ze zdobywaniem wiedzy o lesie. Projektowana ścieżka pozwoli skanalizować 
rowerowy ruch turystyczny oraz zwiększyć standard i bezpieczeństwo dla rowerzystów. Na 
potrzeby budowy ścieżki rowerowej planowany jest remont dróg leśnych dla zapewnienia 
odpowiednich warunków do bezpiecznego poruszania się. Prace przeprowadzone będą 
wyłącznie z użyciem naturalnego kruszywa. Skutkiem ekologicznym inwestycji będzie 
poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie świadomości ekologicznej, 
podniesienie atrakcyjności okolic Legnicy i poprawa jej wizerunku. 

 

6.1.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. 
Palmiarnia – Wywietrzniki górne w 
pawilonie głównym, z możliwością 
otwierania z poziomu podłogi. 

LPGK 2015 - 2016 ok. 35 000 budżet miasta 

2. 
Palmiarnia – kapitalny remont bocznej 
szklarni. LPGK 2015 - 2016 ok. 90 000 budżet miasta 
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L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

3. 
Palmiarnia – wymiana 6 szt. 
wyeksploatowanych grzejników. LPGK 2015 - 2016 ok. 10 000 budżet miasta 

4. 

Park Miejski – wykonanie ujęć wodnych 
do podlewania kwiatów przy fontannach 
w Parku Miejskim (księżyce, kwadraty, 
jabłonki i ogród daliowy „Lublin”). 

LPGK 2015 - 2020 ok. 35 000 budżet miasta 

5. 
Park Miejski – kapitalny remont ścian 
bocznych w mnożarce. LPGK 2015 - 2020 ok. 12 000 budżet miasta 

6. 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt : 
- Naprawa dachu na boksach w części 
dotychczas nieremontowanej. 
- Wymiana instalacji elektrycznej w 
budynku biurowo –gospodarczym. 
- Wyłożenie ścian i posadzki 
pomieszczenia kuchennego płytkami 
ceramicznymi i GRES. 
- Przebudowa instalacji wody cieplej  
w celu wykorzystania do grzania wody 
istniejącego pieca c.o. 
- Wymiana instalacji elektrycznej  
w budynku biurowo –gospodarczym. 
- Naprawa dachu w budynku biurowo-
gospodarczym. 

LPGK 2015 - 2018 

szacunkowo: 
 

5 000 
 

30 000 
 

7 000 
 

15 000 
 

20 000 
 
 

5 000 

budżet miasta 

7. 
Cmentarze miejskie – Utrzymanie zieleni, 
pielęgnacja i wycinka drzew 
zagrażających upadkiem.  

LPGK 2015 - 2020 ok. 200 000 
rocznie 

budżet miasta 

8. 
Cmentarz przy ul. Wrocławskiej – 
Budowa nowych oraz remont istniejących 
alejek cmentarnych. 

LPGK 2015 - 2020 ok. 3 000 000 budżet miasta 

9. 

Cmentarz przy ul. Wrocławskiej – 
Odwodnienie części północno- 
zachodniej (przy lasku) oraz wykonanie 
ogrodzenia włączonej w obręb cmentarza 
tzw. Dolinki.  

LPGK 2015 - 2020 ok. 130 000 budżet miasta 

10. Budowa ścieżki rowerowej Nadleśnictwo 
Legnica 2015 - 2016 ok. 550 000 środki zewnętrzne 

11. 
Rewitalizacja przydomowych ogrodów w 
zabytkowej części miasta w obrębie tzw. 
Kwadratu 

właściciele 
posesji 2015 - 2020 b.d. środki własne 
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6.2 Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

Do najważniejszych ekosystemów leśnych na terenie miasta należą: 
- Lasek Pawicki wraz z przyległym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami i łąkami - 

jedyny naturalny teren leśny na obszarze miasta. 
- Lasek Złotoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi łąkami i nieużytkami - teren parku 

leśnego ze sztucznie wprowadzanymi nasadzeniami. 
- Łąki i zalesienia przy ul. Rzeszotarskiej - tworzące urozmaicony ekosystem, składający 

się z dwóch terenów leśnych, dużego stawu oraz pól i łąk z zakrzaczeniami. Na tym 
terenie utworzone zostały dwa użytki ekologiczne: “Lasek przy ul. Rzeszotarskiej” 
i “Bagno przy ul. Poznańskiej”; 

- Zadrzewienia wokół wyrobiska przy starej cegielni; 
- Pagórek (ostaniec erozyjny) położony na zachód od terenu cegielni; 

Lasy i zorganizowane tereny zielone stanowią niecałe 7% całkowitej powierzchni 
miasta (wg danych UM). Na przestrzeni ostatnich lat powierzchnia gruntów leśnych uległa 
zmniejszeniu, podobnie jak użytków rolnych i terenów wypoczynkowych. Celem zwiększenia 
zasobów leśnych należy przeznaczyć istniejące nieużytki, grunty niskiej jakości lub 
zdegradowane pod nowe zalesienia. Zasady przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia 
reguluje ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych 
do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2003 nr 46 poz. 392). Należy 
wprowadzać dolesienia w obszarach rolnych o najniższej wartości rolniczej. Zasadne są 
zalesienia ze względów ekologicznych: poprawa struktury gatunkowej, funkcje ochronne, 
powiązania kompleksów, ograniczające uciążliwe oddziaływania. Zalesienia w obszarach łąk 
śródpolnych i nieużytków stanowiących bazę dla różnorodności biologicznej nie są 
wskazane. Celowe jest stopniowe nadawanie statusów ochronnych lasom w korytarzach 
ekologicznych. 

Grunty przeznaczone do zalesiania określa miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obowiązek zalesiania gruntów ciąży na nadleśniczych w odniesieniu do 
gruntów w zarządzie Lasów Państwowych i właścicielach lub użytkownikach wieczystych – 
w odniesieniu do innych gruntów. Prywatni właściciele gruntów mogą uzyskać pomoc 
finansową w przypadku zalesiania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej: w ramach ustawy 
z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. Płatność na zalesienie 
jest udzielana producentowi rolnemu, który został wpisany do ewidencji producentów, 
zobowiązał się do zalesienia działek, na których do dnia złożenia wniosku była prowadzona 
działalność rolnicza oraz zobowiązał się do pielęgnacji i ochrony założonej uprawy leśnej 
zgodnie z planem zalesienia.  

 

6.2.1 Cel do 2020 r. 

 

Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka zasobami leśnymi w granicach miasta. 
 

6.2.2 Kierunki działań 

- Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego. 

- Ochrona, powiększanie i udostępnianie zasobów leśnych. 
- Wielofunkcyjna gospodarka leśna. 
- Zalesianie gruntów niskiej jakości lub zdegradowanych poprzez: uzupełnianie zalesień 

w korytarzach ekologicznych. 
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- Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną. 
- Przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym m.in. zagrożeniu pożarowemu, poprzez stały 

monitoring obszarów leśnych pod kątem ewentualnych zagrożeń. 
- Regulowanie form i intensywności użytkowania zasobów leśnych oraz świadczenia 

przez las funkcji socjalnych i ochronnych. 
- Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości ich 

zalesienia lub przeznaczenia na tereny rekreacyjne. 
- Uaktualnienie lub opracowanie planów urządzania lasów. 
- Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie 

różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych. 
- Poprawa struktury wiekowej drzewostanów. 
- Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy 

ekologicznych i wododziałów (zmniejszanie fragmentacji). 
- Realizacja programu małej retencji w lasach. 
- Zalesienia gruntów porolnych i monitoring realizacji zalesień. 

 

6.2.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.2 Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

1. Promowanie i wspieranie zalesiania 
gruntów nieprzydatnych rolniczo 

UM 2014 – 2017 brak nie dotyczy 

2. 
Lokalizacja zalesień i zadrzewień 
w planach zagospodarowania 
przestrzennego  

UM na bieżąco brak budżet miasta 

 
 

Huta Miedzi „Legnica” na terenach przyległych do zakładu (dawna strefa ochronna) 
prowadzi przebudowę drzewostanów topolowych na drzewostany mieszane zgodne z 
siedliskiem, w oparciu o aktualny plan urządzenia lasu. W granicach miasta znajdują się 
również lasy należące do KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi „Legnica” poprzez tytuł 
prawny (własność, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa od ANR – 
łącznie ok. 107 ha).  

Na tych terenach, w ramach wzrostu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, 
prowadzone są przez Hutę Miedzi „Legnica” następujące przedsięwzięcia: 

� Przebudowa lasów w kierunku zgodnym z siedliskiem, 
� Umacnianie ochronnych funkcji lasów (glebochronnych, wodochronnych). 

 

6.2.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.2 Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

1. 

Przebudowa drzewostanów topolowych 
na drzewostany mieszane zgodne 
z siedliskiem na terenie dawnej strefy 
ochronnej HM „Legnica” 

HM 
„Legnica” corocznie brak danych  budżet zakładu 
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L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

2. 
Przebudowa lasów w kierunku zgodnym 
z siedliskiem na terenach należących do 
Zakładu. 

HM 
„Legnica” corocznie brak danych  budżet zakładu 

3. 
Umacnianie ochronnych funkcji lasów 
(glebochronnych, wodochronnych) na 
terenach należących do Zakładu. 

HM 
„Legnica” corocznie brak danych  budżet zakładu 

 
 

6.3 Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych 

Sieć rzeczną w obrębie miasta stanowią: Kaczawa z Młynówką, Czarna Woda 
z Pawłówką, Wierzbiak z Kopaniną oraz szereg drobnych cieków i rowów melioracyjnych. 
W północnej części miasta naturalny drenaż zintensyfikowany jest przez gęstą sieć 
melioracyjną, ciek Pawłówka i Kanał Rzeszotarski. Wzdłuż kanału przebiega pn-zach granica 
miasta. Szerokie doliny rzeczne stanowią równocześnie podstawowe korytarze ekologiczne 
przebiegające przez teren Miasta Legnicy. Na terenie miasta istnieje ponadto 67 zbiorników 
wód stojących pochodzenia antropogenicznego, o łącznej powierzchni 57,3 ha, z czego 
24 ha stanowią stawy infiltracyjne ujęcia wody w Przybkowie [32]. 

Zasoby wodne są podstawą funkcjonowania i rozwoju gospodarczego miast, 
a jednocześnie intensywne procesy urbanizacji przyczyniają się do degradacji ekosystemów 
wodnych i od wody zależnych. Zmiany struktury krajobrazu rolniczego, wzrost uszczelnienia 
zlewni na skutek urbanizacji oraz zabiegi regulacyjne w dolinach rzek (zawężanie, 
prostowanie koryt) wpływają na wzrost zagrożeń powodziowych w miastach. Ekosystemy 
dolin rzecznych dostarczają usług regulacyjnych, polegających na naturalnej kontroli 
przeciwpowodziowej i samooczyszczaniu cieków. Antropopresja znacznie ogranicza te 
zdolności. 

Wiele miast wykorzystuje atuty nadwodnej lokalizacji i proekologiczne podejście do 
promowania swojego wizerunku. Warto wskazać następujące działania inwestycyjne 
zrealizowane w kierunku ochrony przeciwpowodziowej, wpływające na podniesienie 
atrakcyjności terenów nadrzecznych miasta Legnicy: 

- Inwestycja pn. "Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica" – KARTUSKA III, wykonana 
w roku 2012 przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – 
Oddział w Legnicy, związana z podwyższeniem i wzmocnieniem lewobrzeżnego wału, 
gdzie został wybudowany bulwar rekreacyjny, przy współfinansowaniu przez miasto 
Legnica (umowa o wspólnym finansowaniu zadania) - współfinansowanie realizacji 
inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej (ławki, nawierzchnia i oświetlenie ciągu 
pieszego na wale); 

- Wykonanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Nadzór 
Wodny w Legnicy) zadań pn. „Odtworzenie przekroju normalnego wraz z 
fragmentarycznym remontem ubezpieczeń brzegowych i dennych koryta rzeki 
Kaczawy w km 24+550-25+550 w m. Legnica” oraz „Odtworzenie przekroju 
normalnego wraz z fragmentarycznym remontem ubezpieczeń brzegowych i dennych 
koryta rzeki Kaczawy w km 25+500 ÷ 27+550 w m. Legnica” zapewniających poprawę 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Legnicy. 

Powyższe zadania, w połączeniu z wykonanymi wcześniej zadaniami: „Modernizacja 
lewobrzeżnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego rz. Kaczawy w m. Legnica (w km 
wału 23+800-25+000) zrealizowane w roku 1999 oraz Modernizacja lewobrzeżnego wału 
przeciwpowodziowego rz. Kaczawy (w km wału 23+855-24+100) zrealizowane w roku 2003, 
tzw. KARTUSKA I i II, w ramach których wybudowano mury oporowe stanowiące ochronę 
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przeciwpowodziową wraz z  bulwarami i oświetleniem, uatrakcyjniły teren międzywala rzeki i 
przywróciły te tereny miastu.  

W zapobieganiu powodziom miejskim kluczową rolę odgrywa zmniejszanie odpływu 
powierzchniowego, którego objętość gwałtownie wzrasta na skutek uszczelnienia dużych 
powierzchni miast. Zrównowa żone systemy zagospodarowania wód opadowych  
(Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS) zalecane są w wielu krajach UE i w USA. 
Naśladują one naturalne procesy występujące w środowisku przyrodniczym: gromadzenie 
(retencja), wsiąkanie (infiltracja), mechaniczne i biologiczne oczyszczanie oraz 
odparowywanie wody (ewapotranspiracja). Mają na celu redukcję poziomu zanieczyszczeń 
i wielkości spływów deszczowych z obszarów zurbanizowanych. Proces zagospodarowania 
wód opadowych w systemach SUDS można podzielić na trzy zasadnicze etapy: zbieranie 
i transportowanie; gromadzenie, rozdysponowanie wody poprzez: powtórne wykorzystanie, 
wsiąkanie i parowanie. Oczyszczanie wód deszczowych może odbywać się na każdym 
z tych etapów, przy wykorzystaniu naturalnych właściwości gruntu i roślinności. [11].  

Czystość wody jest warunkiem wizualnej i społecznej atrakcyjności kompozycji 
wodnych. Nie należy jednak ukrywać procesów oczyszczania przed obserwatorami. 
Uwidacznianie metod neutralizacji zanieczyszczeń i znaczenia biotopów roślinnych 
w procesie oczyszczania wody podnosi świadomość społeczeństwa i dbałość o środowisko. 
Retencja wód opadowych i ich zagospodarowanie w miejscu zaistnienia opadu pozwala 
zmniejszyć natężenie przepływów szczytowych w systemach kanalizacji zbiorczej i uniknąć 
gwałtownych wezbrań cieków miejskich oraz lokalnych podtopień. Ekosystemy wodno-
roślinne służą jednocześnie rekreacji i edukacji ekologicznej mieszkańców. W wielu miastach 
i osiedlach systemy SUDS z powodzeniem zastępują tradycyjną kanalizację deszczową. 

Zasady kształtowania zintegrowanych systemów zagospodarowania wód opadowych [11]: 
1. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu opadu, na powierzchni terenu, w celu 

redukcji odpływu powierzchniowego do poziomu sprzed urbanizacji. 
2. Wykorzystanie naturalnych właściwości gleby i materiału roślinnego do spowalniania 

i oczyszczania spływów wód deszczowych. 
3. Kształtowanie ekosystemów wodno-roślinnych w ścisłym powiązaniu z kompozycją 

przestrzenną i przeznaczeniem funkcjonalnym miejsca, w celu uzyskania wartości 
dodanej w postaci: 
• wizualnej i funkcjonalnej atrakcyjności miejsca, 
• społecznej akceptacji, 
• wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

4. Konieczność planowania wielobranżowego i partycypacji mieszkańców. 

W praktyce jedynym narzędziem służącym ograniczaniu powierzchni uszczelnionych 
w miastach jest udział procentowy powierzchni terenów biologicznie czynnych, wyznaczany 
w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunkach 
zabudowy, na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ograniczenia dopuszczalnej wielkości powierzchni szczelnych mogą być bodźcem do 
stosowania zielonych dachów i nawierzchni przepuszczalnych. 

Skutecznym narzędziem wdrażania polityki zrównoważonego gospodarowania 
wodami opadowymi w miastach są instrumenty ekonomiczne, takie jak [11]: 

- zróżnicowana opłata taryfowa za odprowadzanie wód opadowych z terenu 
nieruchomości (tzw. podatek od deszczu),  

- ulgi dla właścicieli, którzy zagospodarowują wodę deszczową na terenie działki, 
- obciążanie właścicieli nieruchomości opłatą środowiskową za odprowadzenie wód 

deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych, 
- kary za przekroczenie wielkości dopuszczalnej powierzchni szczelnej w realizacji, 

w stosunku do określonej w projekcie i pozwoleniu na budowę. 
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Rysunek 6.1 Porównanie wielkości odpływu powierzchniowego z terenów biologicznie czynnych 
(po lewej) i uszczelnionych (po prawej) [11] 

 
 
 
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi polega również na wdrażaniu 

rozwiązań stymulujących społeczeństwo i gospodarkę do oszcz ędnego zu życia wody . Jak 
wynika z danych GUS dla Miasta Legnicy, na przestrzeni ostatnich 6 lat zużycie wody na 
potrzeby gospodarki komunalnej ulegało powolnemu spadkowi, osiągając w 2013 r. poziom 
o prawie 7% niższy w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Jednakże, jak widać na rysunku 
poniżej, roczne zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca Legnicy jest średnio o 
6m3 większe niż w przypadku mieszkańca powiatu ziemskiego. Różnice te są 
zdeterminowane przede wszystkim powszechnością usług wodociągowych i 
komplementarnych, lecz również racjonalnością w użytkowaniu wody. 
 

Rysunek 6.2 Zużycie wody na 1 mieszkańca w latach 2008 – 2013 [GUS] 
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Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o strukturę zużycia wody w gospodarstwie 

domowym, jest zużycie wody na do kąpieli i na cele higieniczne. Podobną ilość wody, tj. ok. 
25-30% dobowego zużycia zostaje wykorzystana do spłukiwania toalet. Nawet niewielka 
poprawa właśnie tam, gdzie zużycie wody jest największe, powoduje w skali makro 
najbardziej wymierne korzyści. Oszczędności można osiągnąć poprzez: 
� ograniczenie zużycia wody do spłukiwania ustępów – obecnie standardem jest 6 litrów, 

a dostępne są już rozwiązania pozwalające zużywać nawet 3,5-4 litry na jedno spłukanie.  
� w obiektach, gdzie bardzo wiele osób korzysta z umywalek czy pryszniców (takich jak np. 

baseny czy szkoły) należy stosować baterie przyciskowe, które uruchamiają się tylko na 
pewien określony czas.  

� montowanie perlatorów na końcówkach wylewki baterii.  
� baterie termostatyczne, które automatycznie w ciągu 2-3 sekund ustawiają stopień 

zmieszania wody zimnej i ciepłej na poziomie odpowiadającym żądanej temperaturze. 
� baterie bezdotykowe, w których wypływ wody zostaje zakończony automatycznie 

w momencie, gdy cofa się rękę spod kranu.  
 
Poza wyposażeniem pomieszczeń sanitarnych, istnieje również szereg rozwiązań 

technicznych, których wdrożenie na etapie budowy budynku zapewnia wymierną 
oszczędność zużycia wody. Woda do różnych celów nie musi w całości pochodzić 
bezpośrednio z sieci wodociągowej, tym bardziej, że jest to droga woda wysokiej jakości 
przeznaczona do spożycia. Do spłukiwania toalet, prac porządkowych, czy utrzymania 
zieleni należy wykorzystywać wodę z połaci dachowych, ze ścieków szarych (po 
odpowiednim przefiltrowaniu). System powtórnego wykorzystania ścieków szarych nazywany 
jest instalacją kanalizacji dualnej. Powinno się uwzględniać także sposoby, które pozwalają 
zracjonalizować zużycie ciepłej wody i tym samym zmniejszyć wykorzystanie energii w celu 
jej podgrzewania. 

Ochrona zasobów wód polega również na ochronie przed zanieczyszczeniem  
płynących i stojących wód powierzchniowych, wód gruntowych oraz użytkowych poziomów 
wodonośnych. Cele i zadania dla tego obszaru tematycznego zawarte są w osobnym 
rozdziale nr 7.2 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Źródłem wody pitnej dla 
Legnicy jest ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy, o zasobach dyspozycyjnych 
sięgających kilkuset tysięcy m3/d. Ujęcie chronione jest przez strefę ochronną, którą stanowi 
teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 155,8 ha oraz teren ochrony pośredniej 
zajmujący 2 561 ha. 

 

6.3.1 Cel do 2020 r. 

 

Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi oraz zwrócenie miasta „ku rzece”. 
 

6.3.2 Kierunki działań  
- Prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach 

domowych, lokalach usługowych i przemyśle. 
- Redukcja zużycia wody przez zastosowanie nowoczesnych systemów i technologii na 

etapie budowy i remontu budynków użyteczności publicznej. 
- Promowanie technologii służących oszczędzaniu wody i powtórnemu wykorzystywaniu 

wód zużytych (tzw. szarej wody). 
- Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego zaopatrzenia w wodę 

zasoby wodne pochodzące bezpośrednio z opadów. 
- Zrównoważona aktywizacja i zagospodarowanie dolin rzecznych, wykorzystanie ich 

potencjału rekreacyjnego i zdrowotnego. 
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- Przywrócenie Kaczawy i terenów przybrzeżnych miastu i jego mieszkańcom - 
zabudowa bulwarowa wzdłuż wałów przeciwpowodziowych (od ul. Nadbrzeżnej). 

- Budowa infrastruktury służącej ochronie i zagospodarowaniu zasobów wodnych. 
- Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach wodociągowych do wielkości 

akceptowalnych pod względem technicznym i ekonomicznym. 
- Działania edukacyjne promujące oszczędzanie wody w celu osiągnięcia trwałej 
świadomości wszystkich użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i oszczędnego 
korzystania z zasobów wodnych. 

- Opracowanie strategii i narzędzi dla zwiększenia małej retencji i zrównoważonego 
gospodarowania wodami opadowymi w mieście. 

- Odbudowa biologiczna cieków i innych akwenów wodnych - renaturyzacja cieków. 
- Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę. 
- Zwiększenie retencji zlewni, w tym budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej dla 

zwiększenia retencji zasobów wodnych oraz poprawy ich jakości i bioróżnorodności. 
- Podnoszenie lesistości zwiększającej retencyjność oraz przekształcanie gruntów 

ornych w użytki zielone. 
 

 

6.3.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.3 Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych 

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych. UM corocznie 
ok. 200 000 

rocznie 
budżet miasta, 

budżet województwa 

2. 
Lokalizacja i ochrona obszarów 
o zwiększonej retencji wodnej w planach 
zagospodarowania przestrzennego  

UM na bieżąco brak budżet miasta 

3. 

Propagowanie zachowań sprzyjających 
oszczędzaniu wody przez działania 
edukacyjno-promocyjne skierowane do 
wszystkich grup społecznych 

UM 2015 – 2020 brak budżet miasta 

4. Remont, konserwacja i utrzymanie 
urządzeń wodnych. 

UM 2015 – 2020 ok. 150 000 
rocznie 

budżet miasta 

5. Uporządkowanie międzywala rzeki 
Kaczawy w Legnicy 

UM 2015 100 000 budżet miasta 

6. Przełożenie ujściowego odcinka rowu  
K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica 

UM 2015 50 000 budżet miasta 

 
 

6.4 Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

Gleba powinna podlegać szczególnej ochronie, ponieważ jej skład mineralny 
w praktyce uważa się za nieodnawialny. Działalność przemysłu i rolnictwa w rejonie miasta 
Legnicy może powodować degradację gleb i daleko idące zmiany, zwłaszcza w zakresie 
zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, zmiany odczynu 
i stosunków wodnych w glebach. Na pogorszenie stanu gleb największy wpływ mają 
następujące czynniki:  
• Zły stan utrzymania systemu melioracji podstawowej i szczegółowej, 
• Zanieczyszczenie gleb w wyniku działalności przemysłu, 
• Zanieczyszczenie gleb wywołane obecnością "dzikich wysypisk", 
• Zanieczyszczenie wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów, 
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• Zanieczyszczenia gleb związane z intensywną gospodarką rolną, 
• Zagrożenie erozją wietrzną i wodną. 

 
Użytki rolne  są drugą co do wielkości kategorią w strukturze użytkowania 

powierzchni w mieście i zajmują 39% jego obszaru, w tym ponad ¾ zajmują grunty orne, 
a dalsze 20% to łąki i pastwiska. Największy zwarty kompleks gruntów ornych znajduje się 
w części południowej miasta w rejonie Przybkowa oraz sąsiedztwie wsi Nowa Wieś 
Legnicka, Bartoszów. Mniejsze kompleksy występują na zachodnim obrzeżu miasta 
(Zosinek, Ulesie) oraz w części północnej w niezabudowanym fragmencie doliny Kaczawy 
i dolinie Czarnej Wody (Piekary Stare, Pawice, Rzeszotary) [55]. Grunty chronione (grunty 
rolne klas I-IV oraz grunty leśne) zajmują 35% powierzchni Legnicy. Gleby klasy I (9,7 ha) 
obejmują niewielkie fragmenty w południowej części miasta, gleby klasy II (306 ha) 
występują głównie na madach Kaczawy i Czarnej Wody w południowej i środkowej części 
miasta, gleby klasy III (878 ha) spotykane są powszechnie, zaś gleby klasy IV (783 ha) 
skupiają się głównie w części północnej, wschodniej i południowowschodniej, przy czym 
większe kompleksy tworzą w zasadzie jedynie grunty klasy IV [32].  

Region, w którym leży Legnica charakteryzuje się jednymi z najlepszych jakościowo 
gleb w Polsce, dlatego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego – Perspektywa 2020 wskazuje tereny rolnicze w granicach miasta jako 
obszar chroniony, przeznaczony do intensywnej produkcji rolnej. Z roku na rok jednakże 
powierzchnia użytków rolnych systematycznie maleje. Na przestrzeni ostatnich 6 lat 
zmniejszyła się w sumie o 44 ha, w tym 25 ha ubyło z areału gruntów rolnych. Wg ostatniego 
powszechnego spisu rolnego w (2010 r.) na 566 gospodarstw rolnych w Legnicy, 346 
prowadziło działalność rolniczą, w tym ponad 200 na powierzchni powyżej 1 ha. Z danych 
GUS wynika, że na koniec 2013 r. działalność rolniczą w Legnicy prowadziło 57 podmiotów 
gospodarczych, o 22 mniej niż w 2008 r.  

Mimo iż rolnictwo nie jest funkcją wiodącą miasta, grunty orne stanowią nieodłączny 
element przestrzeni miejskiej, zajmując prawie 30% jej powierzchni i nie powinny być 
traktowane jedynie jako rezerwuar terenów pod zabudowę. Mają one bowiem ogromne 
znaczenie krajobrazowe, kulturowe i w określonych warunkach produkcji rolnej – 
przyrodnicze – dla miasta jako całości. Powstrzymanie ubytku gruntów ornych i wypierania 
rolnictwa z miejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej jest działaniem tylko pozornie 
sprzecznym ze stereotypowo rozumianym rozwojem miasta. W rzeczywistości, z punktu 
widzenia rozwoju zrównoważonego, jest to podejście jak najbardziej racjonalne, gdyż dzięki 
temu miasto ma szansę uniknąć klęski chaotycznej zabudowy na przedmieściach. Ponadto, 
zachowanie struktur przestrzennych rolnictwa stanowi element przyrodniczej rewitalizacji 
miasta i podnosi komfort życia jego mieszkańców. Warunkiem jest włączenie użytków 
rolnych do przyrodniczej tkanki miasta i wykształcenie specyficznej odmiany rolnictwa 
miejskiego, pełniącego również inne uzupełniające funkcje: krajobrazowe, rekreacyjne, 
produkcji proekologicznej o zapewnionym zbycie lokalnym.  

Realizacja takiej wizji rozwoju rolniczej przestrzeni przyrodniczo – produkcyjnej 
w granicach miasta wymaga podjęcia szeregu kroków, w tym np. objęcia większą ochroną 
terenów rolniczych tak, aby ceny gruntów chronionych jako rolne spadły, co umożliwiłoby 
rolnikom powiększanie gospodarstw, a jednocześnie wykluczyło możliwość spekulacji 
cenami terenów rolnych zamienianych na budowlane [12]. Rolnictwo miejskie powinno 
ograniczać się do upraw polowych, sadów, winnic, uprawy warzyw i kwiatów, szkółek zieleni 
ozdobnej, szklarni w ograniczonych ilościach, łąk i nieużytków towarzyszących uprawom. 
W zamian miasto powinno oferować szerokie wsparcie osobom, które decydowałyby się na 
prowadzenie tak sprofilowanej produkcji rolnej na terenie miasta. Cały program wspierania 
rolnictwa miejskiego ma na celu stworzenie takich warunków, aby ludzie młodzi wybierali 
proponowaną opcję, jako równie dobrą albo i lepszą od tradycyjnych zawodów uprawianych 
w mieście. Rolą włodarzy miasta jest pomoc w rozwoju koniecznej dla rolnictwa 
infrastruktury, ale jednocześnie zabezpieczenie dostępności tych terenów dla rekreacji 
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i wypoczynku (sieć dróg spacerowych, tras rowerowych, dogodny dojazd itp.). Korzyści dla 
mieszkańców to dostęp do świeżych, wysokiej jakości produktów rolnych, możliwość 
kontaktów i obcowania z kulturą wiejską, dodatkowe tereny i nowe formy wypoczynku, 
pozytywny wpływ na klimat miasta poprzez zwiększenie areału przestrzeni otwartych [12]. 

„Dzikie” wysypiska – ze względu na zawartość odpadów niebezpiecznych stanowią 
zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych). Corocznie z budżetu 
miasta przeznacza się środki na ich likwidację. W 2012 r. zlikwidowano dzikie wysypiska 
w okolicach ulic: Goździkowej/Fiołkowej, Siemianowickiej/Kilińskiego, Orzeszkowej/Kolbego, 
Malinowej, Rzeszotarskiej, Jaworzyńskiej, Wałów Królowej Jadwigi. Z kolei w 2013 r. były to 
okolice ulic: Stromej, Orzeszkowej, Malinowej, Wielkiej Niedźwiedzicy, Kominka, 
Raciborskiej oraz w rejonie Lasku Złotoryjskiego. W niektórych lokalizacjach dzikie 
wysypiska pojawiają się ponownie pomimo prowadzenia akcji ich likwidacji. W takich 
przypadkach celowe jest wprowadzenia dodatkowego monitoringu tych lokalizacji i w miarę 
możliwości zmiana zagospodarowania terenu, utrudniająca ponowne wykorzystywanie tych 
miejsc na cele nielegalnego gromadzenia odpadów. 

Problemem jest również skażenie cz ęści gleb  na terenie miasta. Wieloletnia, 
ogromna emisja metali ciężkich i związków siarki przez Hutę Miedzi Legnica spowodowała, 
że na terenie jej obszaru chronionego stężenie zawartości metali ciężkich w glebie,  
a w szczególności miedzi, znacznie przekracza normy. Na terenach powojskowych, 
szczególnie na terenie byłego lotniska, występuje skażenie gleb substancjami 
ropopochodnymi. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mogą być również obecnie 
funkcjonujące stacje paliwowe. Szczegółowe dane na ten temat zawiera rozdział nr 3.1. 
Urząd Miasta w latach 2008-2012 podejmował działania służące monitoringowi poziomów 
skażenia gleb oraz/lub ich rekultywacji, m.in. na terenie byłego lotniska JAR, dawnej bazy 
magazynowej PKN Orlen S.A. przy ul. Masarskiej, stacji paliw MPK przy ul. Domejki, czy 
byłej stacji paliw dla lokomotyw PKP przy ul. Ścinawskiej [32]. 

Odpowiedzialność za zanieczyszczone grunty (gleba i ziemia) reguluje ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [47], gdzie zgodnie z zapisami: 
1. art. 7: kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego 

zanieczyszczenia; oraz kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi 
koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu;  

2. art. 7a: do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku i do szkody w środowisku 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014, poz. 210) 

Zgodnie z ww. ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie: 
1. art. 6, ust 11, pkt. c: do szkód w środowisku zalicza zanieczyszczenie gleby lub ziemi, 

(w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia 
ludzi), jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, 
ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana w powierzchni 
ziemi przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska. 

2. art. 9: W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze 
środowiska jest obowiązany podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 
zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu 
osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, 
powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych 
szkodliwych czynników; oraz do podjęcia działań naprawczych. 

3. art. 7: Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za 
zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny 
dyrektor ochrony środowiska. 

4. art. 12: Jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi zostały spowodowane przez więcej niż 
jeden podmiot korzystający ze środowiska, albo za zgodą lub wiedzą władającego 
powierzchnią ziemi (jeżeli nie dokonał on zgłoszenia o bezpośrednim zagrożeniu lub 
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fakcie zanieczyszczenia niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy), odpowiedzialność tych 
podmiotów za podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych jest solidarna. 

5. art. 16: Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, 
jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie 
można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się 
bezskuteczna; oraz z uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub możliwość 
zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku jest konieczne natychmiastowe 
podjęcie tych działań. 

 

6.4.1 Cel do 2020 r. 

 

Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. 
 

6.4.2 Kierunki działań 

- Wdrażanie programów rolno–środowiskowych, uwzględniających działania 
prewencyjne w zakresie ochrony gleb.  

- Opracowanie narzędzi wsparcia dla młodych ludzi prowadzących działalność w branży 
rolno – spożywczej. 

- Racjonalne użytkowanie środków ochrony roślin i nawozów. 
- Optymalizacja wykorzystania potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie 

rodzaju i wielkości upraw.  
- Optymalizacja wykorzystania potencjału odpadów pochodzących z produkcji rolnej 

i zwierzęcej, np. biogazownie.  
- Promowanie inwestycji umożliwiających wzrost wydajności i efektywności 

energetycznej w produkcji rolno-spożywczej wraz z ograniczaniem emisji. 
- Stosowanie zmianowania, metod mechanicznych i biologicznych w walce z chwastami, 

chorobami i szkodnikami (zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin). 
- Stosowanie odpowiednich praktyk agrotechnicznych m.in. wsiewki poplonowe, 

międzyplony, racjonalne nawożenie w oparciu o plan nawozowy. 
- Rekultywacja terenów i gruntów zdegradowanych. 
- Likwidacja „dzikich wysypisk” i prowadzenie działań utrudniających ponowne 

nielegalne gromadzenie odpadów w tych samych miejscach. 
- Prowadzenie rejestru obszarów, na których przekroczone zostały standardy jakości 

gleby i ziemi. 
- Identyfikacja (Starosta) potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi. 
 
 

6.4.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.4 Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

1. 

Informowanie mieszkańców i zachęcanie 
do udziału w szkoleniach dla rolników 
organizowanych m.in. przez DODR, 
ARiMR, organizacje pozarządowe, 
w szczególności w ramach programów 
rolno-środowiskowych 

UM 2015 – 2016 brak nie dotyczy 
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L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

2. Likwidacja „dzikich wysypisk” 
oraz rekultywacja i monitoring terenu 

UM na bieżąco ok. 200 000 
rocznie 

budżet miasta 

3. 
Ochrona gruntów ornych o najwyższej 
bonitacji przed przeznaczaniem na cele 
nierolnicze i nieleśne 

UM na bieżąco brak nie dotyczy 

 

W instalacjach, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia 
gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, w trakcie aktualizacji Pozwolenia 
Zintegrowanego wymagane jest opracowanie raportu początkowego (zgodnie z art. 208 
Ustawy POŚ). W ramach ochrony gleb i powierzchni ziemi przewidziane jest wykonanie 
przez Hutę Miedzi „Legnica” w/w raportu. W raporcie początkowym przedstawiony zostanie 
stan zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie Huty substancjami 
powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez zakład. W tym 
celu konieczne będzie wykonanie badań w kierunku zanieczyszczeń tymi substancjami tj. 
badań gleb oraz badań wód gruntowych poprzez odwierty hydrogeologiczne. Szacunkowe 
koszty, wg opracowania wykonanego dla MŚ, to ok. 75.000 zł (teren wyznaczony do badań 
680 ha, w tym 80 ha to teren zakładu a 600 ha to tereny otaczające, będące pod wpływem 
emisji z Huty). 
 

6.4.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.4 Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

1. Wykonanie Raportu Początkowego jako 
elementu Pozwolenia Zintegrowanego 

HM 
„Legnica” 2015 - 2016 ok. 75 000 budżet zakładu 

 
 

6.5 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Ochronę złóż kopalin, rozumianą jako racjonalne gospodarowanie ich zasobami 
i kompleksowe wykorzystanie (w tym kopalin towarzyszących), oraz regulacje dotyczące 
ochrony kopalin zawarte są w ustawie Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. 
(tekst jednolity Dz.U z 2015, poz. 196). Ochrona udokumentowanych złóż przeznaczonych 
do eksploatacji może polegać również na wyznaczeniu w planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu objętego zakazem zabudowy i/lub zalesień. Za kształtowanie polityki 
ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami surowców odpowiedzialni są Minister 
Środowiska, marszałek województwa i starostowie. Zgodnie z treścią ww. ustawy (art. 21, 
ust 1) działalność w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa 
w art. 10 ust. 1, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów — może być wykonywana 
po uzyskaniu koncesji wydawanych przez właściwe organy.  

Wydobywanie kopalin wiąże się z powstawaniem szkód w środowisku. Zgodnie  
z art. 126 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, podejmujący eksploatację złóż kopaliny 
lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony 
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zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz 
przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze. Wydobywanie kopalin 
systemem odkrywkowym powoduje degradację powierzchni terenu i praktycznie prace 
rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia 
spowodowane wydobywaniem kopalin. Istotne jest maksymalne wykorzystanie zasobów 
w granicach udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia 
gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska rekultywacja wyrobiska. Sposoby 
zagospodarowania terenów po wyrobiskach kruszyw naturalnych są następujące: 

• jeżeli są suche – ukształtowanie terenu w sposób możliwie naturalny, odtworzenie 
warstwy gleby, zalesienie lub wykorzystanie rolnicze. W szczególnych przypadkach 
możliwe jest wypełnienie wyrobiska odpadami obojętnymi  

• jeżeli eksploatacja odbywała się poniżej zwierciadła wody – preferowana jest 
rekultywacja w kierunku wodnym tj. powstawanie oczek wodnych na cele 
rekreacyjne, kąpielisk, wędkowania itp. 

 

6.5.1 Cel do 2020 r. 

 

Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
 

6.5.2 Kierunki działań  

- Zapobieganie konfliktom społecznym na tle ewentualnej przyszłej eksploatacji złóż 
występujących w granicach i w otoczeniu miasta Legnicy. 

- Ochrona zasobów surowców energetycznych. 
- Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin. 
- Współdziałanie między poszczególnymi organami administracji geologicznej i organami 

nadzoru górniczego. 
 

6.5.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

6.5 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

1. 

Uwzględnienie w opracowaniach 
planistycznych wszystkich 
udokumentowanych złóż kopalin, ujęć 
wód podziemnych w granicach 
udokumentowanych stref i obszarów 
ochronnych zbiorników wód podziemnych 
i ich ochrona przed trwałym 
zainwestowaniem 

UM 2015 – 2020 brak nie dotyczy 
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7. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

7.1 Jakość powietrza atmosferycznego 
 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska dla obszarów, w których 
stwierdzone zostało przekroczenie poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń 
powietrza, istnieje obowiązek wykonania działań naprawczych w formie Programu  ochrony 
powietrza (POP) . Zadania te wykonują zarządy województw, opracowując projekt programu, 
który jest następnie przyjmowany uchwałą sejmiku województwa i stanowi akt prawa 
miejscowego. Uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
12.02.2014 r. przyjęto POP dla województwa dolnośląskiego. Program obejmuje wszystkie 
strefy i zanieczyszczenia, dla których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu za 2011 r. [55]. Na podstawie 
klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za lata 2010 – 2011, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził potrzebę opracowania programów 
naprawczych ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla wszystkich 4 stref województwa, 
w tym dla strefy m. Legnica (kod strefy: PL0202) - ze względu na przekroczenia norm stężeń 
substancji takich jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, arsen. 
 

Pył zawieszony , zarówno PM10 jaki i PM2,5, jest mieszaniną bardzo drobnych 
cząstek stałych i ciekłych, które mogą pochodzić z emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub 
też powstają w wyniku reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze (pył 
wtórny). W skład pyłu wchodzą głównie węgiel organiczny i elementarny, materia mineralna, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – w tym benzo(a)piren metale ciężkie 
takie jak: ołów, kadm, nikiel, arsen i inne, jony sodu, potasu, wapnia, magnezu, jony 
amonowe, siarczany, azotany, chlorki, dioksyny i furany. Źródła pyłu zawieszonego 
w powietrzu można podzielić na naturalne i antropogeniczne. Naturalne to przede wszystkim: 
pylenie roślin, erozja gleb, wietrzenie skał, aerozol morski. Wśród antropogenicznych 
wymienić należy: 

- źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne), 
- transport samochodowy (pył ze ścierania oraz pył unoszony), 
- spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym. 

Największe zawartości frakcji PM2,5 w TSP (pył zawieszony całkowity) występują 
w Polsce w przypadku procesów produkcyjnych (ok. 54%), oraz w sektorze komunalno-
bytowym (ok. 35%). Analizując udział frakcji pyłu PM2,5 w pyle zawieszonym PM10 warto 
zwrócić uwagę, że jest on największy przy transporcie drogowym, gdzie stanowi ok. 90%. 
Znaczna część emisji pyłu z transportu drogowego pochodzi z procesów innych niż spalanie 
paliw, takich jak: ścieranie opon i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg i unoszenie. 
W zależności od źródła emisji pył PM2,5 stanowi od 60 do ponad 90% pyłu PM10. Reszta 
pyłu PM10 stanowi pył emitowany pierwotnie ze źródeł lub większe cząstki mineralne. 
Według rocznych raportów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(KOBiZE) największy udział w emisji pyłów drobnych i bardzo drobnych ma sektor spalania 
paliw poza przemysłem, czyli miedzy innymi indywidualne ogrzewanie budynków. 

Na stanowisku monitoringu WIOŚ w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej podwyższone 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 występują w miesiącach zimowych. 
Można zatem założyć, że odpowiada za nie przede wszystkim niska emisja z systemów 
grzewczych , związana z sektorem komunalno-bytowym [55]. Podobnie jest w przypadku 
benzo(a)pirenu, którego stężenia były zdecydowanie wyższe w okresie zimowym, kiedy to 
kilkukrotnie przekraczały poziom docelowy (określony dla roku) – najwyższe wartości 
wystąpiły w listopadzie i osiągnęły wartość ponad 45 ng/m3. W okresie od maja do września 
stężenia przeważnie wahały się poniżej poziomu docelowego (dla roku) [55]. 
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Benzo(a)piren  jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA), których źródłem mogą być silniki spalinowe, spalarnie odpadów, 
liczne procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, a także 
wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy 
niewystarczającej ilości tlenu. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył, dlatego jego 
szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi 
właściwościami fizycznymi i chemicznymi. 

Wyniki badań stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu (przy al. Rzeczpospolitej) muszą 
budzić niepokój, gdyż kilkukrotne przekroczenie poziomu normatywnego na tym stanowisku 
każe sądzić, że norma jest przekroczona także na stanowiskach, na których nie prowadzi się 
pomiarów stężeń tego parametru. Pomiędzy stężeniem pyłu a stężeniem B(a)P zachodzi 
bowiem bardzo dobra korelacja (rysunek poniżej). Skoro zatem znaczna część miasta jest 
narażona na wysokie stężenie pyłu, to należy sądzić, że również znaczna część 
mieszkańców Legnicy jest narażona na zbyt wysokie stężenia benzo(a)pirenu [43]. 
 
 

Rysunek 7.1 Korelacja stężeń B(a)P (ng/m3) i stężeń pyłu PM-10 (µg/m3) [43] 

 

 

 

Naturalnym źródłem arsenu  są erupcje wulkanów, a w mniejszym stopniu ługowanie 
skał osadowych i magmowych, falowanie powierzchni mórz, procesy mikrobiologiczne. 
Wśród źródeł antropogenicznych arsenu wymienia się: uboczną emisję w wyniku procesów 
wydobycia i hutnictwa rud metali nieżelaznych (miedź, nikiel), spalanie paliw kopalnianych, 
głównie węgła brunatnego i kamiennego (przy czym wielkość emisji zależy od zawartości 
arsenu w paliwie), oraz nawożenie gleb. W powietrzu arsen występuje głównie w formie 
nieorganicznej (w postaci pyłu), która jest bardziej szkodliwa od formy organicznej. 

Na obu stanowiskach pomiarowych w Legnicy (przy al. Rzeczypospolitej oraz przy 
ul. Porazińskiej) podwyższone wartości arsenu występowały w różnych terminach w ciągu 
całego roku. Najwyższe wartości przekroczeń stężeń średniodobowych wystąpiły w marcu, 
na stanowisku w Legnicy przy ul. Porazińskiej, gdzie osiągnęły poziom ponad 160 ng/m3. 
Bardzo wysokie stężenia (około 120 ng/m3) zanotowano również w listopadzie. Brak 
sezonowego przebiegu wartości stężeń w ciągu roku wyraźnie wskazuje na przemysłowy 
charakter zanieczyszczenia, związany z uboczn ą emisj ą w wyniku procesów hutnictwa  
rud metali nieżelaznych (Huta Miedzi „Legnica”). Można spodziewać się, iż w sezonie 
zimowych pewien udział w stężeniach arsenu będzie miała emisja z indywidualnych 
systemów grzewczych [55]. 
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Program Ochrony Powietrza koncentruje się nie tylko na istotnych przyczynach 
występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych ww. zanieczyszczeń, lecz także na 
znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje 
obniżenie poziomów tych zanieczyszczeń co najmniej do poziomów dopuszczalnych 
i docelowych, przy czym działania te powinny być uzasadnione finansowo i technicznie. 
W celu redukcji stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz B(a)P należy podjąć 
w Legnicy kroki skierowane na redukcję emisji pochodzącej przede wszystkim z ogrzewania 
indywidualnego, a także komunikacji. Działania w zakresie redukcji emisji powierzchniowej 
będą skierowane przede wszystkim na likwidację ogrzewania węglowego w obszarach 
przekroczeń. W przypadku arsenu działania powinny dotyczyć monitoringu stężeń w celu 
ustalenia faktycznego poziomu arsenu na terenie strefy. Równocześnie wskazane jest 
prowadzenie wszelkich działań modernizacyjnych na terenie Huty Miedzi Legnica mających 
na celu maksymalne ograniczenie emisji arsenu. 

Analizy przeprowadzone w ramach POP wskazują, że na obszarze strefy miasto 
Legnica w 2023 roku,  po realizacji działa ń naprawczych, powinny zosta ć dotrzymane 
warto ści normatywne  – poziom dopuszczalny stężeń średnich dobowych i rocznych pyłu 
zawieszonego PM10 oraz średnich rocznych PM2,5. Natomiast nadal wystąpią 
przekroczenia poziomu docelowego B(a)P. W przypadku zanieczyszczenia arsenem – 
należy lepiej rozeznać źródła emisji lub zweryfikować metodę pomiarową [55]. Działania 
kierunkowe oraz zadania naprawcze wyznaczone w Programie dla strefy miasta Legnica 
ujęte zostały w następujących rozdziałach: 7.1.2, 7.1.3 i 7.1.4. Termin realizacji Programu 
ustalony został na 10 lat, ze względu na szeroko zakrojone działania naprawcze, szczególnie 
w zakresie zmiany sposobu ogrzewania. Działania te wymagają wysokich nakładów 
finansowych oraz rozległych prac, których wykonanie nie jest możliwe w krótszym czasie. 
 
 

W połowie 2013 r. powstał Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta 
Legnicy (PONE) , opracowany jako jedno z działań naprawczych wyznaczonych przez 
poprzedni Program ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica, przyjęty przez Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego w grudniu 2010 r. W ramach PONE wykonano inwentaryzację 
indywidualnych źródeł ogrzewania na terenie miasta. Wśród zinwentaryzowanych prawie 
8,5 tys. lokali na obszarze sześciu tzw. jednostek bilansowych, niemal 60% była opalana 
paliwem stałym. Liczbę i udział procentowy lokali na terenie poszczególnych jednostek 
bilansowych przedstawia wykres poniżej. Ponadto opalane węglem są również budynki: 
Miejskiego Przedszkola nr7, Zespołu Szkół Rolniczych, SP nr2 i Zespołu Szkół Muzycznych. 

 
Rysunek 7.2 Liczba lokali opalanych paliwem stałym w poszczególnych częściach miasta [43] 
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W ramach PONE przyjęto, że zinwentaryzowane w budynkach mieszkalnych źródła 
emisji opalane paliwem stałym zostaną zlikwidowane. Zaproponowano równocześnie 
utworzenie cyfrowej bazy w oparciu o system GIS umożliwiającej szczegółową kontrolę 
i prognozowanie techniczno-ekonomicznych możliwości działań na konkretnych obiektach 
budowlanych oraz monitorowanie efektu ekologicznego w oparciu o podane wskaźniki. 
W zakresie wymiany źródeł ciepła, najniższe koszty inwestycyjne związane są z realizacją 
wariantu polegającego na zastąpieniu źródeł węglowych ogrzewaniem elektrycznym. 
Najdroższym w tym zakresie wariantem inwestycyjnym jest podłączenie do sieci 
ciepłowniczej. Koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej uwzględniają również budowę sieci 
na Obszarze II – Zakaczawie. Wysokie koszty eksploatacyjne stanowić mogą barierę we 
wdrażaniu najtańszych wariantów inwestycyjnych wśród większości mieszkańców. Z kolei 
najtańszym wariantem w zakresie kosztów eksploatacyjnych jest wariant polegający na 
podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Zbliżony wynik ekonomiczny uzyskano także dla 
podłączenia poszczególnych lokali do sieci gazowej. 

Zastosowanie kompleksowych działań związanych z wymianą źródeł węglowych 
w połączeniu z termomodernizacją budynków wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło, a tym samym poprawę wartości wskaźników efektywności energetycznej i ogólnej 
redukcji emisji z tytułu spalania paliw. W związku z tym, po uwzględnieniu kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych za najkorzystniejsze uznano przyłączenie do sieci 
gazowej lub do sieci ciepłowniczej wraz z jednoczesną termomodernizacją, która pozwoli 
znacząco ograniczyć koszty eksploatacyjne z tytułu ogrzewania, a dodatkowo (w przypadku 
remontu elewacji) w dużej mierze podnieść walory estetyczne obiektu, a tym samym wartość 
nieruchomości. Są to istotne argumenty, w kontekście przekonywania do inwestycji 
poszczególnych właścicieli lokali. Z punktu widzenia efektu ekologicznego wystarczająca 
byłaby wymiana źródeł ciepła. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach 
PONE zostały ujęte w rozdziałach: 7.1.3 i 7.1.4. Termin realizacji Programu sięga 2020 roku. 
 
 

Poważny i wciąż aktualny problem stanowi spalanie odpadów komunalnych  
i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych w paleniskach domowych. W trakcie 
spalania śmieci w niskiej temperaturze (200-500°C) do atmosfery emitowane są między 
innymi: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, a jako produkty uboczne powstają 
szczególnie groźne związki – dioksyny i furany, należące do grupy związków rakotwórczych. 
Z kolei coraz powszechniejsze opalanie domów drewnem może stać się istotnym źródłem 
emisji m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Prezydent Miasta, 
jako organ ochrony środowiska, w zakresie ochrony jakości powietrza posiada uprawnienia 
i narzędzia o charakterze zobowiązująco–reglamentacyjnym, które umożliwiają kształtowanie 
sytuacji prawnej podmiotów oddziaływujących na środowisko bądź korzystających z niego, 
w tym osób fizycznych. Do tych uprawnień i narzędzi należą m.in.: 

- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących 
negatywnie oddziaływać na środowisko; 

- przyjmowanie informacji o posiadanych substancjach stwarzających szczególne zagrożenie 
dla środowiska; 

- decyzja w sprawie nałożenia obowiązku prowadzenia pomiarów emisji; 
- przyjmowanie określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska wyników pomiarów, 

wykonywanych przez prowadzących instalacje; 
- decyzje ustalające wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji 

instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia; 
- zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości; 
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko; 
- wydawanie postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
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Zgodnie z artykułem 147 ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację 
oraz użytkownik urządzenia (także osoba fizyczna) są obowiązani do okresowych 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Prezydent może w drodze 
decyzji nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia dodatkowy 
obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli 
wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych. Ponadto, zgodnie z artykułem 
363 ww. ustawy, Prezydent może w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której 
działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie 
czynności, które spowodują ograniczenie negatywnego oddziaływania (np. zabronić 
używania określonego rodzaju paliwa, nakazać ograniczenie hałasu itp.). Jeżeli osoba 
fizyczna nie dostosowała się do takiej decyzji, Prezydent może wydać decyzję 
wstrzymującą użytkowanie instalacji lub urządzenia (art. 368). Co więcej, art. 379 ustawy 
uprawnia Prezydenta, do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego 
w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

 
 
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1107) powołała do życia 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) wykonujący zadania 
związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, 
w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 
W Krajowej bazie gromadzone są informacje na potrzeby m.in. sprawozdawczości w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. 
Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS)  – znany także jako "wspólnotowy rynek 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS, jest jednym z głównych 
instrumentów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Wprowadzony w 2005 r. 
system ETS jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie, 
opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii 
Europejskiej). Od 2012 r. odbywa się on głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we 
Frankfurcie. Do końca 2012 r. emisja gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem 
dotyczyła wyłącznie dwutlenku węgla, natomiast od 1 stycznia 2013 r. obejmuje również inne 
gazy cieplarniane, w tym: podtlenek azotu (N2O) i perfluorowęglowodory (PFCs).  

Realizacja ETS podzielona jest na okresy rozliczeniowe – pierwszy w latach 2005-
2007, drugi w latach 2008-2012, a obecnie trzeci: 2013-2020. Czwarty okres przypadnie na 
lata 2021-2028 r. Pozwolenia na emisję są przyznawane krajom, a następnie instalacjom, 
bezpłatnie oraz na aukcjach. Jak dotąd z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym malała 
liczba tych bezpłatnych. Jeśli dany emitent przekroczy wyznaczony mu poziom emisji, musi 
dokupić na rynku pozwolenia, by móc prowadzić produkcję. Jeśli wypracuje emisyjną 
nadwyżkę, może sprzedać niewykorzystane pozwolenia na rynku. Europejski System Handlu 
Emisjami ma skłonić zakłady przemysłowe do inwestowania w technologie, które emitują do 
atmosfery mniej CO2, aby uniknąć wysokich kosztów uprawnień, a państwom UE pomóc 
zmniejszyć emisję i jednocześnie zapewnić rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Na 
liście instalacji ze wstępnymi przydziałami bezpłatnych uprawnień do emisji (strona MŚ: 
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_01/8457ee3446ff7582b70aa953488295d3.pdf) znalazły 
się następujące zakłady przemysłowe z Legnicy:  

- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica, 
- Energetyka sp. z o.o. Elektrociepłownia E-4 Legnica, 
- WPEC w Legnicy S.A. Centralna Ciepłownia i kotłownia Górka w Legnicy. 

Cele UE do 2020 r. w zakresie klimatu i energii są następujące: redukcja emisji 
gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r., 20% udział energii ze źródeł 
odnawialnych i wzrost efektywności energetycznej o 20%. Dla osiągnięcia wspólnego celu 
20/20/20 Polska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 14% (w stosunku do 2005 r.), 
wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% oraz zmniejszenia zużycia energii 
pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe (1 mln toe (ton oleju ekwiwalentnego) = 11,63 MWh) [9].  



proGEO  Sp. z o.o. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 R. 
    
 

137

Tak więc, poza działaniami nastawionymi na redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych do powietrza, nieodłącznymi elementami działań na rzecz ochrony powietrza 
i klimatu jest dążenie do poprawy efektywno ści energetycznej  oraz wzrostu wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych . Unijną pomocą w latach 2014-2020 zostaną objęte m.in.: 

• realizacja strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, na którą ma być 
przeznaczone znacznie więcej środków niż w do tej pory, 

• rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego 
oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

• ochrona środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych oraz 
redukcja zanieczyszczeń powietrza, a także działania wspierające rewitalizację.  

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać środki m.in. 
na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej . PGN może również 
pomóc w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł: Programu 
działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020, funduszy EOG oraz 
środków krajowych z NFOŚiGW. PGN to dokument strategiczny, którego celem jest 
określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego 
kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, 
realizujących określoną wizję. Powinny one być: sprecyzowane, wymierne, ambitne, realne 
i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno 
i mierzalnie zdefiniowany. Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje 
wyznaczone cele. Należy więc opisać działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjnie), 
sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach 
(co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej). 

Koncepcja lokalnych PGN ma nawiązywać do Narodowego Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej, którego założenia przygotowane zostały przez Ministerstwo 
Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, a następnie przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 
16 sierpnia 2011 r. Pod koniec 2014 r. przystępowano do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. Przygotowanie NPRGN wynika 
z potrzeby transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, co w dłuższej 
perspektywie pozwoli na stworzenie modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej 
gospodarki, zorientowanej na innowacyjność, konkurencyjnej i niezależnej energetycznie. 
W efekcie opracowania NPRGN powstanie zestaw działań i kierunków interwencji 
skierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także 
instrumentów, które wspomogą uczestników realizacji Programu (przedsiębiorców 
wszystkich sektorów gospodarki, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe 
i otoczenia biznesu, gospodarstwa domowe) w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.  

Istotnym dokumentem służącym kreowaniu lokalnej polityki energetycznej są również 
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. 
Opracowanie takich planów przez gminy wynika z przepisów Prawa Energetycznego. Prawo 
to zobowiązuje gminę do racjonalnego zaplanowania zaopatrzenia w energię oraz jej 
wykorzystania. Nieodłączną częścią nowotworzonych i już istniejących planów, bądź założeń 
do tych planów, a także innych dokumentów gminnych, związanych z bezpieczeństwem 
energetycznym (np. Miejskie Audyty Energetyczne), powinny być plany gospodarki 
niskoemisyjnej zawierające działania realizujące cele energetyczne Unii Europejskiej [52]. 
Miasto Legnica posiada zaktualizowany w czerwcu 2014 r. Projekt zało żeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe  [31]. Dokument ten nie 
odnosi się do celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ani do założeń NPRGN. 
Projekt założeń proponuje przyjęcie następującej hierarchii celów: 
1. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ. 

1.1 Utrzymanie stanu technicznego systemów (podsystemów) energetycznych. 
1.2 Możliwość odtworzenia/modernizacji. 
1.3 Zapewnienie zasilania wobec potrzeb. 
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2. MOŻLIWIE NAJNIŻSZE KOSZTY USŁUG ENERGETYCZNYCH. 
2.1 Organizacja lokalnego rynku energii. 
2.2 Racjonalizacja potrzeb energetycznych przez odbiorców. 
2.3 Koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych wg zasady najniższych kosztów usług 

energetycznych. 
3. ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZEZ PODSYSTEMY ENERGETYCZNE. 

6.1 Zintegrowane planowanie poprawy środowiska wg kryteriów możliwie największych 
efektów środowiskowych. 

6.2 Dotrzymanie krajowych i europejskich standardów emisji zanieczyszczeń. 
6.3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z tzw. źródeł niskiej emisji. 

4. SPOŁECZNA AKCEPTACJA DLA ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH W MIEŚCIE. 
 

Projekt założeń porusza jednakże zagadnienia związane z racjonalizacją zużycia 
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwościami wykorzystania istniejących 
nadwyżek oraz odnawialnych źródeł energii. W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących 
zużycie ciepła energii elektrycznej i paliw gazowych omówione zostały [31]: 

• działania termomodernizacyjne, 
• inwestycje modernizacyjne, 
• zwiększenie sprawności wytwarzania i sprawności przesyłu, 
• oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. 

Zgodnie z zawartą w projekcie oceną możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, na terenie Legnicy jest obecnie produkowana, lub może być produkowana 
w przyszłości, energia z następujących źródeł odnawialnych [31]:  

• odpadów komunalnych – od 2006 roku na składowisku odpadów komunalnych dla 
miasta Legnicy funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na 
energię elektryczną oraz cieplną. Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmował 
rozpoznanie zasobów biogazu, drugi budowę instalacji do jego zbierania. 
Wybudowana w oparciu o oryginalne technologie ENER-G instalacja składa się ze 
studni, sieci przesyłowej oraz małej elektrowni gazowej. Rocznie przetwarza się ok. 
5,2 mln metrów sześcienny biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej (ok. 9 200 
MWh), wystarcza na zaspokojenie potrzeb blisko 5,1 tys. gospodarstw domowych. 
Druga biogazownia funkcjonuje na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych, gdzie 
w ciągu roku wytwarza się ok. 1800 Mg osadów ściekowych. W 2013 roku LPWiK 
S.A. zakończyło modernizację części gazowo – energetycznej oczyszczalni ścieków. 
W ramach zadania przeprowadzono między innymi modernizację instalacji biogazu 
oraz wprowadzono pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie 
w agregatach kogeneracyjnych biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania 
ścieków. Zastosowano dwa agregaty kogeneracyjne o mocy cieplnej 270 kW i mocy 
elektrycznej 180 kW. Do magazynowania gazu fermentacyjnego ujmowanego 
z Wydzielonej Komory Fermentacyjnej służy zbiornik gazowy o pojemności 1000 m3. 

• biomasy – Legnica nie ma charakteru rolniczego i nie posiada dobrych warunków do 
uprawy roślin energetycznych. Współpraca może polegać na wykorzystaniu zasobów 
naturalnych gmin sąsiadujących. 

• pomp ciepła – obecnie rynek proponuje szeroką gamę począwszy od urządzeń 
o mocy grzewczej 5-20 kW dla potrzeb domów jednorodzinnych, do urządzeń o mocy 
50-500 kW dla dużych obiektów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji.  

• energii wiatru – wg podziału kraju na strefy o określonych warunkach 
anemologicznych miasto Legnica leży w strefie korzystnej i bardzo korzystnej dla 
lokalizacji siłowni wiatrowych. Również zgodnie z „Oceną warunków środowiskowych 
województwa dolnośląskiego w aspekcie ich wykorzystania dla potrzeb energetyki 
wiatrowej" obszar miasta Legnica jest perspektywiczny pod kątem budowy elektrowni 
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wiatrowych. Przeważa kierunek zachodni wiatrów. Średnia prędkość wiatru wynosi 
ok. 4,6 m/s. Maksymalna silą wiatrów w półroczu chłodnym (X-lll) wynosi 17 m/s 
a w półroczu ciepłym (IV-IX) 13 m/s. Ponadto, jak informuje  TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddział w Legnicy, istniejąca farma wiatrowa „TACZALIN" przesyła wytworzoną 
energię elektryczną o mocy przyłączeniowej 45MW linią wysokiego napięcia WN-
110kV do stacji LGG „GÓRKA" i LGS „PRZYBKOW". W/w farmę wiatrową należy 
traktować jako alternatywne źródło zasilania miasta Legnicy. 

• energii geotermalnej – na terenie miasta istnieją potencjalne możliwości 
wykorzystywania istniejących zasobów geotermalnych, jednak koszty inwestycji są 
wysokie: koszt wykonania jednego zespołu odwiertów eksploatacyjnych sięga nawet 
10 min zł, nie licząc kosztów urządzeń na powierzchni (np. wymienników). 

• energii słonecznej – W naszej strefie klimatycznej, koszt produkcji energii elektrycznej 
w oparciu o zespól ogniw fotowoltaicznych może sięgać 4-7 zt/kWh, przy stosunkowo 
małej mocy urządzenia. Znacznie bardziej opłacalne, dzięki całorocznemu stałemu 
zapotrzebowaniu, jest wykorzystanie energii słońca do ogrzania wody użytkowej. 
Koszt inwestycji dla czteroosobowej rodziny wynosi od 7000zł do 15000 zł. Okres 
zwrotu takich inwestycji sięga 10-12 lat. 
W grudniu 2013 r. Wrocławska Firma Solar Park wygrała przetarg na 25-letnią 
dzierżawę działki o powierzchni blisko 8 ha, położonej w sąsiedztwie ulic Sudeckiej 
i Koskowickiej, na której planowane jest założenia farmy solarnej. Zgodnie z danymi 
Tauron Dystrybucja S.A obecnie wydane są warunki przyłączenia dla planowanej 
przy ul. Koskowickiej i Dobrzejowskiej instalacji fotowoltaicznej o mocy po ok. 1 MW. 

Samorząd nie ma możliwości ingerencji w działalność gospodarczą swoich 
mieszkańców, jednak może być inicjatorem modelowych instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (OZE), czy wreszcie ułatwić pozyskanie funduszy strukturalnych. 
W strategii rozwoju Miasta Legnicy 2020 PLUS, w ramach Celu operacyjny V.3 – 
Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących 
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂, jednym z zadań 
uzupełniających są „Działania na rzecz odnawialnych źródeł energii”. 

 
 
W projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta Legnicy [31] poruszona została również kwestia kogeneracji , czyli 
skojarzonej produkcji energii i ciepła, w wyniku której powstają znaczne oszczędności paliwa 
pierwotnego, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz do znacznych 
efektów ekonomicznych. Skojarzone wytwarzanie energii związane jest zawsze z większym 
lub mniejszym systemem ciepła sieciowego. a zatem promowanie kogeneracji musi być 
powiązane z koniecznością promocji rozwoju ciepłownictwa sieciowego. Komisja Europejska 
już dawno dostrzegła korzyści płynące ze skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, 
czego efektem jest Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania kogeneracji. W tym 
również kierunku idzie nowelizacja Prawa Energetycznego oraz aktów wykonawczych [31].  

W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału tzw. kogeneracji rozproszonej czyli 
instalowania obiektów o małej mocy (od kilkuset kW do kilku MW) w pobliżu odbiorcy 
końcowego. Taka instalacja biogazowa funkcjonuje właśnie na terenie oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Kogeneracja rozproszona oraz tzw. mikrokogeneracja spełnia ważną rolę 
przyczyniając się do redukcji strat przy przesyle energii elektrycznej i ciepła, zwiększenia 
bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców, a także wykorzystania istniejących 
lokalnych zasobów paliw (szczególnie gazu i biogazu). Na terenie Legnicy nie ma obecnie 
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na dużą skalę. WPEC S.A podkreśla, 
iż potencjał w Legnicy tkwi zarówno w sieciach cielnych jak i w źródle. Dla podniesienia 
opłacalności kogeneracji ważny byłby wzrost zapotrzebowania i udziału c.w.u w cieple 
systemowym, a to z kolei wymaga współdziałania w planowanych zamierzeniach lokalnych 
administratorów nieruchomości i wytwórców ciepła [31]. 
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7.1.1 Cel do 2020 r. 

 

Trwała poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie imisji zanieczyszczeń co najmniej 
do poziomu stężeń dopuszczalnych i docelowych, a także redukcję emisji CO2 i zużycia 
energii ze źródeł konwencjonalnych. 
 

7.1.2 Kierunki działań 

- Wdrażanie Programu ochrony powietrza oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 
- Podejmowanie wszelkich działań wpływających na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń, celem dotrzymywania standardu jakości powietrza w związku ze 
zmniejszającym się corocznie marginesem tolerancji.  

- Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych 
przez podmioty gospodarcze. 

- Eliminowanie emisji zanieczyszczeń przemysłowych na terenie miasta. 
- Systematyczna likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez budowę i rozbudowę systemów 

ciepłowniczych i gazowniczych oraz podłączanie do systemu nowych użytkowników. 
- Ograniczanie niskiej emisji poprzez zmianę paliwa grzewczego na bardziej 

ekologiczne. 
- Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań do transportu i budownictwa oraz 

wspieranie technologii niskoemisyjnych. 
- Zakaz spalania odpadów komunalnych w indywidualnych źródłach grzewczych. 
- Poprawa niezawodności i zapewnienie dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej, 

cieplnej i gazowej. 
- Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych 

poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków. 
- Ograniczenie emisji i obniżenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej 

i sektorze mieszkaniowym. 
- Stwarzanie możliwości dla podejmowania działań z zakresu poprawy efektywności 

energetycznej przez osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 
- Wspieranie budownictwa energooszczędnego. 
- Upowszechnianie wiedzy nt. norm efektywności energetycznej jak PN 16001, ISO 

14001 i ISO 5001. 
- Oszczędzanie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. 
- Poprawa efektywności energetycznej w transporcie. 
- Systematyczne wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa. 
- Realizacja polityki rządowej w zakresie wspierania inwestycji dotyczących 

odnawialnych źródeł energii. 
- Budowa małych i mikroźródeł energii. 
- Budowa elektrowni solarnych, biogazowych oraz innych odnawialnych źródeł energii 

(OZE). 
- Zwiększenie udziału OZE w produkcji energii, z zachowaniem racjonalnych proporcji 

w stosunku do posiadanych zasobów i lokalnych uwarunkowań. 
- Budowa i modernizacja dróg oraz całego układu komunikacyjnego. 
- Modernizacja linii kolejowych, budowa linii dużych prędkości. 
- Modernizacja taboru, w tym rozwój energooszczędnych i niskoemisyjnych form 

transportu. 

Działania kierunkowe, wynikające z Programu ochrony powietrza dla strefy m. Legnica [55]: 
• W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji 

komunalno – bytowej i technologicznej): 
- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 
- zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii 

elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej, 



proGEO  Sp. z o.o. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 R. 
    
 

141

- zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – 
termomodernizacja budynków, 

- stosowanie kilku źródeł ciepła w celu uzyskania lepszej efektywności ekonomicznej 
i energetycznej, 

- ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych, 
- zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej 

wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5; 

• W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 
- całościowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w mieście, 
- zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym, 
- kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych, 
- tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, 
- rozwój i zwiększanie efektywności systemu transportu publicznego, 
- polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu 

zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego, 
- organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie 

z systemem taniego transportu zbiorowego do centrum miasta (system Park & Ride), 
- tworzenie systemu ścieżek rowerowych, 
- tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta, 
- wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie 

transportu publicznego i służb miejskich, 
- intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach 

bezdeszczowych), 
- skuteczne egzekwowanie prawa w zakresie oczyszczania pojazdów i ciągów 

komunikacyjnych w trakcie trwających prac remontowych lub budowlanych, 
- wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 
- stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących 

ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji; 
- uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum miasta, 

• W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne 
spalanie paliw: 

- ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, B(a)P i As poprzez 
optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji 
energii, 

- zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu, siarki i arsenu, 
- stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza, 
- stosowanie technik odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin o dużej 

efektywności, 
- stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 
- zmniejszenie strat przesyłu energii, 

• W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła 
technologiczne: 

- stosowanie efektywnych technik odpylania, odsiarczania i odazotowania gazów 
odlotowych, 

- zmiana technologii produkcji, prowadząca do zmniejszenia emisji pyłów i arsenu, 
- zmiana profilu produkcji wpływająca na ograniczenie emisji substancji 

zanieczyszczających; 
- zdefiniowanie oraz zlokalizowanie problemów z emisją niezorganizowaną w trakcie 

procesu technologicznego w HM Legnica; 
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7.1.3 Zadania własne 

(wg planu budżetu) 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty Źródła 
finansowania 

od do [zł] 

7.1 Jakość powietrza atmosferycznego 

1. 

Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem 
poprawy jakości połączeń z siecią TEN - 
T i dróg krajowych - przebudowa ul. 
Jaworzyńskiej.  
Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę 
jezdni z nawierzchnią bitumiczną  
(ul. Jaworzyńska) i z kostki granitowej  
(ul. Grabskiego), przebudowę ciągów 
pieszych i budowę ciągów rowerowych, 
budowę zatok autobusowych i  zatok 
postojowych, pasy zieleni, oświetlenie 
uliczne, budowa kanalizacji deszczowej, 
przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej, organizacja ruchu. 

UM 2015 – 2021 44 500 000  budżet miasta, 
środki zewnętrzne 

2. 

Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa 
Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom 
Sybiru. Przebudowa ul. Wrocławskiej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza 
Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarniec-
kiego oraz przebudowie ul. Kazimierza 
Wielkiego na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania  
z ul. Wrocławską łącznie z parkingami 
i chodnikami oraz Placem Sybiraków 
i montażem pomnika. 

UM 2015 1 250 000 budżet miasta 

3. 

Budowa zintegrowanego systemu 
zarządzania ruchem i transportem 
publicznym w mieście Legnica. 
Zakończenie inwestycji trwającej od  
2013 r. System zarządzania ruchem 
i transportem publicznym ma m.in.: 
poprawić płynność ruchu na drogach, ich 
przepustowość, sprawnie rozładowywać 
korki, reagować na wszelkie zdarzenia 
drogowe i na bieżąco informować 
pasażerów o czasie dojazdu autobusów 
MPK na konkretny przystanek. 

UM 2015 45 140 budżet miasta, 
POIiŚ 

4. 

Realizacja PONE na terenie Legnicy. 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 
- Budowa wysokoparametrowej sieci 

ciepłowniczej w rejonie ulicy 
Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła 
Podstawowa Nr 2 ul. Głogowska, 
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Słubicka, 
wielorodzinny budynek mieszkalny przy 
ul. Głogowskiej 71, 

- Budowa wysokoparametrowej sieci 
ciepłowniczej w rejonie ulicy 
Głogowskiej (wielorodzinny budynek 
mieszkalny ul. Głogowska 10), 

- Likwidacja źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym - indywidualne 
inwestycje legniczan . 

- Kampania edukacyja 
- Utworzenie baz danych pozwalających 

UM/ZGM 2015 3 973 000 budżet miasta, 
WFOŚiGW 
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L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

na inwentaryzację źródeł emisji. 

5. 

Budowa układu komunikacyjnego 
dla obszaru aktywizacji gospodarczej 
i społecznej między ul. Wrocławską - 
Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego. 

UM/ZDM 2015-2016 2 585 000 budżet miasta 

6. Przebudowa ul. Plutona w Legnicy na 
odcinku od ul. Neptuna do ul. Marsa. 

UM/ZDM 2015 500 000 budżet miasta 

7. Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową 
parkingu w Legnicy. 

UM 2015 450 000 budżet miasta 

8. 

Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy 
Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 
południowo - zachodniej dla terenów 
produkcyjno - usługowych w Legnicy. 

UM 2015-2019 15 975 770 budżet miasta 

9. 

Budowa drogi dojazdowej do wnętrza 
podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, 
Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii 
Wojska Polskiego od strony ul. Świętej 
Trójcy. 

UM/ZDM 2015 173 000 budżet miasta 

10. 

Remonty dróg wewnętrznych w mieście 
(naprawy uszkodzonych nawierzchni, 
uzupełnienie ubytków w jezdniach dróg 
wewnętrznych, wykonanie odwodnienia, 
ocenę stanu technicznego dróg 
i oznakowanie dróg wewnętrznych). 

UM corocznie ok. 100 000 
rocznie 

budżet miasta 

11. 

Poprawa efektywności energetycznej 
budynku: 
- Wydział Geodezji i Kartografii w Legnicy 
ul. Kościuszki 3, 
- Urząd Miasta, Plac. Słowiański 8, 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
w Legnicy ul. Szewczenki 10, 
- V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 
ul. Senatorska 32. 

UM 2015 

 
 
 

80 000 
170 000 

 
10 000 

 
40 000 

budżet miasta 

12. 
Termomodernizacja budynków Szkoły -  
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy  
ul. Wierzyńskiego 1. 

UM 2015 38 600 budżet miasta 

13. 
Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. 
Grabskiego 14/22 - Przebudowa węzła 
cieplnego w budynku sportowym 

UM 2015 21 400 budżet miasta 

14. 
Zespół Szkół Elektryczno - 
Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 – 
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. 

UM 2015 20 000 budżet miasta 

15. 

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy 
ul. Słubicka 7 - Przystosowanie 
pomieszczenia w budynku szkolnym pod 
węzeł cieplny. 

UM 2015 22 200 budżet miasta 

16. 
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej 
prowadzonej przez MPK Sp. z o.o.  
w Legnicy. 

UM corocznie ok. 8 500 000 
rocznie 

budżet miasta 

17. 

Organizacja publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych 
objętych porozumieniem w ramach 
gminnych przewozów pasażerskich.  

UM corocznie ok. 100 000 
rocznie 

budżet miasta 

18. 
Promocja projektu pn. „Budowa 
zintegrowanego systemu zarządzania 
ruchem i transportem publicznym w 

UM 2015 45 140 budżet miasta 
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L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

mieście Legnica” 

19. 

Zintegrowany system powiązań miast w 
Legnicko-Głogowskim Obszarze 
Funkcjonalnym (LGOF) - wynagrodzenia 
członka Grupy Roboczej 

UM 2015 1 500 budżet miasta 

20. 
Budowa multimedialnego Centrum 
Przesiadkowego w rejonie Dworca 
Kolejowego PKP. 

UM 2017-2019 8 000 000 budżet miasta 

21. Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy. UM 2020-2021 4 000 000 budżet miasta 

22. Przebudowa ul. Marsa w Legnicy. UM/ZDM 2015-2017 1 000 000 budżet miasta 

23. Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy. UM/ZDM 2015-2017 1 000 000 budżet miasta 

24. Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy. UM/ZDM 2015-2021 4 500 000 budżet miasta 

25. 

Budowa obwodnicy południowo – 
wschodniej miasta Legnicy – etap II, 
budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską 
z ul. Wrocławską. 

UM 2020-2021 11 624 000   budżet miasta, 
środki zewnętrzne 

26. 

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej 
w Legnicy – etap I od ul. Wojska 
Polskiego do al. Rzeczypospolitej 
z budową mostu na rzece Kaczawie. 

UM 2015-2021 83 064 000 budżet miasta, 
środki zewnętrzne 

27. Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy. UM/ZDM 2020-2021 8 000 000 budżet miasta 

28. 
Przebudowa zatok autobusowych wraz 
z wymianą jezdni w ciągu ul. Piłsudskiego 
i ul. Sikorskiego w Legnicy. 

UM/ZDM 2015-2018 10 000 000 budżet miasta 

29. 

Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. 
Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie 
osiedla Sienkiewicza  dla terenów 
produkcyjno – usługowych w Legnicy 

UM 2015-2021 29 358 000 budżet miasta, 
środki zewnętrzne 

 

W 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło przy pomocy środków 
unijnych nowoczesny, przyjazny pasażerom i ekologiczny, 15-metrowy autobus Solaris 
Urbino. Jest to pierwszy w taborze MPK tej długości pojazd od czasu, kiedy w 1998 r. firma 
nabyła na raz dwanaście autobusów marki Neoplan. Obecnie, po szesnastu latach, niektóre 
z nich nie nadają się już do użytku. Nowy Solaris jako pierwszy kupiony przez MPK autobus 
spełnia ekologiczną normę Euro VI, obowiązującą od 2014 roku. W kolejnych latach tabor 
MPK będzie wymieniany na takie właśnie pojazdy.  
 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnica prowadzi zadanie aplikujące 
o dofinansowanie WFOŚiGW w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
Część 1) Program pilotażowy KAWKA". Zadanie to w części dotyczącej termomodernizacji 
budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 oraz ul. Głogowskiej 71 realizowane jest 
przez ZGM. W związku z tym, w 2014 r. ZGM zlecił wykonanie audytów energetycznych oraz 
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dokumentacji projektowej (remont i termomodernizacja) dla ww. budynków. Inwestycja 
prowadzona jest pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie 
ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie 
niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej". 
 

Huta Miedzi „Legnica” będzie realizować szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, 
mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na poprawę stanu środowiska, w tym na jakość 
powietrza atmosferycznego. Szczegółowe informacje nt. planowanych na kolejne lata zadań 
zawarte są w tabeli poniżej. 

 

7.1.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.1 Jakość powietrza atmosferycznego 

1. 

Częściowa wymiana taboru 
autobusowego na autobusy 
z obowiązującą normą czystości spalin 
(EURO VI), zamiast EURO II. 

MPK 2015 – 2018 ok. 24 000 000  środki zewnętrzne 

2. 

Realizacja PONE na terenie Legnicy - 
likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy 
Głogowskiej i w obiektach użyteczności 
publicznej Gminy Legnica 

UM, 
ZGM 

WPEC 
2015 – 2016 ok. 1 428 000 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

budżet miasta 

3. 
Zabudowa instalacji do odpylania pyłów z 
układu transportu wraz z filtrem w suchej 
oczyszczalni gazów Pieców Szybowych 

HM 
„Legnica” 2015 ok. 665 000 budżet zakładu 

4. 
Modernizacja odciągu spalin pieca do 
produkcji granul miedzianych 

HM 
„Legnica” 2015 ok. 75 000 budżet zakładu 

5. Modernizacja budynku na magazyn 
chemikaliów 

HM 
„Legnica” 2015 ok. 370 000 budżet zakładu 

6. 

Produkcja i sprzedaż kwasu siarkowego o 
wyższej jakości. Budowa dwóch 
zbiorników magazynowych wraz ze 
stanowiskiem załadowczym. 

HM 
„Legnica” 2015 - 2016 ok. 6 900 000 budżet zakładu 

7. Wymiana wieży suszącej Fabryki Kwasu 
Siarkowego 

HM 
„Legnica” 

2015 - 2020 ok. 7 000 000 budżet zakładu 

8. Wymiana wieży absorpcyjnej Fabryki 
Kwasu Siarkowego 

HM 
„Legnica” 

2015 - 2020 ok. 7 000 000 budżet zakładu 

9. Instalacja do filtracji szlamu anodowego HM 
„Legnica” 

2015 ok. 2 500 000 budżet zakładu 

10. Odtworzenie rurociągów i mis chłodni 
obiegu III skrubera 

HM 
„Legnica” 

2015 ok. 520 000 budżet zakładu 

11. Odtworzenie i modernizacja elektrofiltru 
E3 

HM 
„Legnica” 

2015 - 2016 ok. 5 950 000 budżet zakładu 

12. Odtworzenie i modernizacja elektrofiltru 
E4 

HM 
„Legnica” 

2017 - 2018 ok. 5 950 000 budżet zakładu 

13. Modernizacja pompowni I i II stopnia w 
Mokrej Oczyszczalni Gazów 

HM 
„Legnica” 2016 - 2017 ok. 1 504 000 budżet zakładu 

14. Odtworzenie posadzki w Mokrej 
Oczyszczalni Gazów 

HM 
„Legnica” 2017 ok. 590 000 budżet zakładu 
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7.2 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 
 
Działalność człowieka utrudnia osiągnięcie „dobrego stanu wód”, czyli tego 

najbardziej zbliżonego do stanu naturalnego. Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, 
zostały zobowiązane do osiągnięcia dobrego stanu wód w Ramowej Dyrektywie Wodnej, 
której zapisy do prawa polskiego zostały implementowane ustawą Prawo wodne. Aby 
uzyskanie celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie „dobrego stanu wód” było możliwe, 
niezmiernie ważne jest wyeliminowanie lub ograniczenie istotnych problemów występujących 
w gospodarce wodnej.  

Wody powierzchniowe  na terenie miasta Legnicy monitorowane są w oparciu 
o podział na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Dobry stan ekologiczny 
prezentuje jedynie Kaczawa, od Nysy Szalonej do Czarnej Wody, badana na wysokości 
ujęcia wody dla miasta Legnicy, na 28,0 km biegu. Jest to JCWP sklasyfikowana jako 
naturalna, dla których określa się stan ekologiczny. Dobry stan ekologiczny oznacza, że 
występują niewielkie odchylenia od wartości biologicznych elementów jakości dla danego 
typu wód powierzchniowych, co wskazuje na niski poziom zakłóceń wynikający z działalności 
człowieka. JCW charakteryzuje się umiarkowanym stanem ekologicznym. Jednolita cześć 
wód Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody znajduje się na terenie obszarów 
chronionych ze względu na pobór wody przeznaczonej na potrzeby zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia i eutrofizację ze źródeł komunalnych. 

Pozostałe badane JCWP: Czarna Woda (od Karkoszki do Kaczawy) oraz Pawłówka 
(badana w przekroju ujściowym do Czarnej Wody) to tzw. wody silnie zmienione, które 
zostały wyznaczone jako takie, ze względu na zmiany antropogeniczne w elementach 
hydromorfologicznych (np. ciągłość rzeki czy struktura strefy brzegowej i dna koryta) i dla 
których określa się potencjał ekologiczny. W obu przypadkach wody te prezentowały 
potencjał słaby, co oznacza, że występują znaczne odchylenia od charakteru naturalnego, 
a występujące w nich zbiorowiska organizmów są inne niż w warunkach niezakłóconych. 
O takiej ocenie decydowały w ostatnich latach m.in. niezadawalające warunki tlenowe, zbyt 
wysoka przewodność, twardość i stężenie związków azotowych.  

Okresowo wody rzeki Kaczawy pogarszają się pod względem mikrobiologicznym. Na 
stan  sanitarny wód powierzchniowych , określany m.in. liczbą bakterii typu kałowego, ma 
wpływ przede wszystkim odprowadzanie ścieków komunalnych do wód powierzchniowych 
i do ziemi. Liczebność bakterii w ściekach ulega znacznym wahaniom, ale zależy głównie od 
liczby mieszkańców zlewni, dlatego też występuje znaczne zróżnicowanie w ilości bakterii 
w ściekach komunalnych. Zwykle liczebność bakterii coli typu kałowego w ściekach 
surowych waha się od 106 do 108 w 100 cm3 [61]. Klasyczne oczyszczalnie ścieków, nie 
prowadzące specyficznej dezynfekcji, redukują liczebność bakterii fekalnych o 1 - 3 rzędy 
wielkości. Ponieważ jednak wyjściowe skażenie ścieków surowych jest niezwykle wysokie, 
olbrzymia ilość bakterii nadal występuje w ściekach oczyszczonych. Nawet wysokosprawne 
oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem substancji biogennych, azotu i fosforu, 
nie zapewniają jednoczesnego efektywnego usunięcia mikroorganizmów [61]. 
 

Wody podziemne  czwartorzędowego piętra wodonośnego cechuje zróżnicowany 
skład fizykochemiczny i duży rozrzut zawartości poszczególnych składników. Zaliczane są 
do wód od średniotwardych do twardych. Wartość suchej pozostałości została przekroczona 
m.in. w ujęciach dla Przedsiębiorstwa Owocowo-Warzywnego, Zakładów Ogrodniczych 
i Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego [60]. Często woda zawiera dużo żelaza (dolina 
Kaczawy) oraz podwyższone stężenia manganu. Stwierdzono też za wysokie ilości 
siarczanów i związków azotowych. Zanieczyszczenia te są głównie antropogeniczne i może 
to mieć związek z brakiem izolacji poziomu wodonośnego od powierzchni oraz wpływem 
pozaklasowych wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe pozostają w więzi 
hydraulicznej z wodami podziemnymi. Wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego 
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w dolinie Kaczawy zostały zaklasyfikowane do wód złej jakości, wymagających 
skomplikowanego uzdatniania [60]. Zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych związkami 
ropopochodnymi i metalami ciężkimi nastąpiło wskutek działalności Huty Legnica oraz 
rozproszonych obiektów pozostałych po stacjonowaniu wojsk rosyjskich [60]. Poza miastem 
wody poziomu czwartorzędowego są średniej jakości, wymagają prostego uzdatniania (za 
wysokie ilości żelaza i manganu), podobnie jak wody poziomu mioceńskiego.  

W Legnicy mamy do czynienia z niekorzystnym działaniem dwóch niezależnych 
czynników, powodujących wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych. Pierwszym jest 
brak naturalnej izolacji  czwartorzędowego poziomu wodonośnego — w dolinie Kaczawy 
swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości od 0,5 do 5 m. Drugi to potencjalne 
i rzeczywiste ogniska zanieczyszcze ń. Do 1993 r. w Legnicy stacjonowały wojska Federacji 
Rosyjskiej. W ramach przeprowadzanej wyceny szkód ekologicznych w mieście wydzielono 
kilka rejonów, które szczegółowo przebadano. We wszystkich stwierdzono zanieczyszczenie 
gruntu oraz wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, detergentami i metalami 
ciężkimi. Największym z wydzielonych rejonów jest lotnisko (228 ha), w obrębie którego 
znajdowało się 170 zbiorników na paliwo. Bardzo duże zanieczyszczenie gruntu (17,3 ha) 
i wód podziemnych związkami ropopochodnymi (powierzchnia pływającego paliwa 3,8 ha) 
było powodem przeprowadzania prac rekultywacyjnych i założenia monitoringu wód 
podziemnych. 

Zakłady szczególnie uci ążliwe dla środowiska  to: Huta Miedzi Legnica (KGHM 
Polska Miedź SA), Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM-LEGMET Sp. z o.o., Patelec 
Elpena Sp. z o.o., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy. Na terenie 
Legnicy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych w północnej części miasta, a także 
składowiska przemysłowe KGHM Polska Miedź SA w postaci osadników ścieków, 
składowiska koncentratu ołowionośnego oraz poletko filtracyjne HM Legnica. Składowiska 
przemysłowe są odwadniane specjalnymi systemami drenażowymi do przemysłowej 
oczyszczalni mechanicznej, skąd po oczyszczeniu są wprowadzane do potoku Pawłówka. 
W przeszłości wraz z opadami atmosferycznymi zanieczyszczenia z hałd po żużlu szybowym 
infiltrowały bezpośrednio do wód podziemnych. Na terenie miasta czynnych jest ok. 40 stacji 
paliw. Większość z nich posiada monitoring wód podziemnych. Odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków jest Kopanina - dopływ Wierzbiaka, 
stanowiącego prawobrzeżny dopływ Kaczawy [60].  
 

7.2.1 Cel do 2020 r. 

 

Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych i podziemnych. 
 

7.2.2 Kierunki działań 

- Opracowanie planu rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy. 
- Zwiększenie ochrony wód powierzchniowych poprzez likwidację niekontrolowanego 

odprowadzania ścieków w tym inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń dopływających 
do wód powierzchniowych. 

- Zapewnienie ochrony wód podziemnych przed degradacją (zanieczyszczeniem) 
zwłaszcza głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód 
podziemnych. 

- Ograniczanie i eliminacja zrzutów zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych do wód 
powierzchniowych. 

- Ograniczenie i eliminacja zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych 
w rejonie terenów poprzemysłowych. 

- Ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa. 
- Uregulowanie systemu odprowadzania wód opadowych. 
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- Kontrola przestrzegania przez zakłady przemysłowe norm prawnych i warunków 
pozwoleń wodno-prawnych. 

- Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
- Zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. 

 

7.2.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.2 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

1. 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod 
budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi 
na Osiedlu Piekary Jednostka "B" 

UM 2015 537 000 budżet miasta 

2. 
Gimnazjum Nr 5 w Legnicy  
ul. Chojnowska 100 - Przebudowa 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 

UM 2015 18 000 budżet miasta 

3. 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w zakresie kanalizacji deszczowej, w 
ramach przebudowy ul. Jaworzyńskiej 

UM 2015 512.940 budżet miasta 

4. 

Zadania związane z bieżącym 
utrzymaniem sieci kanalizacji 
deszczowej, tj. przegląd i konserwację 
wylotów do rzek, badania laboratoryjne 
ścieków wprowadzanych do cieków 
wodnych, montaż urządzeń przeciw-
zalewowych, naprawę krat, skrzynek, 
pokryw i koryta odpływowego, 
mechaniczne czyszczenie wpustów 
ulicznych, przykanalików deszczowych 
i kolektorów, utrzymanie przepompowni 
wód deszczowych oraz monitorowanie 
kolektora głównego. 

UM corocznie ok. 500 000 
corocznie 

budżet miasta 

5. Remont kanalizacji deszczowej w mieście UM 2015 200 000 budżet miasta 

6. 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w 
ul. Mazowieckiej w Legnicy, tj. na odcinku 
od Zespołu Szkół Ogólnokształcącego 
Nr 3 do al. Piłsudskiego. 

UM 2015 250 000 budżet miasta 
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Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje projekt pn. 
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica nr POIS.01.01.00-00-
046/13" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM priorytetu I gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 
57,4 mln zł brutto. Maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 22 mln zł 
netto. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Umowę na dofinansowanie podpisano z końcem lutego 2014 r. 
W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 

� Modernizacja części gazowo - energetycznej, w tym instalacji biogazu 
z wprowadzeniem kogeneracji, oraz modernizacją układu nadawy i odbioru osadu 
w oczyszczalni ścieków w Legnicy; 

� Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej; 
� Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej; 
� Budowa suszarni osadów ściekowych; 
� Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym zmiana napowietrzania (aeratory), 

modernizacja filtrów (podwójna filtracja), lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz 
ze sterowaniem. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – 
gospodarczo – przyrodniczych aglomeracji Legnica poprzez wzrost wyposażenia miasta 
Legnica w system kanalizacji sanitarnej, modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy oraz 
przebudowę Zakładu Produkcji Wody. Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów 
cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą: 

1. Obszar środowiskowy: 
- ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających 
życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników 
emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom 
wodnym, 

- dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego 
i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG, 

- dostosowanie parametrów jakościowych osadów ściekowych na potrzeby spalania 
ich w cementowni. 

2. Obszar społeczno – gospodarczy: 
- wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Legnicy, 
- wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Legnicy, 
- rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji, 
- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej 

normy polskie i europejskie. 

Dnia 9 października 2014 r. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II - opracowanie dokumentacji". Planowany koszt 
realizacji projektu wynosi 485,4 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania: 335,4 tys zł. 
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizację projektu przewiduje się do końca września 
2015 r. Projekt obejmuje: 

� Dokumentację projektową na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w 
części ściekowej; 

� Dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej Dn125 PE wraz 
z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy; 

� Dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 
terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy; 

� Opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań; 
� Dokumentację dotyczącą aktualizacji granic Aglomeracji Legnica. 
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W 2014 r. ZGM rozpoczął realizację (poprzez zlecenie wykonania dokumentacji 
projektowej) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnych do 
budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58", które jest powiązane z zadaniem 
inwestycyjnym realizowanym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej" w ramach inwestycji pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Legnica". Zadanie 
realizowane będzie jako trzy niezależne części tj.; 

- ul. Nowodworska 36 - dł. przyłącza 17,0 m, likwidacja szamba obj. 6,0 m3, 
- ul. Nowodworska 44-46 - dł. przyłącza 12,7 m, likwidacja szamba obj. 12.0 m3, 
- ul. Nowodworska 56-58 - łączna dł. przyłącza wew. instalacji zasilającej 38,0 m, 

likwidacja szamba obj. 27.0 m3, 

Realizacja poszczególnych części zadania uzależniona będzie od wykonania sieci 
kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przez LPWiK. Zadanie miało być pierwotnie 
wykonane w 2014 r., ale w związku z koniecznością przesunięcia realizacji inwestycji przez 
LPWiK S.A. na rok 2015, zadanie zostało wprowadzone do propozycji planu inwestycji 
budżetu Miasta Legnica jako kontynuacja zadania na rok 2015. 
 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., w zakresie 
planów inwestycyjnych na najbliższe lata, realizować będzie zadanie pn. „Poprawa 
warunków sanitarnych pracowników LPGK”, w ramach którego przewidziane jest wykonanie 
przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników na ścieki komunalne. 
 
 

7.2.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.2 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

1. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Legnica  
nr POIS.01.01.00-00-046/13 

LPWiK 2015 57 381 312,24 POIiŚ 

2. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II - 
opracowanie dokumentacji 

LPWiK 2015 485 386,78 POIiŚ 

3. 
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnych 
do budynków gminy przy  
ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58 

ZGM 2015 ok. 70 000 budżet miasta 

4. 

Poprawa warunków sanitarnych 
pracowników LPGK – Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i likwidacja 
zbiorników na ścieki komunalne  
(Zakład Oczyszczania Miasta,  
ul. Nowodworska 48) 

LPGK 2015 - 2018 ok. 130 000 środki własne 
LPGK 

5. 

Poprawa warunków sanitarnych 
pracowników LPGK – Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i likwidacja 
zbiorników na ścieki komunalne 
(ul. Nowodworska 60) 

LPGK 2015 - 2018 ok. 205 000 środki własne 
LPGK 
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7.3 Ochrona przed hałasem i PEM 
 
Hałas jest drugim największym problemem ekologicznym Unii Europejskiej, zaraz po 

zanieczyszczeniu powietrza. Oba są konsekwencją niekontrolowanej ekspansji ruchu 
samochodowego. Na hałas negatywnie wpływający na zdrowie jest narażony co trzeci 
mieszkaniec UE, natomiast co piąty jest narażony na nadmierny hałas nocą. Według 
niedawnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), hałas może powodować 
uszkodzenia słuchu, choroby układy krążenia, trudności w uczeniu się (u dzieci) i zaburzenia 
snu. Problemy te pojawiają się po przekroczeniu 55 dB . Hałas powoduje produkcję 
hormonów stresu, co jest szczególnie niebezpieczne przy długich okresach ekspozycji. Dla 
ludzi żyjących przy drogach, gdzie średni poziom hałasu przekracza 65-70 dB, ryzyko 
choroby serca wzrasta średnio o 20% w porównaniu z mieszkańcami spokojniejszych osiedli. 
Raport przygotowany na zlecenie europejskiej federacji Transport & Environment w 2008 r. 
wskazuje, że hałas może być odpowiedzialny za 50 tys. ataków serca rocznie, a także 5% 
udarów w Europie. Ponadto, hałas może wpływać na rozwój płodu poprzez podwyższanie 
poziomu stresu u kobiety ciężarnej [64].  

W polskim prawie preferowaną formą ochrony obiektów i obszarów przed hałasem, 
zgodnie z art. 179 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, były do tej pory ekrany akustyczne . Od pewnego czasu powstające wzdłuż 
dróg kilometry ekranów akustycznych budziły coraz większy sprzeciw mieszkańców i 
przedsiębiorców. Stanowią one bowiem nie tylko barierę w komunikacji z przyległymi 
działkami, ale również ograniczają możliwości skutecznego nasłonecznienia budynków 
i przewietrzenia ich otoczenia oraz zdecydowanie pogarszają walory krajobrazowe. Przede 
wszystkim jednak, w okresie boomu inwestycyjnego przed Mistrzostwami Euro 2012 
problemem stały się bardzo wysokie koszty ochrony przed hałasem drogowym prowadzonej 
metodą stawiania ekranów akustycznych, sięgające nawet po kilkadziesiąt milionów złotych 
przy jednej inwestycji. Minister właściwy do spraw transportu od 2010 r. zgłaszał potrzebę 
zmiany ww. rozporządzenia poprzez… podniesienie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku .  

Tymczasem ekrany nie są jedyną metodą walki z hałasem. W krajach zachodnich są 
stosowane przede wszystkim na terenach zamiejskich przy drogach szybkiego ruchu. 
Natomiast w miastach stosuje się przede wszystkim skuteczne ograniczenia prędkości 
(sprzyjające też znacznej redukcji ilości wypadków), wymuszane między innymi znacznie 
węższymi niż w Polsce pasami ruchu (2,25-2,75 m, podczas gdy w polskich miastach na 
ogół 3,30-3,50 m), stosowaniem redukujących hałas nawierzchni o wysokim standardzie 
utrzymania, prowadzeniem dróg wysokich klas w tunelach, wykopach lub na odpowiednio 
obudowanych wzniesieniach. Polityka transportowa kraju kładzie nacisk na przenoszenie 
ruchu na środki transportu mniej uciążliwe dla środowiska, w tym rozwój transportu 
zbiorowego i rowerowego oraz transportu intermodalnego towarów, ograniczającego ruch 
tranzytowy. Ta ostatnia kwestia spełnia szczególnie istotną rolę w polskich warunkach 
z uwagi na dynamicznie wzrastający ruch ciężarówek oraz brak efektywnej kontroli 
przestrzegania limitów wag w transporcie drogowym, na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba 
Kontroli w raporcie z marca 2012 r. [66]. Z danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
wynika, że co trzecia ciężarówka poruszająca się po polskich drogach jest przeciążona. 

W październiku 2012 r., poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (zmiana Dz. U. z 2012 r., poz. 1109), podniesione zostały 
dopuszczalne normy hałasu. Dopuszczalne długoterminowe poziomy hałasu w środowisku, 
służące opracowywaniu map akustycznych i Programów ochrony środowiska przez hałasem, 
zostały podniesione dla zabudowy wrażliwej na hałas (bez stref uzdrowisk i szpitali poza 
miastami) od 5 do 10 dB. Należy przy tym pamiętać, że miara natężenia dźwięku wyrażana 
w decybelach jest miarą logarytmiczną co oznacza, że np. 10-krotny wzrost natężenia 
dźwięku daje wzrost poziomu hałasu o 10 dB. Z chwilą podwyższenia norm, automatycznie 
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zmniejszyła się populacja osób zagrożonych ponadnormatywnym hałasem, szczególnie w 
mniejszych aglomeracjach.  

Tabela 7.1  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, 
mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

 
 (Na czerwono ) zaznaczono stare poziomy dopuszczalne / na czarno  wartości obecnie obowiązujące. 

 

W celu wykonania dokładnej oceny stanu klimatu akustycznego miasta Legnicy, 
w 2012 roku sporządzono Mapę akustyczn ą miasta , która stała się znaczącym narzędziem 
wspomagającym prowadzenie polityki ekologicznej. Mapa akustyczna stała się podstawą do 
opracowania programu działań, mających na celu ograniczenie akustycznej uciążliwości na 
terenie miasta. Mapa stanowi również dokument posiłkowy w procesie prawidłowego 
zarządzania terenami i infrastrukturą miasta, a przede wszystkim decydowania o formie 
i zakresie wykorzystania poszczególnych terenów w celu prowadzenia inwestycji [58].  

Mapa akustyczna zawiera znaczące informacje odnoszące się do jakości klimatu 
akustycznego miasta poprzez prezentację poziomów emisji, imisji, wrażliwości akustycznej 
obszarów miasta, poziomów przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych 
długoterminowymi wskaźnikami LDWN i LN. W oparciu o Mapę akustyczną, powstał Program 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy na lata 2012 – 2017, w ramach 
którego przeprowadzono identyfikację źródeł hałasu kształtujących jakość klimatu 
akustycznego miasta, analizę warunków dotyczących zagospodarowania terenów w oparciu 
o miejscowe plany zagospodarowania oraz określenie stopnia zaludnienia obszarów miasta, 
a następnie wytypowano tereny o największej wartości naruszeń dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. Nie zidentyfikowano obszarów podlegających ochronie akustycznej, 
w obrębie których wystąpiły przekroczenia obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu 
przemysłowego oraz pochodzącego od linii kolejowych. Zidentyfikowano natomiast obszary 
podlegających ochronie akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia 
obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu drogowego. 

W wyniku obliczeń statystycznych wskaźników LDWN oraz LN dla hałasu drogowego, 
przeprowadzonych w ramach Mapy akustycznej ustalono, jaka w przybliżeniu liczba osób 



proGEO  Sp. z o.o. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 R. 
    
 

153

narażona jest na hałas w poszczególnych przedziałach natężenia, w odniesieniu do poziomu 
dzienno-wieczorowo-nocnego oraz poziomu nocnego [58]: 

• 50 – 55 dB:  20 103 osób (LDWN) i 20 532 osób (LN) 
• 55 – 60 dB:  23 477 (LDWN) i 11 137 (LN) 
• 60 – 65 dB:  17 558 (LDWN) i 8 098 (LN) 
• 65 – 70 dB:  11 216 (LDWN) i 2 165 (LN) 
• 70 – 75 dB:  7 024 (LDWN) i 0 (LN) 
• >75 dB:  100 (LDWN) i 0 (LN).  

Analizując przedziały przekroczeń, stwierdzono że na terenie miasta zamieszkuje 675 
osób, które narażone są na przekroczenia w przedziale od 0,01 do 5 dB dla poziomu LDWN 
oraz 1 174 osoby narażone na przekroczenie poziomu LN. Na przekroczenie w przedziale od 
5 do 10 dB jedynie w odniesieniu do poziomu dzienno-popołudniowo-nocnego narażonych 
jest 20 osób. Można zatem uznać, że na terenie Legnicy występują obszary mieszkaniowe 
narażone na przekroczenie wartości LDWN i LN, w granicach 5 dB. W Programie zawarta jest 
szczegółowa lista lokalizacji, w których stwierdzono występowanie przekroczeń wartości 
dopuszczalnych LDWN i LN. 

Ograniczenie hałasu do poziomów nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. 2012, poz. 1109) na obszarach dużych miast jest niestety niezwykle trudne i często 
niemożliwe do zrealizowania. Koniecznym jest jednak podjęcie wszelkich działań służących 
skutecznej poprawie jakości klimatu akustycznego na obszarach podlegających ochronie 
akustycznej, w szczególności na terenach mieszkaniowych, terenach szpitali i placówek 
oświatowo-wychowawczych. W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem 
zaproponowano działania (ujęte również w niniejszym opracowaniu w rozdziałach: 7.3.2 oraz 
7.3.3), których realizacja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości klimatu 
akustycznego miasta, a w wielu przypadkach spowoduje ustąpienie istniejących przekroczeń 
obowiązujących wartości poziomu hałasu w porze dnia i w nocy. Działania te podzielono na 
następujące grupy [58]: 

I. Działania monitoringowe, mające na celu bardzo precyzyjną identyfikację obiektów 
narażonych na ponadnormatywny hałas komunikacyjny. Wszystkie zidentyfikowane 
w ramach realizacji Mapy akustycznej obszary, na których stwierdzono występowanie 
przekroczeń zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, stanowiących źródło 
hałasu i jeżeli obejmują zabudowę mieszkaniową, to praktycznie w każdym 
przypadku jedynie pierwszą jej linię lub elewację od strony źródła hałasu (ulicy).  

II. Działania programowe, które stanowią rzeczywisty zakres Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Legnica na lata 2012 - 2017. Do tej grupy 
zadań zakwalifikowano wszelkie działania związane z ograniczeniem poziomu hałasu 
na terenach, na których stwierdzono występowanie potencjalnych przekroczeń 
obowiązujących wartości dopuszczalnych oraz wszelkie działania mające na celu 
ochronę przed akustyczną degradacją terenów, na których obecnie jakość klimatu 
akustycznego można uznać jako dobrą. 

III. Działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w czasie znacznie 
przekraczającym termin obwiązywania przedmiotowego Programu. 

IV. Działania edukacyjne, związane z edukacją społeczeństwa, które należy prowadzić 
w sposób ciągły i systematyczny, zarówno podczas realizacji działań programowych 
jak i działań długoterminowych. 

 
Pole elektromagnetyczne (PEM)  to pole elektryczne, magnetyczne lub 

elektromagnetyczne emitujące promieniowanie w zakresie częstotliwości 0 Hz - 300 GHz. 
Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem przyrody, w którym 
ludzkość żyje od wieków i do którego organizm człowieka jest dostosowany. Jednak 
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, nieustannie rozwijającymi 
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się technologiami bezprzewodowymi, a także zmianami w stylu pracy i zachowaniach 
społecznych, środowisko coraz bardziej poddawane jest działaniu sztucznych pól 
elektromagnetycznych tj. stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych, linii 
wysokiego napięcia i innych. 

Rozróżnia się następujące rodzaje sztucznych pól elektromagnetycznych w środowisku: 
• Pola eklektyczne i magnetyczne o niskiej częstotliwości, którego najbardziej znanymi 
źródłami są linie wysokiego napięcia, urządzenia elektryczne i komputery. Z punktu 
widzenia środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV. Rozkłady pól elektromagnetycznych 
występujących w otoczeniu linii są zależne od napięcia znamionowego linii prądu jaki 
przez te linie płynie oraz od konstrukcji linii; 

• Pola o wysokiej częstotliwości lub częstotliwości radiowej, których głównym źródłem 
są urządzenia radarowe, nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe 
i ich stacje bazowe, grzejniki indukcyjne oraz urządzenia antywłamaniowe. 

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje w ramach państwowego 
monitoringu środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przeprowadzone w roku 
2012 badania wykazały, że w żadnym z siedmiu punktów kontrolno-pomiarowych nie 
stwierdzono przekrocze ń warto ści dopuszczalnej . Badania monitoringowe pól 
elektromagnetycznych prowadzane są w cyklu 3–letnim. Kolejne pomiary, zgodnie 
z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 
2013-2015, planowane są w siedmiu lokalizacjach na terenie Legnicy w 2015 r. 

 

7.3.1 Cel do 2020 r. 

 

Obniżenie i utrzymanie natężenia hałasu oraz PEM poniżej wartości normatywnych. 
 

7.3.2 Kierunki działań 

- Przyjęcie i wdrożenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 
Legnicy na lata 2012 – 2017”. 

- Objęcie monitoringiem terenów, na których przekroczenia norm hałasu ujawnione 
przez Mapę akustyczną miały charakter niejednoznaczny, tj. w następujących 
lokalizacjach: ul. Dworcowa, ul. Dziennikarska, ul. II Amii Wojska Polskiego, ul. Nowa, 
ul. Piastowska, ul. Złotoryjska. 

- Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej oraz 
organizacji ruchu w celu obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego (w tym 
modernizacja sieci drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą). 

- Modernizacja taboru transportu zbiorowego. 
- Promocja komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, jako alternatywnych form transportu 

dla osób korzystających z samochodów. 
- Wprowadzenie pasów zieleni przy drogach, zieleni niskiej i wysokiej do wnętrz 

osiedlowych, instalowanie zabezpieczeń akustycznych przy trasach o największym 
natężeniu ruchu. 

- Działania modernizacyjne, m.in. stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków, 
stosowanie stolarki okiennej o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej 
w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas i nowobudowanych obiektach. 

- Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu 
zminimalizowania wpływu hałasu drogowego. 

- Wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, z których 
emisja hałasu nie odpowiada przyjętym standardom. 

- Rozwój infrastruktury rowerowej. 
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- Wyznaczanie na terenie miasta „obszarów ciszy”. 
- Lokalizowanie parkingów na obrzeżach miasta. 
- Prowadzenie badań pól elektromagnetycznych i gromadzenie danych o źródłach 

promieniowania elektromagnetycznego. 
- Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 

7.3.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.3 Ochrona przed hałasem i PEM 

1. 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów poświęconych ochronie przed 
hałasem oraz oddziaływaniem PEM, 
w przypadku zaistnienia zagrożeń. 

UM 
w razie 

potrzeby brak nie dotyczy 

2. 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
wytycznych wynikających z Planu 
ochrony środowiska przed hałasem. 

UM 2015 - 2020 brak nie dotyczy 

3. 

Realizacja zadań zawartych w Programie 
ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Legnicy na lata 2012 – 2017 [58]: 
- Egzekwowanie ograniczeń prędkości.  
- Wprowadzenie środków trwałego 

uspokojenia ruchu na drogach. 
- Wdrożenie w mieście zintegrowanego 

systemu zarządzania ruchem. 
- Utrzymanie nawierzchni dróg w dobrym 

stanie technicznym. 

Zarząd Dróg 
Miejskich, 

Policja, Straż 
Miejska 

2015 - 2017 szacunkowo
3 030 000 

budżet miasta, 
budżet Policji 

 
 

7.4 Poprawa bezpiecze ństwa ekologicznego 
 

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.), mianem powa żnej awarii  określa się: 
„(…) zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. 

Zgodnie z art. 246. ww. ustawy w przypadku wystąpienia poważnej awarii „wojewoda, 
poprzez komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, podejmuje działania i zastosuje środki niezbędne do usunięcia awarii 
i jej skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki administracji i podmiotów 
korzystających ze środowisk (…).” W przypadku wystąpienia poważnej awarii zgodnie z art. 
247 wyżej cytowanej ustawy, WIOŚ może m.in. w drodze decyzji zarządzić przeprowadzenie 
odpowiednich badań, które mają na celu określenie przyczyn, przebiegu oraz skutków awarii. 

10 października 2013 r. wydano Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. rodzajów 
i ilości substancji, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów 
o zwiększonym ryzyku (ZZR) albo zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej 
awarii (Dz. U. 2013 poz. 1479). Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do 
opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w razie zagrożenia awarią 
przemysłową lub jej wystąpienia - do niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji. 
Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy obejmuje teren zakładu. Dolnośląski Komendant 
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Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie informacji przedstawionych przez 
prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, sporządza 
zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii 
przemysłowej, położonego poza zakładem o dużym ryzyku.  

Zapewnieniem całodobowego przepływu informacji, przyjmowaniem i analizowaniem 
ostrzeżeń oraz organizacją ostrzegania o zagrożeniach zajmowało się Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, które współpracuje ze Stanowiskiem Kierowania KM Państwowej 
Straży Pożarnej oraz dyspozytorami innych służb ratowniczych. Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Legnicy zobowiązane jest do przyjęcia informacji o poważnej 
awarii, informowania prezydenta miasta, alarmowania struktur zarządzania kryzysowego, 
współdziałania i wymiany informacji z podmiotami ujętymi w zewnętrznym planie operacyjno 
– ratowniczym. Organem pomocniczym Prezydenta Miasta, organizującym i koordynującym 
działania, zmierzające do zapobiegania i likwidacji różnych zagrożeń, jest Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. 

Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub 
pogłębienie jej skutków może mieć miejsce na obszarze, gdzie w niedużej odległości od 
siebie zlokalizowane są dwa lub więcej ZDR i/lub ZZR. Taka sytuacja ma miejsce w Legnicy, 
gdzie znajdują się dwa zakłady należące do grupy zakładów o du żym ryzyku wyst ąpienia 
powa żnej awarii (ZDR) :  

1. "Energetyka" Sp. z o.o. w Lubinie, Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej Wydział 
W – 4 Legnica, ul. Złotoryjska 194 a, 59-220 Legnica 

2. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie , Oddział Huta Miedzi "Legnica" w Legnicy, 
ul. Złotoryjska 194, 59-220 Lenica. 

Huta Miedzi „Legnica” posiada Program Zapobiegania Awariom obowiązujący na 
terenie Huty, który jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego 
z wymaganiami norm zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001), środowiskiem (PN-EN ISO 
14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001 / OHSAS 18001). Zapisy 
dotyczące organizacyjnych i proceduralnych środków zapewnienia bezpieczeństwa 
i zapobiegania awariom realizowane są przez udokumentowane szkolenia wszystkich 
pracowników zakładu w celu zapoznania z wytycznymi PZA. Zapisy dotyczące technicznych 
środków bezpieczeństwa i zapobiegania awariom realizowane są na bieżąco poprzez 
regularne przeglądy i kontrole stanu technicznego wszystkich urządzeń produkcyjnych 
i zabezpieczających oraz poprzez stałe rozwijanie systemu bezpieczeństwa zmierzające do 
zapewnienia adekwatności jego poziomu do poziomu stwarzanych zagrożeń. 
 

Na terenie miasta Legnicy zlokalizowanych jest ponadto dziesięć instalacji, których 
funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skale prowadzonej działalności może powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości. Na eksploatowanie wszystkich tych instalacji prowadzący je uzyskali pozwolenie 
zintegrowane. W 2012 r. Delegatura w Legnicy skontrolowała siedem podmiotów w zakresie 
przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające 
pozwolenia zintegrowanego. W przypadku czterech stwierdzono nieprawidłowości 
i naruszenia przepisów prawa.  

Na terenie Miasta Legnicy znajdują się dwie stacje demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, które zgodnie z art. 43 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji kontrolowane są przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
corocznie. Istotnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest również transport 
niebezpiecznych substancji (m.in. drogowy i kolejowy). W czasie transportu takich ładunków, 
zarówno zły stan techniczny cystern służących do ich przewozu, jak i wypadki drogowe oraz 
katastrofy stwarzają zagrożenie wydostania się przewożonych substancji toksycznych. 
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Mimo prowadzenia działań minimalizujących negatywne skutki powodzi, nadal istnieje 
realne zagro żenie powodziowe . Konieczna jest dalsza rozbudowa i konserwacja urządzeń 
wodnych, w tym ochrony przeciwpowodziowej, ale także budowa i przebudowa infrastruktury 
odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta. Należy także dążyć do przyśpieszenia 
czasu reakcji służb bezpieczeństwa oraz alarmowania ludności o zagrożeniach, doskonaląc 
zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności, a także przygotowując mobilne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe umożliwiające elastyczne reagowanie na występujące 
zagrożenia powodziowe na terenie miasta [32]. 

W 2013 r. zaktualizowano Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla miasta 
Legnicy oraz procedury postępowania w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego 
w zakresie organizacji i prowadzenia akcji ratunkowej po wystąpieniu katastrofy budowlanej. 
Ponadto, zainstalowano i wprowadzono wojewódzki system ostrzegania, alarmowania 
i powiadamiania „Kleopatra”. Wykonano także przegląd konserwacyjno – serwisowy 
systemów, będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz zakupiono cztery radiotelefony dla Centrum. Ponadto przeprowadzono remont punktu 
alarmowego przy ul. Artyleryjskiej 10 oraz konserwację instalacji elektrycznej i odgromowej 
w punktach alarmowych na terenie miasta. 
 
 

7.4.1 Cel do 2020 r. 

 

Wzmacnianie ochrony przed zagrożeniami naturalnymi i gotowości do usuwania ich skutków 
oraz ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i transportowych. 
 

7.4.2 Kierunki działań 

- Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i struktur organizacyjnych ograniczających skutki powodzi 
(budowa, modernizacja, zarządzanie).  

- Właściwe zagospodarowanie przestrzenne terenów zagrożonych zjawiskami 
przyrodniczymi, w tym powodziami i suszami oraz uwzględnienie wymagań zawartych 
w ocenach zagrożenia i ryzyka powodziowego.  

- Poprawa odbudowy biologicznej i renaturyzacja cieków i innych akwenów wodnych.  
- Budowa zintegrowanego systemu alarmowego i informacyjnego (o zagrożeniach).  
- Organizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.  
- Zwiększenie przepustowości koryt m.in. przez modernizację kanałów powodziowych, 

czyszczenie i udrożnienie koryt rzek i międzywali. 
- Utrzymanie w sprawności technicznej istniejących obiektów infrastruktury 

przeciwpowodziowej i zbiorników (wałów, koryt rzecznych, potoków i kanałów oraz 
zabudowy towarzyszącej). 

- Realizacja działań przestrzennych zatrzymujących wody deszczowe w miejscach ich 
opadu, poprzez: podnoszenie lesistości zwiększającej retencyjność; przekształcanie 
gruntów ornych w użytki zielone; racjonalną gospodarka wodami opadowymi na 
terenach silnie zurbanizowanych. 

- Rozbudowę osłony przeciwpowodziowej, systemu prognozowania powodzi, kontroli 
i wczesnego ostrzegania oraz wsparcie inicjatyw lokalnych dla realizacji lokalnych 
systemów ostrzegania i ochrony. 

- Wsparcie jednostek ratowniczych (m.in. zakup sprzętu do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych). 

- Usuwanie szkód powodziowych. 
- Prowadzenie monitoringu powodziowego wraz systemem przetwarzania informacji. 
- Opracowanie scenariuszy powodziowych. 
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- Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii.  

- Doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego, a wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w urządzenia i sprzęt 
do szybkiej oceny ryzyka. 

- Prowadzenie akcji edukacyjno-szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych 
i pracowników administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz 
skażeniom środowiska. 

- Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej. 
- Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania 

Kryzysowego. 
- Utrzymanie w gotowości Powiatowych i Gminnych Centrów Reagowania Kryzysowego. 
- Utrzymanie w pełnej gotowości jednostek prewencyjno-ratowniczych (w tym 

zapewnienie odpowiedniego wyposażenia przeciwpożarowego). 
- Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania w przypadku 

zagrożeń pożarowych. 
- Określenie stopnia zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. 
- Modernizacja dróg pożarowych. 
- Tworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach. 
- Prowadzenie specjalistycznych szkoleń pracowników zajmujących się ochroną 

przeciwpożarową. 
- Wdrażanie planów ochrony przeciwpożarowej lasów. 
- Kontrole transportu substancji niebezpiecznych. 
- Wyznaczenie tras przewozu materiałów niebezpiecznych. 
- Kontrola nad załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych w celu 

zapobiegania potencjalnym poważnym awariom. 
- Kontrole sprawności technicznej pojazdów i warunków transportowania materiałów 

niebezpiecznych. 
- Odpowiednie wyposażenie pojazdów transportujących substancje niebezpieczne (m.in. 
środki gaśnicze, znaki ostrzegawcze). 

- Organizowanie szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów związanych 
z transportem substancji niebezpiecznych. 

7.4.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.4 Poprawa bezpiecze ństwa ekologicznego 

1. 
Dotacja celowa na bieżące 
funkcjonowanie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 

UM corocznie ok. 9 000 000 
rocznie 

budżet państwa 

2. Funkcjonowanie Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej 

UM corocznie ok. 6 000 
rocznie 

budżet państwa 

3. 

Powiatowe Centrum Zarządzenia 
Kryzysowego – doposażenie w sprzęt 
i materiały do likwidacji zagrożeń, opłaty 
za energię elektryczną w magazynie 
przeciwpowodziowym, konserwacje 
i remonty urządzeń technicznych 
będących na wyposażeniu oraz  
likwidacja zagrożeń i ich skutków 

UM corocznie 
ok. 30 000 

rocznie 
budżet państwa 
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KGHM Polska Miedź S.A. oddział Huta Miedzi „Legnica” oraz „Energetyka” Sp. z o.o. 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4 Legnica ze względu na ilość i rodzaj substancji 
niebezpiecznych należą do grupy zakładów stwarzających duże ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z Art. 265. ustawy Prawo ochrony środowiska, 
Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie informacji 
przedstawionych przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii 
przemysłowej, sporządza zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla terenu narażonego na 
skutki awarii przemysłowej, położonego poza zakładem o dużym ryzyku. Co najmniej raz na 
3 lata Komendant wojewódzki PSP jest obowiązany do przeprowadzania analizy 
i przećwiczenia realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, w celu jego 
aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian.  

Zgodnie z informacją Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrocławiu, we wrześniu 2012 r. w obu ww. zakładach zostały przeprowadzone szkolenia 
w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz ćwiczenia 
zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego. Termin kolejnych ćwiczeń przypada na 
2015 r. W ćwiczeniach biorą udział następujące podmioty:  

1) na terenie zakładu KGHM Polska Miedź S.A, oddział Huta Miedzi „Legnica": 
� KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica", 
� KGHM Polska Miedź S.A. Oddział JRGH, 
� „Energetyka" Sp. z o.o. Wydział Gospodarki Wodno - Ściekowej, 
� struktury zarządzania kryzysowego: 
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 
- Starostwo Powiatowe w Legnicy, 
- Urząd Miasta Legnica, 
- Urząd Gminy Krotoszyce 

� Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu delegatura w Legnicy,  
� struktury Policji; 
- Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, 
- Komenda Miejska Policji w Legnicy,  

� Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, 
� struktury krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego: 
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. 

2) na stałych stanowiskach pracy: 
� na poziomie województwa: 
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
- Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej we 

Wrocławiu, 
- Dyżurny Operacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,  

� na poziomie powiatu: 
- dyspozytor zakładu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica", 
- dyspozytor KGHM Polska Miedź S.A. Oddział JRGH, 
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Legnicy, 
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnica, 
- Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, 
- Dyżurny Operacyjny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, 
- dyspozytor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  

� na poziomie gminy: 
- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krotoszycach. 

 
Celem ćwiczeń jest sprawdzenie wewnętrznych oraz zewnętrznego planu operacyjno 

- ratowniczego dla obu zakładów, sprawdzenie w formie ćwiczeń aplikacyjnych organizacji 
działań operacyjno-ratowniczych podejmowanych przez siły krajowego systemu ratowniczo - 
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gaśniczego wspólnie z prowadzącymi zakłady, a także przećwiczenie zasad współdziałania 
zakładu, służb, inspekcji i instytucji podczas ograniczania i likwidacji skutków poważnej 
awarii przemysłowej. 
 

7.4.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.4 Poprawa bezpiecze ństwa ekologicznego 

1. 

Ćwiczenia zewnętrznego planu 
operacyjno – ratowniczego dla zakładów 
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta 
Miedzi „Legnica" oraz „Energetyka" Sp. z 
0,0. Wydział Gospodarki Wodno - 
Ściekowej W-4 Legnica. 

Dolnośląska 
KWPSP 2015 brak danych budżety zakładów, 

budżet KWPSP 

 
 
 

7.5 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 Zmiany ustawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone 
w polskim systemie prawnym spowodowane były koniecznością osiągnięcia przez Polskę 
zharmonizowanych norm odzysku i recyklingu ustalonych aktami prawa unijnego. Zgodnie 
z art. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) [51], aktualnie 
opracowuje się w Polsce plany gospodarki odpadami na szczeblu krajowym oraz 
wojewódzkim. Plany te opracowuje się zgodnie z polityką ekologiczną państwa. System 
gospodarowania odpadami w Legnicy musi być zatem zgodny z systemem gospodarowania 
odpadami oraz celami i kierunkami działań przyjętymi w następujących dokumentach 
strategicznych: 

1. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014. Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”  
(M. P. Nr 101, poz. 1183) (dalej: KPGO 2014). 

2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (dalej: 
WPGO 2012) przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/616/12 
z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (Dz. Urz. Woj. 2012.3039), wraz 
z następującymi zmianami uchwalonymi przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego:  
• Dz. Urz. Woj. 2012.4108 z dnia 21 listopada 2012 r. 
• Dz. Urz. Woj. 2013.60 z dnia 3 stycznia 2013 r. 
• Dz. Urz. Woj. 2013.1249 z dnia 21 lutego 2013 r. 
• Dz. Urz. Woj. 2013.3412 z dnia 29 maja 2013 r. 
• Dz. Urz. Woj. 2013.4168 z dnia 8 lipca 2013 r. 
• Dz. Urz. Woj. 2013.4495 z dnia 24 lipca 2013 r. 
• Dz. Urz. Woj. 2013.5200 z dnia 4 października 2013 r. 

 
 
 Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (art. 34. ust. 3), plany gospodarki odpadami 
opracowywane są obecnie na poziomie krajowym i wojewódzkim (rezygnacja z planów 
powiatowych i gminnych). System gospodarowania odpadami musi również uwzględniać 
konieczność realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011, 
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nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Ustawa postawiła przed 
gminami konieczność wdrożenia nowych obowiązków. Zgodnie z zapisami ww. ustawy 
gminy zostały zobowiązane m.in. do: 

• objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 

• nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań 
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

• ustanowienia selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmującego co najmniej 
następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

• tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, 
w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 

• zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

� osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.: 
- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  
w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

� ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania 

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
• prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

• zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w tym; 
1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, 

utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych, lub 

2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
lub 

3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 09.01.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi, 

• zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy (Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne), 

• przygotowania wytycznych do regulaminu utrzymania i czystości i porządku w gminie, 
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• przygotowania projektów niezbędnych uchwał: 
� o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, 
� dla gmin powyżej 10 tys. mieszkańców o podziale obszaru gminy na sektory, 
� o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 

(od mieszkańców) oraz o wysokości stawki, 
� o terminie częstotliwości i trybie uiszczania opłaty od mieszkańców, 
� wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców, 
� o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od 

właścicieli nieruchomości, 
� o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów. 
• zorganizowania przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, 
• zawarcia umowy z firmą, która wygra przetarg i kontrola jej wykonywania, 
• pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

z pobranych od mieszkańców opłat, 
• prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
W WPGO 2012 określono docelowe granice regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi, ze wskazaniem gmin wchodzących w skład danego regionu. Wyznaczając 
nowe regiony gospodarki odpadami kierowano się ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), wg której podstawą gospodarki 
odpadami komunalnymi powinny stać się regiony gospodarki odpadami komunalnymi,  
w których liczba mieszkańców nie powinna być mniejsza niż 150 tys. Zaproponowany kształt 
regionów ma na celu zapewnienie funkcjonowania na obszarze każdego z nich instalacji 
spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK), a także poprawnego i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami 
w województwie, który opiera się na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 
w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zgodnie 
z podziałem określonym w WPGO Legnica należy do Regionu Północnego . 
 

Rysunek 7.3  Region Północny w wojewódzkim systemie gospodarowania odpadami [53] 
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Legnica wywiązała się z delegowanych zadań tworząc nowe ramy systemu, którego 
ostatnim elementem było zorganizowanie przetargu i wyłonienie przedsiębiorcy (Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), który w ramach podpisanej z gminą 
umowy zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Jednocześnie gmina Legnica zawarła z LPGK Sp. z o.o. umowę na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Legnica oraz prowadzenie punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych [67].  

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego 2012 z poźn. zm. instalacje do przetwarzania odpadów 
należące do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy 
utworzyły Regionaln ą Instalacj ę do Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w regionie 
północnym województwa dolnośląskiego. 

Podstawową działalnością prowadzonej w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Legnicy jest odzysk i unieszkodliwianie opadów. Do 
instalacji przyjmowane są zmieszane odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki oraz 
odpady biodegradowalne. Odpady poddawane są przetwarzaniu czyli sortowaniu, 
rozdrabnianiu, kompostowaniu, które stanowią procesy odzysku oraz unieszkodliwiania.  

Na terenie RIPOK w Legnicy, realizowane są następujące procesy: 
- mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP, 
- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów – 

Kompostownie, 
- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych – Składowisko. 

W skład Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy wchodzi: 
- Składowisko Odpadów Komunalnych, 
- Kompostownia Odpadów 
- Mobilna linia do rozdziału zmieszanych odpadów komunalnych na trzy frakcje (0-20, 

20-90 i powyżej 90) 
- Sortownia odpadów surowcowych (rozpoczęcie funkcjonowania lipiec 2014 r.) 

 

W myśl założeń nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina 
pełni funkcję centralną – koordynującą, natomiast obowiązkiem właścicieli nieruchomości 
jest ponoszenie na jej rzecz opłaty z tego tytułu. Z kolei w ramach zebranego w ten sposób 
budżetu gmina zobligowana jest do realizowania racjonalnej gospodarki odpadami 
komunalnymi. W przyjętym modelu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Legnica założono  selektywn ą zbiórk ę odpadów surowcowych , klasyfikowanych 
jako zmieszane odpady opakowaniowe (o kodzie 15 01 06) w jednym pojemniku . Decyzja 
ta podyktowana była głównie czynnikiem ekonomicznym, związanym z niższymi kosztami, 
które bezpośrednio przekładają się na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszczanej przez wszystkich właścicieli nieruchomości, jak również korzyściami 
wynikającymi z uruchomienia będącej w trakcie realizacji gminnej inwestycji - budowy 
sortowni zmieszanych odpadów opakowaniowych na terenie RIPOK w Legnicy. 
Szczegółowa charakterystyka przyjętego modelu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym selektywnego zbierania dwóch surowcowych frakcji w każdym z trzech 
typów zabudowy, przedstawiona została w opracowanej za rok 2013 Analizie stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Legnica [67]. Zgodnie natomiast z 
Analizą za 2014 [69] określono, że w 2014 roku z terenu miasta odebrano łącznie 31,8 tys. 
ton odpadów komunalnych, w tym 28,0 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych. 
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 
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Tabela 7.2  Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Legnica w roku 2014 [69] 

 

Rysunek 7.4  Struktura poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych w 2014 roku [69] 

 
 

Mając świadomość wyzwania jakie gmina musi spełnić wprowadzając nowy system, 
a także chcąc zrealizować obowiązek osiągnięcia określonych poziomów, podj ęto szereg  
działań informacyjnych i edukacyjnych  mających na celu przybliżenie mieszkańcom 
zasad selektywnej zbiórki zgodnie z nowym systemem gospodarowania odpadami. Efektem 
tych działań jest widoczny wzrost udziału odpadów surowcowych w stosunku do ogólnej 
masy zebranych odpadów komunalnych w trzecim i czwartym kwartale 2013 r. Podniesienie 
świadomości i wykształcenie właściwych postaw wśród mieszkańców realizowane było nie 
tylko poprzez działania informacyjne, ale również jako działania edukacyjne prowadzone 
w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych w PSZOK, a także w szkołach i innych 
placówkach oświatowych prowadzonych na terenie gminy Legnica.  
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Ustawowe nałożenie obowiązku złożenia przez każdego właściciela nieruchomości 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyczyniło się do 
uszczelnienia nowego systemu, co było jedną z wad poprzedniego systemu gospodarowania 
odpadami, a w konsekwencji braku osiągnięcia wymaganych w 2013 r. poziomów [67].  

Z uwagi na fakt, iż mobilna linia do dwuetapowego oddzielania frakcji drobnej ze 
zmieszanych odpadów komunalnych nie spełnia wymagań nałożonych ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 
2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, LPGK Sp. z o.o. sporz ądziło  koncepcj ę nowej sortowni  oraz wystąpiło 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych zlokalizowanej przy składowisku 
odpadów w Legnicy”.  

Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę mechanicznej części regionalnej 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Planowana 
sortownia zlokalizowana będzie przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne zlokalizowanym przy ul. Rzeszotarskiej, na dz. nr 9 o powierzchni ok. 1,08 ha 
(obręb Pawice), która znajduje się poza istniejącym ogrodzeniem składowiska. W ramach 
realizacji przedsięwzięcia planowana jest budowa hali technologicznej, w której umieszczona 
zostanie linia technologiczna do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz 
opcjonalnie odpadów surowcowych poprzez ich mechaniczną segregację i doczyszczanie. 
Sortownia pracować będzie na 2 zmiany robocze (260 dni pracujących w roku). Za 
minimalną wydajność sortowni przyjęto ilość wynoszącą – 25 000 Mg/rok (na 1 zmianę 
roboczą), natomiast za maksymalną wydajność sortowni przyjęto ilość wynoszącą – 35 000 
Mg/rok (na 1 zmianę roboczą) [67]. 

Prowadzący RIPOK podjął również działania mające na celu modernizacj ę 
istniej ącej kompostowni odpadów , w której obecnie stosowany jest system pryzmowy 
KUSS ze sterowanym napowietrzaniem pryzm, niemieckiej firmy KUSS GmbH. 
Kompostowanie w tym systemie odbywa się w otwartych pryzmach. Należy dostosować 
istniejący system kompostowania odpadów do najnowszych „Wytycznych dotyczących 
wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz projektu 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

W tym celu projektuje się rozwiązania polegające na wprowadzeniu dwustopniowego 
systemu kompostowania odpadów, przy czym dla I-szego stopnia projektuje się trzy hale 
z dachami dwuspadowymi nad sześcioma pryzmami kompostowymi dla quasi intensywnego 
kompostowania w I-szym stopniu, wyposażone w trzy biofiltry (po jednym dla każdej z ww. 
hal), wykonanie zasilania elektrycznego biofiltrów, wykonanie zasilania w wodę do zraszania 
złoża biofiltrów oraz wykonanie odprowadzenia odcieku z biofiltrów do istniejącego 
podziemnego zbiornika wód opadowych. LPGK Sp. z o.o. sporządziło już dokumentację 
techniczną związaną z tym zadaniem i uzyskało wszystkie wymagane uregulowania prawne, 
łącznie z pozwoleniem na budowę. Zdolność przerobowa istniejącej kompostowni odpadów 
po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia pozostanie bez zmian i będzie wynosiła 
25 000 Mg/rok odpadów biodegradowalnych [67]. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu ( Dz. U. Z 2013 r., poz. 38) odpady o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 
19 08 14, 19 12 12 oraz grupy 20 mogą być składowane na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne do dnia 1 stycznia 2016 r. Po tym czasie ich składowanie będzie 
praktycznie niemożliwe, gdyż zaczną obowiązywać rygorystyczne kryteria dopuszczenia 
odpadów do składowania. Zagospodarowanie odpadów komunalnych po 1 stycznia 2016 r. 
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będzie możliwe poprzez termiczne unieszkodliwianie w spalarni odpadów  lub produkcję 
paliwa alternatywnego i wykorzystanie termiczne. 
 

Limity dot. odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji [52]: 
� Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r., 
� Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów: w 2014 r. nie więcej niż 50%, a w 2020 r. nie więcej niż 35% masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

� Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r., 

� Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, 
metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych – min. 50% masy do 2020 r. 

7.5.1 Cel do 2020 r. 

 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju 
i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. 
 

7.5.2 Kierunki działań 

- Intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących zapobieganie 
powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami. 

- Realizacja planów związanych z rozbudową i modernizacją instalacji wchodzących 
w skład RIPOK, 

- Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych 
poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 

- Systematyczne prowadzenie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami. 
- Eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.  
- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii, które 

pozwolą na wykorzystywanie energetyczne odpadów. 
- Redukcja strumienia odpadów komunalnych kierowanych do składowania poprzez 

zintensyfikowanie i zastosowanie metod odzysku odpadów.  
- Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 
� odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, 
� papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 
� odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 
� tworzywa sztuczne, 
� metale, 
� zużyte baterie i akumulatory, 
� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
� przeterminowane leki, 
� chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 
� meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
� odpady budowlano - remontowe. 

- Gromadzenie i transportowanie odpadów z selektywnej zbiórki w sposób 
zapobiegający ich zmieszaniu. 

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, np. w oparciu o: 
� sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, 
� placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych 

rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje 
odpadowe, baterie, akumulatory), 
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� stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 
- Regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich 

selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

- Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT (w szczególności dla obiektów 
termicznego przekształcania odpadów) w nowo budowanej infrastrukturze. 

- Tworzenie przy punktach PSZOK tzw. „kącika używanych rzeczy", gdzie zbierane będą 
używane rzeczy, a następnie przekazywane osobom potrzebującym bezpłatnie lub za 
niewielką kwotę.  

 

7.5.3 Zadania własne 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji Koszty Źródła 

finansowania 
od do [zł] 

7.5 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Gospodarowanie odpadami (w tym 
odpadami powstającymi z wypadków) 

UM corocznie 5 000 budżet miasta 

2. 
Realizacja Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Legnica 

UM 2015 60 000 budżet miasta 

3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi  UM corocznie ok. 14 500 000 
rocznie 

budżet miasta 

 
 
 W ramach dostosowania procesu gospodarowania odpadami komunalnymi do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. póz. 1052), 
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. zleciło opracowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej budowy sortowni zmieszanych odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem w koncepcji kompostowni odpadów oraz wykonanie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia (KIP).  

Konieczność realizacji tych inwestycji wynika z ww. Rozporządzenia, zgodnie 
z którym proces biologicznego przetwarzania odpadów odbywa się przez co najmniej 
2 tygodnie z zamkniętym reaktorze lub hali (przygotowywany jest projekt nowego 
rozporządzenia). Termin dostosowania kompostowni do nowych przepisów to 08.10.2015 r., 
natomiast na styczeń 2017 r. przypada termin ukończenia budowy sortowni zmieszanych 
odpadów komunalnych.  

Projektowane zmiany, w świetle zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz opracowania instrukcji 
prowadzenia składowiska. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez LPGK, przewidywany 
termin uzyskania decyzji i opracowania nowej instrukcji to początek 2015 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach RIPOK jest m.in. zakładem 
zapewniającym „przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach 
odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do 
odzysku w procesie odzysku RIO".  
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W związku z tym, do końca 2014 r. trwały prace mające na celu uzyskanie decyzji 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu produktu kompostowania 
i jego wykorzystywanie jako środka poprawiającego właściwości gleby. Wymagało to 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych produktu kompostowania przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (badania potwierdziły spełnianie przez produkt 
wymaganych parametrów kwalifikujących do uzyskania pozytywnej decyzji Ministra), 
sporządzenia instrukcji stosowania produktu oraz uzyskania opinii stosownych instytucji.  
 

7.5.4 Zadania koordynowane 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty Źródła 
finansowania 

od do [zł] 

7.5 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Modernizacja kompostowni odpadów.  LPGK 2015 
od 4 800 000 

do 
6 000 000 

środki własne 
LPGK 

środki zewnętrzne 

2. 

Zmiana pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie składowiska odpadów oraz 
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie 
instalacji MBP. Opracowanie i zatwier-
dzenie instrukcji prowadzenia 
składowiska.  

LPGK 2015 25 000 środki własne 
LPGK 

3. Budowa sortowni zmieszanych odpadów 
komunalnych. 

LPGK 2017 ok. 16 000 000 
środki własne 

LPGK 
środki zewnętrzne 

4. 

Poprawa warunków sanitarnych 
pracowników LPGK – Budowa zaplecza 
socjalno- biurowego na Składowisku 
Odpadów Komunalnych. 

LPGK 2015 - 2018 ok. 1 800 000 
środki własne 

LPGK 
środki zewnętrzne 

5. 

Budowa nowoczesnej, ekologicznej myjni 
w zamkniętym obiegu wody, dezynfekcja 
śmieciarek – rozbudowa/przebudowa 
budynku warsztatowego z myjnią 
samochodową wraz z przebudową 
kotłowni (Zakład Oczyszczania Miasta,  
ul. Nowodworska 48)  

LPGK 2015 - 2018 ok. 3 500 000 
środki własne 

LPGK 
środki zewnętrzne 

6. 

Poprawa warunków sanitarnych 
pracowników spółki – Budowa budynku 
socjalno- magazynowego 
(ul. Nowodworska 60) 

LPGK 2015 - 2018 ok. 2 000 000 
środki własne 

LPGK 
środki zewnętrzne 

7. 

Poprawa warunków sanitarnych 
pracowników spółki – Osuszenie 
istniejącego budynku warsztatowo 
magazynowego z częścią socjalną. 

LPGK 2015 - 2018 ok. 50 000 
środki własne 

LPGK 
środki zewnętrzne 
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8. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 

8.1 Struktura zarz ądzania programem 

Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinna być zasada 
wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony 
środowiska, świadome istnienia Programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na 
skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania dokumentem. Z punktu 
widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 

- Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem, 
- Podmioty realizujące zadania Programu, w tym instytucje finansujące,  
- Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, 
- Mieszkańcy miasta jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

 
Rysunek 8.1  Schemat zarządzania Programem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Prezydencie Miasta  
który co 2 lata składa Radzie Miejskiej raporty z wykonania Programu. Prezydent 
współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego, które dysponują instrumentarium wynikającym z  ich 
kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje aparatem prawnym 
umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji 
Marszałka Województwa znajdują się instrumenty finansowe wspierania realizacji zadań 
programu poprzez środki pomocowe (np. Regionalny Program Operacyjny). 

  Ponadto Prezydent współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji 
których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie 
prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony 
Środowiska). Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w programie są: samorząd 
miasta Legnicy jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie 
oraz podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami 
nakreślonymi przez Program. Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu 
i weryfikacji stać się podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami 
różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek 
obszaru.  
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8.2 Aspekty finansowe realizacji Programu 

Wszystkie przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach Programu prowadzą do poprawy 
stanu istniejącego w zakresie ochrony środowiska - różnice dotyczą w zasadzie jednostek 
wdrażających, charakteru przedsięwzięcia i oczywiście jego kosztów. W myśl zatem ogólnej 
polityki krajowej i Unii Europejskiej, podmioty odpowiedzialne za ich realizację mogą ubiegać 
się o wsparcie ze środków zewnętrznych na preferencyjnych (w stosunku do rynkowych) 
zasadach. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ograniczonych możliwości budżetowych 
jednostek samorządu terytorialnego, jak również znacznych kosztów pozyskania 
i wykorzystania komercyjnych środków zwrotnych. Preferencyjne źródła finansowania 
przedsięwzięć środowiskowych wynikają z szeregu programów (np. finansowanych środkami 
UE) bądź związane są z polityką instytucji/funduszy celowych. Generalnie źródła te można 
podzielić na dwie grupy: środki krajowe i środki zagraniczne. 

W dalszej części opisane zostaną najistotniejsze (biorąc pod uwagę charakter 
określonych w programie przedsięwzięć) metody finansowania przedsięwzięć w zakresie 
ochrony środowiska. Należy jednak zaznaczyć, iż wskazane zostaną jedynie informacje 
podstawowe - duża zmienność kryteriów i czynników związanych z wykorzystaniem 
dostępnych środków nie daje się pogodzić z okresem planowania zadań wskazanych  
w programie. Dlatego też bardziej zasadne wydaje się wskazanie źródeł informacji 
(najczęściej oficjalnych serwisów internetowych); ich systematyczne wykorzystanie pozwoli 
na wykształcenie obrazu sytuacji na podstawie najbardziej aktualnych danych. 

 

Krajowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Fundusze Ochrony Środowiska mają za zadanie wspieranie realizacji inwestycji 
ekologicznych, a także działań nieinwestycyjnych (edukacja ekologiczna, opracowania 
naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska). 

Przedsięwzięcia finansowane przez Fundusze (Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) muszą spełniać następujące kryteria: 

• zgodności z polityką ekologiczną państwa, 
• efektywności ekologicznej, 
• efektywności ekonomicznej, 
• uwarunkowań technicznych i jakościowych, 
• zasięgu oddziaływania, 
• wymogów formalnych. 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo 

przedsięwzięcia podejmowane dla poprawy jakości środowiska w Polsce, traktując jako 
priorytetowe te zadania, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań 
Polski wobec Unii Europejskiej. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe 
wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ponadregionalnym oraz 
ogólnopolskim, a także zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie 
poprzez pożyczki i dotacje na wdrażanie projektów związanych z realizacją programów 
ochrony poszczególnych elementów środowiska. WFOŚiGW udziela: 

• preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki pomostowej 
• dotacji 
• umorzenia części udzielonej pożyczki 
• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 
• kredytu w bankowych liniach kredytowych 
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Łączne dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych nie może przekraczać 80% kosztów 
kwalifikowanych, przy czym istnieje możliwość uzyskania częściowego wsparcia  
w postaci dotacji (dla zadań pozainwestycyjnych maksymalna wartość dotacji może sięgać 
100%). Dotacje - do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych - mogą być udzielane na 
następujące zadania inwestycyjne: 

• zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań związanych z edukacją 
ekologiczną, ochroną przyrody, zarządzaniem środowiskowym, zapobieganiem 
i likwidacją skutków poważnych awarii, 

• budowa i modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe, 

• usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu. 
• likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem 

niebezpiecznych odpadów przez zakłady postawione w stan likwidacji, 
• usuwanie skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia 

podmiotu za nie odpowiedzialnego, 
• likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin, 
• usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki 

społecznej, 
• wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, za wyjątkiem produkcji energii 

cieplnej dla nowobudowanych obiektów, 
• wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej dla nowobudowanych obiektów 

użyteczności publicznej jednostek sektora finansów publicznych. 
 

Dla zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu  
z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej możliwe jest przyznanie dotacji do 
60% kosztów kwalifikowanych zadania. Dla zadań polegających na usuwaniu skutków 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu za nie 
odpowiedzialnego albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy możliwe jest 
dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania. 
 

W zakresie pomocy zagranicznej  w okresie programowania 2014-2020 Polska 
może korzystać ze wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony 
środowiska: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - z którego finansowane są 
przedsięwzięcia w regionach, których poziom rozwoju znacząco odbiega od średniej 
rozwoju w UE, a także w regionach, w których prowadzone są duże działania 
restrukturyzacyjne w przemyśle i zatrudnieniu. Środki kierowane są w szczególności 
na finansowanie inwestycji w infrastrukturę i ochronę środowiska, rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje 
produkcyjne, działalność badawczo-rozwojową 

• Fundusz Spójności (FS) - którego głównym celem jest wzmacnianie spójności 
społecznej i gospodarczej Wspólnoty poprzez finansowanie projektów tworzących 
spójną całość w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej. 

 

Podstawę realizacji strategicznych przedsięwzięć przygotowywanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz pozostałe jednostki publiczne i prywatne, możliwych do 
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
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8.3 Monitoring realizacji polityki ochrony środowiska 
 
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie: 
� Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / zadań. 
� Analizy porównawczej osiągniętych wyników z założeniami Programu. 
� Identyfikacji przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy podjętymi działaniami, 

a stopniem osiągnięcia założonych celów. 
� Korekty kierunków działań służących osiągnięciu założonych celów. 
 

Co dwa lata Prezydent Miasta poddaje analizie stopień wdrożenia Programu,  
co staje się podstawą do przygotowania Raportu z realizacji POŚ. Zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska, z wykonania Programu organ wykonawczy gminy sporządza Raporty, 
które przedstawia Radzie Miejskiej. Po upływie sześcioletniego okresu, na jaki został 
przygotowany niniejszy dokument, w oparciu o sporządzane okresowo Raporty, należy 
dokonać aktualizacji Programu, przyjmując kolejną perspektywę czasową realizacji polityki 
ekologicznej gminy. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych 
ustawowych odnośnie polityki ochrony środowiska. Podsumowując:  
� Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie 

raportu – co 2 lata, 
� Aktualizacja gminnej polityki ochrony środowiska – po upływie 6 lat. 
 

Zakres monitoringu 

Dla celów monitoringu przyjmuje się następujące wskaźniki realizacji polityki ochrony 
środowiska wytyczonej w niniejszym Programie, które ułatwią ocenę stopnia osiągnięcia 
wyznaczonych celów:  

 
[1] Długość dróg o nawierzchni twardej i twardej ulepszonej [km] 
[2] Powierzchnia poszczególnych rodzajów gruntów, zgodnie z użytkowaniem [km2] 
[3] Liczba ekologicznych pojazdów w taborze komunikacji miejskiej [szt.] 
[4] Liczba certyfikowanych gospodarstw ekologicznych [l. gosp.] 
[5] Liczba zakładów, które posiadały wdrożony system zarządzania środowiskowego [szt.] 
[6] Liczba udzielonych „zielonych zamówień publicznych” [szt.] 
[7] Liczba „zielonych miejsc pracy” [os. zatrudnionych] 
[8] Grunty leśne publiczne i prywatne [ha] 
[9] Nasadzenia i ubytki drzew i krzewów [szt.] 
[10] Udział terenów zieleni w powierzchni miasta [%] 
[11] Areał gruntów ornych o najwyższej bonitacji (I-III klasa) [ha] 
[12] Liczba okazów drzew o parametrach „pomnikowych” objętych ochroną prawną [szt.] 
[13] Liczba i powierzchnia użytków ekologicznych [ha] 
[14] Liczba obiektów małej retencji [szt.] 
[15] Długość sprawnej sieci melioracji wodnych [km] 
[16] Liczba i powierzchnia zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci [szt., ha] 
[17] Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii [szt.] 
[18] Długość sieci wodociągowej [km] i liczba przyłączy do budynków [szt.] 
[19] Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km] i liczba przyłączy do budynków [szt.] 
[20] Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3] 
[21] Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [m3] 
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[22] Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [os.] 
[23] Procent ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków [%] 
[24] Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych. 
[25] Jakość jednolitych części wód podziemnych. 
[26] liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu stężeń poszczególnych 

monitorowanych zanieczyszczeń powietrza [dni] 
[27] Długość czynnej sieci gazowej ogółem [km] 
[28] Ludność korzystająca z sieci gazowej [os.] 
[29] Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh] 
[30] Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca [kWh] 
[31] Powierzchnia terenów zdegradowanych i poddanych rekultywacji [ha] 
[32] Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza z zakładów 

szczególnie uciążliwych [Mg/r] 
[33] Liczba kotłowni ogółem, w tym opalanych paliwem stałym [szt.] 
[34] Długość sieci cieplnej przesyłowej [km] 
[35] Liczba punktów, na których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

hałasu [szt.] 
[36] Liczba punktów, na których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych 

poziomów natężenia pola elektromagnetycznego [szt.] 
[37] Odpady komunalne zebrane, w tym selektywnie [Mg/r] 
[38] Udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku [%] 
[39] Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w roku [%] 
[40] Liczba akcji, konkursów i eventów o tematyce ekologicznej w ciągu roku [szt.] 
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8.4 Harmonogram realizacji Programu 
 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy do 2020 r. Harmonogram ten ujmuje cyklicznie 
prowadzone działania opisane wcześniej. Należy zaznaczyć, iż możliwe są modyfikacje tego 
harmonogramu w zależności od oceny postępów w zakresie osiągania celów i zmieniających 
się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.  
 
 

Tabela 8.1  Harmonogram wdrażania i monitorowania Programu ochrony środowiska 
 

 
Zgodnie z art. 18. ustawy Prawo ochrony środowiska Raporty z realizacji Programu 

wykonuje się w cyklu dwuletnim, natomiast aktualizacja Programu wymagana będzie po 
upływie 6 lat jego obowiązywania. Biorąc pod uwagę dostępność danych i informacji 
niezbędnych do opracowania Raportów z realizacji POŚ (w szczególności chodzi 
o Sprawozdania z wykonania budżetu za rok miniony) oraz kolejnych aktualizacji Programu 
(tu znaczenie ma uchwała budżetowa na kolejny rok i WPF), zaleca się przystępowanie do 
opracowania dokumentów w następujących okresach: 

- I połowa 2017 r.  – opracowanie Raportu z wykonania Programu za lata 2015 – 2016, 

- I połowa 2019 r.  – opracowanie Raportu z wykonania Programu za lata 2017 – 2018, 
(służącego jednocześnie za materiał wyjściowy do opracowania aktualizacji Programu), 

- I połowa 2021 r.  – opracowanie Raportu z wykonania Programu za lata 2019 – 2020 oraz 
kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska na okres co najmniej czteroletni (najlepiej 
równolegle z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Legnicy). 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw [3] po przedstawieniu raportów odpowiednio radzie gminy, raporty 
są przekazywane przez organ wykonawczy gminy do organu wykonawczego powiatu. 

Zadania do wykonania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Opracowanie celów  
oraz kierunków działa ń do 2020 

Opracowan ie listy 
przedsi ęwzięć 
proponowanych  
do realizacji  

na okres 
2015-2020 

 na okres 
2017-2020 
(weryfikacja) 

 na okres 
2019-2020 
(weryfikacja) 

 

Prowadzenie 
monitoringu stanu 
środowiska 

w każdym roku 

Opracowanie mierników 
efektywno ści Programu 

w ramach 
POŚ 

   
 w ramach 

aktualizacji 
POŚ 

Oceny stopnia realizacji 
przedsi ęwzięć 
i ewaluacja celów 

 

w ramach 
Raportu 

z realizacji 
POŚ 

 

w ramach 
Raportu 

z realizacji 
POŚ 

 w ramach 
Raportu 

z realizacji 
POŚ 

Opracowanie Raportów  
z realizacji Programu  X  X 

 
X 

Aktualiza cja Programu 
ochrony środowiska dla 
Miasta Legnicy 

    
 

X 
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