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Załącznik 3. Materiały graficzne 

Mapa 1: Poło żenie fizycznogeograficzne miasta  
Mapa prezentująca położenie miasta. Mapa uwzględnia lokalizację rzek pochodzącą z MPHP10, a 
także punkty wysokościowe oraz warstwice pochodzące z BDO250. Dodatkowo na mapie 
umieszczono również podział jednostek fizycznogeograficznych (mezoregiony) według 
J.Kondrackiego. Jako podkład wykorzystany został rastrowy numeryczny model terenu o 
rozdzielczości piksela 25 m, dla którego zastosowano cieniowanie pozwalające zaprezentować 
ukształtowanie terenu. 

Mapa 2: Wody powierzchniowe i podziemne 
Mapa prezentuje zasoby wodne miasta. Na mapie zostały zamieszczone przepływające przez miasto 
rzeki, przy zachowaniu poziomu szczegółowości BDOO, oraz zbiorniki wodne przekraczające 1 ha 
powierzchni. Naniesiono również Główne Zbiorniki Wód Podziemnych oraz obowiązujący podział 
Jednolitych Części Wód Podziemnych 2016-2021 (akurat Legnica położona jest w całości na jednej 
JCWPd). W celu ułatwienia orientacji oprócz granic miasta na mapie zostały umieszczone główne 
drogi. Ponieważ strefą zainteresowań tej mapy jest jedynie obszar miasta, prezentowane zbiorniki 
wodne ograniczone są jedynie do granic prezentowanego miasta. 

Mapa 3: Obszary wra żliwo ści miasta 
Mapa przedstawia wydzielone, zgodnie z ustaloną w projekcie metodyką, obszary wrażliwości miasta. 
Dodatkowo, w celu łatwiejszego odnalezienia się w przestrzeni miejskiej, wyznaczonym strefom 
przestrzennym miasta przyporządkowano liczbę rzymską, natomiast kolejnym wydzieleniom w danej 
strefie przestrzennej przyporządkowano liczbę arabską. W celu łatwiejszej orientacji dodano również 
główne drogi. 

Mapa 4: Gęsto ść zaludnienia w obszarach wra żliwo ści miasta 
Mapa przedstawia gęstość zaludnienia w każdym z wydzielonych obszarów wrażliwości miasta. 
Zastosowano jednostkę gęstości zaludnienia liczba mieszkańców/ha, a w celu zapewnienia 
czytelności mapy zastosowano 6 klas gęstości zaludnienia. Na mapie zamieszczone zostały również 
główne drogi. 
Do prezentacji przestrzennej gęstości zaludnienia wykorzystano dane z roczników statystycznych 
GUS-u oraz udostępniony przez miasto wykaz ilości mieszkańców zarejestrowany w mieście na pobyt 
stały (stan na 30.06.2017 r.). Następnie przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu rozdzielającego 
zadaną ilość mieszkańców oraz na podstawie informacji z BDOT10k (budynki mieszkalne) powstała 
warstwa punktowa, która prezentuje przestrzenne rozłożenie wszystkich mieszkańców miasta. W 
algorytmie uwzględniono informacje o powierzchni i ilości kondygnacji każdego budynku. Dzieląc ilość 
mieszkańców znajdujących się na terenie danego wydzielenia przez jego powierzchnię uzyskano 
informację o gęstości zaludnienia w danym wydzieleniu. 

Mapa 5: Mieszka ńcy poni żej 5 roku życia w obszarach wra żliwo ści miasta 
Mapa 6: Mieszka ńcy powy żej 65 roku życia w obszarach wra żliwo ści miasta 
Mapy prezentują procentowy udział mieszkańców poniżej 5 roku życia oraz procentowy udział 
mieszkańców powyżej 65 roku życia w ogólnej populacji każdego mieszkalnego obszaru wrażliwości 
miasta. Informacje na temat populacji mieszkańców poniżej 5 oraz powyżej 65 roku życia zostały 
uzyskane z roczników statystycznych GUS-u oraz z innych dokumentów dostarczonych przez miasto. 
Wyniki zaprezentowano jedynie dla wydzieleń mieszkalnych – obszarów mieszkaniowych. Na obu 
mapach zastosowano stały podział na 5 klas. Także na obu mapach wydzielenia: Obiekty i tereny 
usług publicznych, Tereny produkcyjne, bazowe składowe i magazynowe, Wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe, Osnowa przyrodnicza oraz Tereny otwarte zostały zaprezentowane jednolitym 
szarym kolorem. Na obu mapach umieszczono również główne drogi w celu łatwiejszej orientacji. 
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Mapa 7: Tereny biologicznie czynne w obszarach wra żliwo ści miasta 
Mapa prezentuje procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ogólnej 
powierzchni danego wydzielenia. Źródłem informacji na temat powierzchni biologicznie czynnej był 
pozyskany z Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska raster Soil Sealing o rozdzielczości 25 m. 
Zgodnie z opracowanym w projekcie algorytmem, utworzono warstwę przedstawiającą obszary 
biologicznie czynne i biologicznie nieczynne, a następnie wyliczona została średnia ważona 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie każdego wydzielenia oraz jej udział w stosunku do ogólnej 
powierzchni danego wydzielenia. W celu czytelnej wizualizacji danych zastosowano podział pełnego 
zakresu udziału powierzchni biologicznie czynnej (0- 100%) na 7 klas. Na mapę dodano również 
główne drogi krajowe i wojewódzkie. 

Mapa 8: Tereny uszczelnione w obszarach wra żliwo ści miasta 
Mapa prezentuje procentowy udział powierzchni terenów uszczelnionych w stosunku do ogólnej 
powierzchni wydzielonych obszarów wrażliwości miasta. Źródłem mapy jest raster Soil Sealing o 
rozdzielczości 25 m pozyskany z Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska przedstawiający średni 
poziom uszczelnienia powierzchni na terenie piksela. Na jego podstawie zostały wyliczone średnie 
wartości powierzchni uszczelnionej na terenie poszczególnych wydzieleń obszarów wrażliwości 
miasta. Zastosowano podział pełnego zakresu udziału powierzchni terenów uszczelnionych (0-100%) 
na 7 klas. Aby ułatwić orientację w terenie dodano również główne drogi krajowe i wojewódzkie. 

Mapa 9: Trasy rowerowe w obszarach wra żliwo ści miasta zgodnie z "Koncepcj ą przebiegu tras 
rowerowych dla Legnicy" 
Mapa prezentuje przebieg tras rowerowych zgodnie z "Koncepcją przebiegu tras rowerowych dla 
Legnicy", która określa najważniejsze z punktu widzenia ruchu rowerowego korytarze komunikacyjne 
w mieście. Na mapie przedstawiono zarówno trasy główne, dla których zastosowano numerację 
zgodną z „Koncepcją…” oraz trasy pozostałe tzw. trasy zbiorcze. Jako podkład zastosowano 
wydzielone obszary wrażliwości miasta, w celu zaprezentowania możliwych połączeń wydzielonych 
stref przestrzeni miejskiej. 

Mapa 10: Formy ochrony przyrody 
Mapa prezentuje formy ochrony przyrody zinwentaryzowane na terenie miasta Legnica. Dane 
pochodzą z GDOŚ i są to pomniki przyrody oraz korytarze ekologiczne. Dodatkowo na mapie 
uwzględniona została lokalizacja parków miejskich na podstawie informacji z BDOT. Na mapie zostały 
także umieszczone przepływające przez miasto rzeki i zbiorniki wodne pochodzące z MPHP10. 

Mapa 11: Sieć komunikacyjna z lokalizacj ą utrudnie ń po opadach ulewnych 
Mapa prezentuje sieć komunikacyjną z systemem dróg i torów kolejowych wraz z lokalizacją 
przystanków autobusowych i kolejowych pochodzących z BDOT, na której wyróżniono miejsca 
występowania utrudnień po opadach ulewnych. Jako podkład zastosowano wydzielone obszary 
wrażliwości miasta. 

Mapa 12: Gęsto ść zaludnienia grupy wra żliwej – dzieci < 5 roku życia na tle miejskiej wyspy 
ciepła 
Mapa 13: Gęsto ść zaludnienia grupy wra żliwej – mieszka ńcy > 65 roku życia na tle miejskiej 
wyspy ciepła 
Mapy prezentują gęstość zaludnienia grup wrażliwych (odpowiednio dzieci < 5 roku życia oraz 
mieszkańcy > 65 roku życia) w każdym z wydzielonych obszarów wrażliwości miasta, wraz z 
informacją o występowaniu Miejskiej Wyspy Ciepła wyznaczonej zgodnie z przyjętą metodyką. 

Mapa 14: Rozkład przestrzenny interwencji PSP na tl e infrastruktury opieki społecznej i 
ochrony zdrowia 
Mapa prezentuje rozkład przestrzenny zinwentaryzowanych przez Państwową Straż Pożarną 
interwencji wywołanych przez opady deszczu i wiatr. Na mapie znalazła się również informacja 
przestrzenna o obiektach infrastruktury opieki społecznej i ochrony zdrowia pochodząca z BDOT. 
Jako podkład zastosowano wydzielone obszary wrażliwości miasta.  
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