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Synteza 
Głównym celem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Legnicy jest 

zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności osiągnięcie 

zrównoważonej struktury przestrzennej miasta oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki miasta i ochrony jego mieszkańców w warunkach zmian klimatycznych. 

Osiągnięcie wspomnianego celu nadrzędnego poprzez zwiększenie odporności 

systemu miejskiego Legnicy na przewidywane w perspektywie 2030 roku zmiany 

wskaźników klimatycznych może być możliwe poprzez podjęcie działań 

adaptacyjnych. 
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Głównym celem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Legnicy jest zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności osiągnięcie zrównoważonej struktury przestrzennej 

miasta oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta i ochrony jego mieszkańców 

w warunkach zmian klimatycznych. Osiągnięcie wspomnianego celu nadrzędnego poprzez 

zwiększenie odporności systemu miejskiego Legnicy na przewidywane w perspektywie 2030 roku 

zmiany wskaźników klimatycznych może być możliwe poprzez podjęcie działań adaptacyjnych. 

Wdrażanie działań dostosowujących do zmian klimatu pozwoli podnieść odporność miasta (w tym 

charakteryzujących je sektorów i obszarów) na zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne i tym samym 

obniżyć ryzyko niekorzystnych konsekwencji jakie mogą wywołać te zagrożenia klimatyczne. 

Niepodejmowanie kroków w kierunku realizacji działań adaptacyjnych spowoduje zmniejszenie 

odporności miasta i zwiększenie ryzyka, iż po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk pogodowych straty 

będą znacząco obciążać zarówno poszkodowanych mieszkańców, jak i budżet miejski. 

Spośród analizowanych, zaproponowanych w metodyce zjawisk klimatycznych i ich pochodnych 

największe zagrożenie klimatyczne dla miasta Legnica stanowi wzrastająca temperatura powietrza 

oraz pochodne tego wskaźnika w postaci miejskiej wyspy ciepła (MWC) oraz zwiększającej się ilości 

dni upalnych i czasu trwania fal upałów. W Legnicy najbardziej wrażliwymi sektorami / obszarami są: 

sektor transport, gospodarka wodna, sektor - obszar zabudowa mieszkaniowa o wysokiej 

intensywności oraz sektor  zdrowie publiczne, z wyodrębnionymi grupami wrażliwymi. Sektory te 

tworzą bazę tkanki miejskiej (system miejski) i są nierozerwalnie związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem miasta.  

Na terenie miasta Legnica w sektorze zdrowie publiczne zwiększoną wrażliwość na zjawiska 

klimatyczne oraz bardzo wysokie i wysokie ryzyko zidentyfikowano dla wskaźników i ich pochodnych 

takich jak wzrost temperatur maksymalnych, występowanie MWC czy fal upałów oraz wzrostem 

intensywności opadów deszczu dla niemal wszystkich sektorów. Bardzo wysokie ryzyko ze strony 

zjawisk termicznych zidentyfikowane zostało dla osób z grup wrażliwych, w tym osób w wieku 

poprodukcyjnym, dzieci poniżej 6 roku życia, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych czy 

bezdomnych. Natomiast zjawiska opadowe podnoszą ryzyko także w podkomponentach związanych 

z infrastrukturą ochrony zdrowia i opieki społecznej zlokalizowanych w mieście. 

W przypadku sektora transport dla komponentów i podsystemów drogowego i transport publiczny 

miejski określono jako bardzo wysokie ryzyko ze strony przypadków opadów deszczy nawalnych. 

Oddziaływanie pozostałych zjawisk określono w poszczególnych podsystemach głównie jako poziom 

wysoki ryzyka.  

W obszarze tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności dla wchodzących do tego 

obszaru komponentów (zwarta zabudowa historyczna, zwarta zabudowa śródmiejska, osiedla 

mieszkaniowe - współczesna zabudowa blokowa) bardzo wysokie ryzyko zidentyfikowano 

w przypadku występowania głównie następujących zjawisk: MWC, fal upałów i występowanie burz. 

W sektorze gospodarka wodna i wyodrębnionych w nich komponentów (w tym głównie podsystemów 

zaopatrzenia w wodę i gospodarka ściekowa) wysokie ryzyko wywołać mogą zarówno ekstremalne 

zjawiska termiczne jak i opadowe.  

Właśnie dla wytypowanych w toku analiz sektorów i obszarów o najwyższym poziomie ryzyka 

dokonano doboru działań adaptacyjnych pozwalających - po ich wdrożeniu – na zwiększenie 

odporności miasta na zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne.  

Dobór działań adaptacyjnych dokonano tak aby każdy cel adaptacyjny związany ze zwiększaniem 

odporności miasta na zmiany klimatu był osiągnięty w optymalny sposób uwzględniający m.in. kryteria 

zrównoważonego charakteru działania, efektywności kosztowej oraz synergicznego oddziaływania 

efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Legnica powstał w ramach projektu 

Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. 

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miasta powyżej 100 

tys. mieszkańców” finansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Celem Planu Adaptacji jest podniesienie odporności miasta na 

zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych. 

Zmiany klimatu jest czynnikiem koniecznym do uwzględnienia przy myśleniu 

o przyszłości miasta, przy tworzeniu planów i strategii rozwoju miasta. Plan 

adaptacji do zmian klimatu Miasta Legnica jest dokumentem strategicznym, 

określających m.in. poziomy zagrożenia poszczególnych zjawisk klimatycznych, 

potencjalne konsekwencje z nimi związane oraz poziomy ryzyka w poszczególnych 

sektorach i obszarach. Stąd dokument ten stanowi podstawę do podejmowania 

przez władze miasta decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia 

klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi 

zmian klimatu. 
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Miasto Legnica jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone 

skutkami zmian klimatu oraz, których uwarunkowania wynikające z cech własnych miasta, procesów 

historycznych oraz dynamiki rozwoju mogą potęgować te zagrożenia. Wrażliwość obszarów miejskich 

na zmiany klimatu oraz potrzebę wzmocnienia ich odporności na zjawiska klimatyczne dostrzeżone 

zostały przez struktury unijne i kraje członkowskie Unii Europejskiej, w których już od prawie dekady 

powstają strategie i plany adaptacji do zmian klimatu. Działania w tym zakresie podjęto również 

w Polsce. Realizując politykę UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu Rada Ministrów RP 

w październiku 2013 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny Plan 

Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030” (SPA 2020). W dokumencie tym wymieniono potrzebę kształtowania miejskiej polityki 

przestrzennej uwzględniającej zmiany klimatu. Do największych ośrodków miejskich Ministerstwo 

Środowiska skierowało propozycję współpracy, której celem było opracowania planów adaptacji do 

zmian klimatu.  

Intencją Ministerstwa Środowiska było przygotowanie unikalnego w skali europejskiej, systemowego 

projektu obejmującego swym zasięgiem terytorialnym cały kraj. Miasta przystąpiły do projektu na 

mocy porozumień stanowiących deklarację udziału w projekcie pn.: „Opracowanie planów adaptacji do 

zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (Projekt MPA). 

Inicjatorem i koordynatorem Projektu MPA jest Ministerstwo Środowiska, a partnerami są 44 miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców. Realizację prac powierzono wybranemu w drodze przetargu 

publicznego Konsorcjum składającemu się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska – 

Państwowego Instytut Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 

Instytut Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz ARCADIS Polska 

Sp. z o.o. Formalnie prace rozpoczęto 27 stycznia 2016 r. i realizowano przez 24 miesiące. Każde 

miasto zaangażowane w Projekt dysponuje własnym dokumentem Planem Adaptacji, który jest 

rezultatem wspólnej pracy miasta i przedstawicieli Konsorcjum. Projekt zrealizowano przy pomocy 

jednolitej metody wypracowanej przez Konsorcjum i zaakceptowanej przez Ministerstwo Środowiska. 

We 44 miastach praca nad dokumentem przebiegała w ustalonych etapach, obejmujących ten sam 

dla wszystkich miast zakres prac prowadzonych z zastosowaniem określonych metod i instrumentów 

oraz z uwzględnieniem specyfiki miasta, jego cechy wynikających z lokalizacji, uwarunkowań 

przyrodniczych oraz charakteru i dynamiki procesów rozwojowych, a także biorąc pod uwagę jego 

aktualną kondycję, aspiracje oraz plany. 

Miasto Legnica przystąpiło do Projektu na podstawie Porozumienia Nr DZR/U/18/2015 

z Ministerstwem Środowiska podpisanym w dniu 30 czerwca 2015 przez Prezydenta miasta Pana 

Tadeusza Krzakowskiego. Następnie rada miasta przyjęła w dniu 27.12.2017 r. uchwałę nr 

XL/428/2017 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu 

Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Legnicy” w związku z udziałem w projekcie 

pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” 

realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowiska 2014 – 2020. 

Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między 

Ministerstwem Środowiska, Miastem Legnica oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum - Instytutem 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym, oddział we Wrocławiu. Celem 

Planu Adaptacji miasta Legnica jest podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne przy 

zmieniających się warunkach klimatycznych. Plan Adaptacji został przygotowany we współpracy 

Zespołu Miejskiego (ZM) – przedstawicieli Miasta oraz Zespołu Ekspertów (ZE) – Przedstawicieli 

Wykonawcy, przy współudziale licznych interesariuszy. Współpraca zespołów była kluczowa dla 

uzgodnienia i przygotowania dokumentu o charakterze strategicznym, który będzie stanowił podstawę 

do podejmowania przez władze miasta decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia 

klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi zmian klimatu. 
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W ramach prac nad Planem Adaptacji wykonywano szereg analiz, które pozwoliły na określenie 

głównych zagrożeń klimatycznych miasta, umożliwiły ocenę jego wrażliwości na czynniki klimatyczne 

oraz były podstawą wyboru najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów miejskich, dla których 

przygotowane zostały działania adaptacyjne korzystne dla miasta, w szczególności istotne dla 

poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. 
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1 Charakterystyka  

Miasta Legnicy 
 
Legnica jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich w Polsce. Położona jest 

w środkowej części województwa dolnośląskiego, na równinie legnickiej. Legnica 

jest trzecią co do liczby mieszkańców populacją w województwie dolnośląskim. 

Podobnie jak w większości dużych ośrodków miejskich obserwuje się tu spadek 

ogólnej liczby ludności, przy stale rosnącym udziale procentowym części 

społeczeństwa w wieku nieprodukcyjnym. Rosnący udział tej grupy wrażliwej 

(wśród której odsetek to dodatkowo osoby z chorobami populacyjnymi) sprawia, że 

jest także czynnikiem dodatkowo wskazującym na potrzebę podejmowania działań 

adaptacyjnych do zmian klimatu. Dodatkowo w przypadku Legnicy mamy do 

czynienia ze skoncentrowaniem znacznej części ludności miasta (ok. 80%) na 

stosunkowo niewielkiej powierzchni obszaru poddanego intensywnej zabudowie 

i najsilniejszej antropopresji.  
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UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE  

Legnica położona jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa 

dolnośląskiego, na równinie legnickiej. Pod względem podziału kraju na jednostki 

fizycznogeograficzne i jednostki geomorfologiczne [J. Kondracki, 2002] teren miasta obejmuje jeden 

makroregion tj. Nizinę Śląsko-Łużycką oraz trzy mezoregiony geograficzne: 317.78 – Dolina 

Chojnowska, 317.77 – Równina Legnicka, 317.76 – Wysoczyzna Lubińska. Zdecydowana większa 

część miasta (85%) jest położona na Równinie Legnickiej, obejmującej doliny Kaczawy, Czarnej 

Wody, Skory i Wierzbiaka, jedynie drobne fragmenty południowo-zachodniej i północnej części miasta 

położone są w obrębie wysoczyzn: Chojnowskiej (13,5%) i Lubińskiej (1,5%).  

Część miasta (ponad 45% jego powierzchni) położona jest na wysokości 120 – 130 m n.p.m., zaś ok. 

30% – poniżej 120 m n.p.m. (w tym hałda Huty Miedzi “Legnica”). Rzeźba terenu jest monotonna, 

w większości nachylenia terenu nie przekraczają 3%, na połowie terytorium miasta są one mniejsze 

od 1%; tereny o spadkach powyżej 8% zajmują zaledwie około setną część powierzchni Legnicy. 

W naturalnej rzeźbie terenu w mieście wyniosłymi formami antropogenicznymi są poza budynkami, 

nasypy kolejowe i hałdy związane z wcześniejszym funkcjonowaniem Huty Miedzi „Legnica”. 

WODY POWIERZCHNIOWE  

Miasto znajduje się w dorzeczach dwóch rzek: Kaczawy (ok. 48 % powierzchni miasta) oraz Czarnej 

Wody (ok. 25,5 % powierzchni miasta). W północno-zachodniej części miasta po jego granicy 

administracyjnej przebiega także rzeka Wierzbiak, której zlewnia zajmuje ok. 26,5 % powierzchni 

miasta. Dział wodny płynących rzek przebiega przez Równinę Legnicką. Na terenie miasta istnieje 

67 zbiorników wód stojących pochodzenia antropogenicznego, o łącznej powierzchni 57,3 ha, z czego 

40,1 ha stanowią stawy infiltracyjne ujęcia wody w Przybkowie. Pozostałe zbiorniki antropogeniczne to 

zalane wyrobiska po eksploatacji surowców skalnych, drobne stawy i zbiorniki przeciwpożarowe oraz 

osadniki i zbiorniki wód opadowych Huty Miedzi „Legnica”. Niektóre zbiorniki są wypełnione wodą 

jedynie częściowo bądź okresowo. W obszarze Legnicy wyodrębnić można następujące jednolite 

części wód powierzchniowych (JCWP): Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody 

(PLRW60002013859), Wierzbiak od Kojszkówki do Kaczawy (PLRW60001913889), Czarna Woda od 

Karkoszki do Kaczawy (PLRW600019138699), Kaczawa od Czarnej Wody do Odry 

(PLRW600020138999), Pawłówka (PLRW6000181386922), Żurawek (PLRW600017138874) oraz 

nieznaczne fragmenty: Dopływ w Przybkowie (PLRW60001613854) oraz Lubiatówka 

(PLRW600018138689). 

WODY PODZIEMNE  

Legnica położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 94 (Kod PLGW600094). 

W południowo zachodniej części miasta znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Słup-Legnica 

(GZWP nr 318). Całkowita jego powierzchnia wynosi ok. 70 km
2
. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

zostały oszacowane na 15 tys. m
3
/d. 

OSNOWA PRZYRODNICZA  

Do systemu przyrodniczego Legnicy (przyjętego zgodnie z metodyką MPA) wchodzą doliny cieków, 

tereny miejskiej zieleni urządzonej i nieurządzonej (lasy i parki m.in. Park Miejski, Park Gdański 

i Lasek Złotoryjski, skwery, zieleń osiedlowa), nieduże zbiorniki wodne, tereny biologicznie czynne. 

Zajmują one łącznie obszar 1621 ha (28,8% powierzchni miasta). Tereny te zlokalizowane są głównie 

wokół centralnie usytuowanej zabudowanej części miasta. Do najcenniejszych, objętych różnymi 

formami ochrony należą: 7 użytków ekologicznych (o łącznej powierzchni ok. 24 ha, co stanowi 0,4% 

powierzchni miasta) oraz 59 pomników przyrody. Tereny zaliczane do osnowy przyrodniczej miasta 

charakteryzuje wysoki (>90%) udział powierzchni biologicznie czynnych przy stosunkowo niskim 

(<10%) udziale terenów uszczelnionych. Prawidłowe funkcjonowanie terenów wliczanych do osnowy 

przyrodniczej w mieście uzależniona jest od stopnia uszczelnienia gruntów, stąd intensywne procesy 
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związane z urbanizacją mogą im potencjalnie zagrażać. Obecnie (dane na 2015 r.) średnia gęstość 

zaludnienia dla tych terenów wynosi 1 osoba/ 10 ha (0,18 osoby/ha).  

STRUKTURA FUNKCJONALANO – PRZESTRZENNA MIASTA  

GRANICE ADMINISTRACYJNE 

Obecny kształt granic administracyjnych gminy miejskiej Legnica (gminy na prawach powiatu) 

uzyskała w dniu 1 grudnia 1983 roku. Aktualna powierzchnia miasta to 56,27 km
2
. Miasto Legnica nie 

posiada podziału na dzielnice; istnieje jedynie podział na 40 obrębów geodezyjnych, które 

w nieznacznym stopniu odpowiadają strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Powierzchnia 

poszczególnych obrębów przeważnie mieści się w przedziale od 50 do 150 ha. Największy obszar 

obejmują obręby: Przybków (blisko 593 ha, ponad 10% powierzchni miasta), Pawice (385 ha, blisko 

7%) oraz Smokowice (272 ha), Bartoszów (255 ha), Pątnów (235 ha), Ludwikowo (204 ha), 

Rzeszotary (164 ha) i Huta (161 ha). Najmniejszą powierzchnią cechują się obręby Nowiny (50 ha), 

Białka (47 ha) i Kąpielisko (42 ha). Pod względem strukturalno-funkcjonalnym najistotniejszymi 

obrębami są: Stare Miasto, Kartuzy, Fabryczna, Wrocławskie Przedmieście, Piekary, Tarninów, 

w których skupione jest ludność i działalność gospodarcza.  

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWANIA TERENU: 

Obszar miejski Legnicy pod względem użytkowania terenu (udział procentowy w całkowitej 

powierzchni miasta) należy do następujących kategorii:  

 tereny antropogeniczne (zabudowa miejska 31,6%, tereny przemysłowe i handlowe, 

komunikacyjne 12,6%, tereny sportowe i wypoczynkowe 7,2%),  

 tereny rolne (grunty orne 30,2%, łąki i pastwiska 6,6%, obszary upraw mieszanych np. 

działki 0,8%), 

 lasy 2,6%, 

 zespoły roślinności drzewiastej i krzewistej 6,6% 

 obszary pokryte wodami (cieki i zbiorniki wodne) 1,8%. 

Jak widać połowa powierzchni zajmowana jest przez tereny zurbanizowane przy czym w przypadku 

miasta Legnicy podkreślić należy fakt skoncentrowania tych powierzchni głównie w centralnej części 

omawianego obszaru. 

Zgodnie z metodyką MPA wyznaczono obszary wrażliwości z uwzględnieniem ich dominującego 

charakteru funkcjonalnego. Podział ten w Legnicy pozwolił na wydzielenie następujących obszarów: 

tereny otwarte; osnowa przyrodnicza miasta; wielkopowierzchniowe obiekty handlowe; tereny 

produkcyjne, bazowe, składowe i magazyny; obiekty i tereny usług publicznych; zabudowy 

jednorodzinnej intensywnej, ekstensywnej i rozproszonej; osiedla mieszkaniowe (blokowiska); zwarta 

zabudowa śródmiejska oraz zwarta historyczna.  

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności stanowią podstawowy wyróżnik 

przestrzeni miejskiej, stanowiący najważniejszy fragmenty struktury funkcjonalno-przestrzennej 

miasta. Na zabudowę o wysokiej intensywności składają się trzy podsystemy: zwarta zabudowa 

historyczna, zwarta zabudowa śródmiejska oraz osiedla mieszkaniowe (zabudowa blokowa). Pierwszy 

z wymienionych podsystemów obejmuje historycznie ukształtowaną zabudowę centrum miasta 

tj. Stare Miasto. Obszar ten zajmuje 47,76 ha (0,8% powierzchni miasta). Charakteryzuje go 

uszczelnienie na poziomie 93%, przy udziale terenów biologicznie czynnych wynoszącym jedynie ok. 

5%. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 100 osób/ha. Kolejny z wymienionych terenów to zwarta 

zabudowa śródmiejska. Obszar ten ma powierzchnię 221,04 ha (3,9% powierzchni miasta). 

Uszczelnienie na poziomie 87%, przy udziale terenów biologicznie czynnych na poziomie ok. 10%. 

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 141 osób/ha. W Legnicy intensywna zabudowa mieszkaniowa 
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(funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe) dominuje przede wszystkim w osiedlach: Tarninów 

i Kartuzy oraz rejon ul. Wrocławskiej. Budynki na tym obszarze mają charakter historyczny 

i najczęściej pochodzą z przełomu (XIX/XX w.). Kolejny obszar to osiedla mieszkaniowe (zabudowa 

blokowa), które zajmują w Legnicy obszar 316,83 ha (5,6% powierzchni miasta). Uszczelnienie tych 

obszarów wynosi ok. 74%, przy udziale terenów biologicznie czynnych na poziomie ok. 21%. Średnia 

gęstość zaludnienia wynosi 128 osób/ha. Osiedla zabudowy wielorodzinnej blokowej z lat 60.-80. XX 

wieku dominują we wschodniej części miasta, są to osiedla Kopernika i Piekary. Zabudowa 

wielorodzinnych bloków mieszkalnych w większości osiedli jest wielopiętrowa (wielka płyta), ale często 

występują też osiedla o niskich blokach mieszkalnych (do 4 kondygnacji) oraz nowszych budowanych 

po 1990 roku. W wymienionych powyżej terenach należących do zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 

intensywności zajmują ok. 10% powierzchni gminy miejskiej Legnica zamieszkuje ponad 80% 

mieszkańców. 

Kolejne wyznaczone obszary wrażliwe to tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, 

w tym osiedla zabudowy jednorodzinnej intensywnej, ekstensywnej i rozproszonej. Pierwszy 

z wymienionych zajmują w Legnicy obszar 329,84 ha (5,9% powierzchni miasta) i charakteryzuje się 

25% udziałem powierzchni biologicznie czynnej i jednocześnie znacznym (70%) uszczelnieniem. 

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 31 osób/ha. Ten typ zabudowy przeważa mi. in na osiedlu 

Bielany, Ogrody. W latach międzywojennych powstało w Legnicy szereg osiedli mieszkaniowych, 

o zabudowie mieszanej (wielo- i jednorodzinnej) lub jednorodzinnej, usytuowanych głównie na 

ówczesnych peryferiach miasta. Głównym rejonem lokalizacji nowych osiedli były tereny dawnego 

folwarku Bielany. Kolejny obszar osiedla zabudowy jednorodzinnej (np. szeregowa, atrialna) 

ekstensywnej, które zajmują w Legnicy obszar 286,75 ha (5,1% powierzchni miasta). Uszczelnienie na 

poziomie 37%, przy udziale terenów biologicznie czynnych wynoszącym 60% powierzchni. Średnia 

gęstość zaludnienia wynosi 17 osób/ha. Zabudowa jednorodzinna ekstensywna to m.in. zabudowa 

willowa z początku XX wieku, która zajmuje południowo-zachodnią części Tarninowa (ul. Rataja, 

św. M. Kolbe, Kościuszki, Wojska Polskiego, Okrzei, Grunwaldzka, Grabskiego, Konopnickiej, 

Słowackiego, Poselska, Oświęcimska, Żeromskiego, Mieszka I i Sienkiewicza). Zabudowa 

jednorodzinna z dużym udziałem zieleni występuje również w zachodniej części miasta w rejonie ulic 

Złotoryjskiej, Artyleryjskiej, Pancernej, Saperskiej i Piechoty oraz Lotniczej i Sejmowej. Kolejny obszar 

to tereny zabudowy jednorodzinnej rozproszonej (siedliskowa lub rezydencjonalna tworząca luźne 

skupiska) zajmuje w Legnicy obszar 30,17 ha (0,5% powierzchni miasta). Uszczelnienie tego terenu 

wynosi 25%, a udział terenów biologicznie czynnych to 73% powierzchni. Średnia gęstość zaludnienia 

wynosi 7 osób/ha. Zabudowa jednorodzinna rozproszona obejmuje m.in. pozostałości zabudowy 

wiejskiej tj. wsi włączonych do miasta w latach 80-tych XX wieku: Piątnica, Stare Piekary, Piekary 

Wielkie i Przybków.  

Obiekty i tereny usług publicznych (np. kampusy uniwersyteckie, szpitale, sanatoria) w Legnicy 

zajmują 178 ha (3,2% powierzchni miasta) i są to obszary rozwijające się. Uszczelnienie wynosi 66%, 

a udział terenów biologicznie czynnych to 32% powierzchni. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 

4 osoby/ha. Kolejny obszar to tereny produkcyjne, bazowe, składowe i magazynowe, obejmujące też 

tereny kolejowe i tereny poprzemysłowe i zdegradowane, które mają łączną powierzchnię 798 ha 

(14,2 % powierzchni miasta). W przypadku tych terenów procentowy udział powierzchni biologicznie 

czynnej i uszczelnionej wynosi ok. 50%. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 1 osób/ha. Zbliżony 

charakter funkcjonalny mają tereny wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, gdzie 

uszczelnienie powierzchni sięga 34% a udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi ok. 65%.  

Ważnym elementem wpływającym, na jakość życia mieszkańców miasta są tereny ujęte w dwa 

kolejne typy: osnowa przyrodnicza miasta i tereny otwarte. Do systemu przyrodniczego Legnicy 

zajmują obszar 1621 ha (28,8% powierzchni miasta). Do terenów otwartych należą tereny 

niezabudowane: nieużytki, zrekultywowane tereny poprzemysłowe, pola i łąki. Ich łączna powierzchnia 

w obrębie gminy miejskiej wynoszą 1768 ha (31 % powierzchni miasta). Oba typy terenów te 
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charakteryzuje niski udział uszczelnienia (odpowiednio 8 i 5 %), przy znacznym udziale powierzchni 

biologicznie czynnych wynoszącym 93 i 95 %. 

POTENCJAŁ EKONOMICZNY, GOSPODARCZY 

Legnica ma korzystne położenie w stosunku do głównych korytarzy transportowych Polski, stanowi to 

szansę rozwoju miasta. Miasto ma również dobre połączenia komunikacyjnie z otoczeniem lokalnym 

i regionalnym. Sektor transportu w Legnicy obejmuje trzy komponenty (podsystemy): szynowy, 

drogowy oraz transport publiczny miejski. Przez Legnicę przebiega szlak komunikacji kolejowej E-30 

o znaczeniu międzynarodowym, który łączy Europę Zachodnią z Ukrainą. Linia kolejowa E-30 jest 

wykorzystywana zarówno w ruchu regionalnym (Koleje Dolnośląskie) jak też krajowym 

i międzynarodowym ruchu pasażerskim oraz w krajowych i międzynarodowych przewozach 

towarowych. Podsystem drogowy Legnicy stanowią drogi o łącznej długości: krajowe - 16,6 km, 

wojewódzkie – 6,1 km, powiatowe - 54,7 km, gminne – 183,7 km oraz inne ok. 217 km. 

Ponadto miasto Legnica charakteryzuje się dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną: związaną 

z energetyką, posiada rozbudowaną sieć podstawowych mediów oraz cechuje się wysoką 

dostępnością mieszkańców do usług komunalnych [Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy]. Wysoka, jakość usług komunalnych w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej zapewniona jest w mieście przez Legnickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A, które administrują i eksploatują sieci 

wodnokanalizacyjne, stację uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków. Z sieci wodociągowej 

korzysta 99% mieszkańców, a całkowita długość sieci wynosiła w 2012 r. 244,2 km, z czego: 190,1 km 

- sieć rozdzielcza, a 54,1 km sieć magistralna. Kanalizacja obejmuje 97% ludności, a jej sieć 

rozdzielcza rozciąga się na 196,1 km. Gęstość sieci wodociągowej wynosi 337,7 km/100 km
2
. Wg 

danych GUS z 2015 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej wzrosła i wynosi 204,6 km, gęstość sieci 

kanalizacyjnej wyniosła 363,5 km/100 km
2
. Podstawowym obiektem ochrony miasta przed powodzią 

są wały przeciwpowodziowe rzeki Kaczawy (II klasy budowli hydrotechnicznych dla przepływu 

miarodajnego = Q1%). W obrębie Legnicy są to obustronne wały przeciwpowodziowe rzeki Kaczawy, 

prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Czarnej Wody o długości 4 700 m, obustronne wały 

przeciwpowodziowe kanału Młynówki w rejonie Piekar Starych o długości 1500 m. Podstawową rolę 

w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Legnicy pełni zbiornik “Słup” na Nysie Szalonej, posiadający 

rezerwę powodziową rzędu 7,17 mln m
3
. 

LUDNOŚĆ  

Legnica jest trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem województwa dolnośląskiego, po 

Wrocławiu i Wałbrzychu. Wg danych GUS (stan na 31.12.2017) Legnicę zamieszkuje 100 324 osób. 

Procesy demograficzne, zachodzące w ostatnich latach w Legnicy, odpowiadają ogólnym tendencjom 

demograficznym charakterystycznym dla województwa i całego kraju. Wyraża się to stagnacją lub 

spadkiem liczby mieszkańców miast, na co składa się zerowy lub ujemny przyrost naturalny i także 

saldo migracji.  

W Legnicy notuje się niekorzystną tendencję demograficzną – spadek ogólnej liczby ludności (2000 r. 

– 107 416 osób; 2005 r. – 105 750 osób; 2010 r. – 103 417 osób, w 2015 r. – 100 886 osób, natomiast 

w 2016 r. – 100 718 osób, a w 2017 r. – 100 324 osoby), której towarzyszy wzrost liczby ludności 

w wieku poprodukcyjnych, przy jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym, a także ujemne saldo 

migracji. W 2017 r. 23,1% ludności ogółem stanowiła grupa ludności w wieku poprodukcyjnym (dla 

porównania w roku 2015 21,4%, a w 2016 roku 22,3%), zaś grupa ludności w wieku 

przedprodukcyjnym stanowiła 16,4% populacji (w 2015 roku 16,2%, a w 2016 roku 16,3%). Legnica 

w najbliższej przyszłości będzie się zmagać z problemem „starzenia się społeczeństwa” (w 2013 r. na 

100 osób w wieku produkcyjnym 56 było w wieku nieprodukcyjnym, w 2015 r. odpowiednio na 100 

osób w wieku produkcyjnym było 60 w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w 2017 roku na 100 osób 

w wieku produkcyjnym było już ponad 65 osób w wieku nieprodukcyjnym, ten trend utrzymywał się 

w kolejnych latach) a liczba ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym maleje. Według 
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prognozy demograficznej opracowanej przez GUS, liczba ludności zamieszkujących Legnicę będzie 

systematycznie spadać, a w roku 2035 osiągnie poziom 88 549 mieszkańców (źródło: Strategia 

rozwoju miasta Legnica 2015-2020 plus; https://bdl.stat.gov.pl/). 

KRYTERIA SPOŁECZNE  

W Legnicy zarejestrowanych jest 60 fundacji oraz 9 stowarzyszeń (227 organizacji pożytku 

publicznego http://um.bip.legnica.eu/uml/organizacje-pozarzadowe/zwiazki-i-stowarzyszen/12259, 

Zwiazki-i-stowarzyszenia.html). Rozwojowi dialogu obywatelskiego służy realizacja „Programu 

współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego”, który określa formy, zasady, zakres oraz cele współpracy. Program 

jest każdego roku opiniowany i aktualizowany zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami lokalnej 

społeczności oraz zachodzącymi zmianami w obowiązkach leżących po stronie samorządu. Program 

służy określeniu podmiotowych i przedmiotowych zasad współpracy, obszarów priorytetowych, które 

w danym roku kalendarzowym Gmina Legnica zamierza wspierać w różnorodnych formach. Głównym 

celem Programu jest tworzenie i rozwijanie warunków współpracy pomiędzy Gminą Legnica i jej 

jednostkami organizacyjnymi a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla 

zwiększenia efektywności wspólnych działań z zakresu pożytku publicznego realizowanych ze 

środków Gminy Legnicy oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Celem szczegółowym 

programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz 

budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez: 

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

b) pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie 

potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury 

samorządowe, 

c) współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez 

Gminę Legnica i organizacje pozarządowe, 

d) zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście. 

Rozwojowi dialogu obywatelskiego, budowaniu partnerstwa i wzmacnianiu aktywności lokalnej na 

wielu płaszczyznach, służyła również współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Legnicy. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy, organizuje dla wszystkich 

zainteresowanych budowaniem partnerstwa lokalnego i wzmacnianiem aktywności społecznej 

posiedzenia, które mają charakter otwarty. Posiedzenia organizowane są doraźne, w miarę potrzeb 

w zależności od ilości dokumentów przeznaczonych do konsultacji. 

Podstawową formą współpracy w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 

inne ustawowo określone podmioty (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

kościoła, kluby sportowe i in.) pozostaje wspieranie i powierzanie zadań w dziedzinach zgodnych ze 

statutową działalnością tych podmiotów poprzez organizację otwartych konkursów ofert. Na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano 

w 2017 r. organizacjom pozarządowym dotacje w trybie otwartych konkursów ofert w wysokości 

3 548 459,76 zł. 

POTENCJAŁ EKONOMICZNY 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 244/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2018 r. 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2017, 

sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2017 i informacji 

o stanie mienia miasta Legnicy, budżet miasta Legnicy w roku 2017, po stronie dochodów zamknął się 

kwotą 536.644.395,24 zł, a po stronie wydatków kwotą 552.184.395,24 zł (w roku 2016 budżet miasta 
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Legnicy po stronie dochodów zamknął się kwotą 481.077.696,19 zł, a po stronie wydatków kwotą 

495.311.696,19 zł). 

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2017 roku w dochodach ogółem 

przedstawiał się następująco: 

-    dochody własne 50,50 % (w 2016 roku 51,94%), 

-    subwencja ogólna z budżetu państwa 23,03 % (w 2016 roku 26,18%), 

-    dotacje celowe z budżetu państwa 20,70 % (w 2016 roku 20,27%), 

-    dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5,47 % 

(w 2016 roku 1,16%), 

-    środki z innych źródeł 0,18 % (w 2016 roku 0,12%), 

-    dotacje z państwowych funduszy celowych 0,11 % (w 2016 roku 0,14%), 

-    środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0,01 % (tak samo w 2016 roku). 

Po stronie wydatków dominowały wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę 

wychowawczą (35,46%), Rodzinę (17,93%), Transport i łączność (12,82%), Pomoc społeczną 

(8,28%), Administrację publiczną (6,18%) oraz na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

(5,96%). W poprzednim roku budżetowym (2016) po stronie wydatków największy udział stanowiła 

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (38,53%), Pomoc społeczna (24,83%), 

Transport i łączność (10,53%), Administracja publiczna (5,80%), Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska (5,51%) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego (3,31%). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Powiązanie Planu 

Adaptacji  

z dokumentami 

strategicznymi  

i planistycznymi  
 

Obserwacje warunków klimatycznych ostatnich lat wskazują, iż koniecznością staje 

się kształtowanie polityki rozwoju i wizji miasta uwzględniające zmieniające się 

warunki klimatyczne i podyktowane nimi działania adaptacyjne do zmian klimatu. 

Jednocześnie jednym z kluczowych zadań wynikających ze Strategicznego Planu 

Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) jest opracowanie planów adaptacji dla 

dużych miast w Polsce. Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Legnica (MPA) jest 

dokumentem strategicznym, określających m.in. poziomy zagrożenia 

poszczególnych zjawisk klimatycznych, potencjalne konsekwencje z nimi związane 

oraz poziomy ryzyka w poszczególnych sektorach i obszarach. Stąd dokument ten 

stanowi podstawę do kształtowania lokalnej polityki rozwoju, uwzględniającej 

możliwe zagrożenia klimatyczne. Dokument MPA wpisuje się i nawiązuje do 

istniejących dokumentów strategiczno-planistycznych funkcjonujących w mieście 

i wyznaczonych w nich celów.  
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2.1 DOKUMENTY KRAJOWE 

Opracowanie Planu Adaptacji wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym 

wskazuje się na potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej 

księgi. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty 

w 2006 r. na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) 

„Program działań z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.  

W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu na 

koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także z 

uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie 

antropopresji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał Plan Adaptacji jest realizacją przez 

Ministra Środowisko zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna 

uwzględniająca zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji 

z uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego 

w innych dokumentach strategicznych i operacyjnych). 

Plan Adaptacji powiązany jest w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajową Polityką 

Miejską do 2020 roku (KPM). W SOR w obszarze środowiska wskazuje się działania służące 

przystosowaniu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutków powodzi, ochronie zasobów 

wodnych. Jednym z działań jest także „rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów 

zurbanizowanych, w celu zachowania łączności przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami 

otwartymi oraz wspomagania procesów adaptacji do zmian klimatu.” Plan Adaptacji zawiera działania 

pokrywające się z działaniami SOR. 

Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju wyrażonej w KPZK dwa odnoszą się do 

problematyki adaptacji do zmian klimatu: (1) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 

oraz (2) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne (…). Plan Adaptacji 

także ukierunkowany jest na poprawę jakości środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie 

odporności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Krajowa Polityka Miejska odnosi się wprost do adaptacji do zmian klimatu. Działania, w niej zawarte 

są realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do regulacji prawnych i wspierania i koordynowania 

działań adaptacyjnych w miastach. W Polityce jako jedno z działań wpisano „Minister właściwy ds. 

środowiska opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, tak 

więc Plan Adaptacji jest także realizacją zapisów Polityki Miejskiej. 

2.2 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE  

Warunkiem skutecznej adaptacji do zmian klimatu w Mieście jest zapewnienie spójności Planu 

Adaptacji z polityką rozwoju miasta, wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych. 

Dokument MPA ujmuje aspekt zmian klimatycznych, który w niektórych dokumentach pojawiał się 

z różnym zakresie. Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Legnicy jest spójny z dokumentami 

strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla miasta, jak i dla województwa 

dolnośląskiego, stanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji. 

Wśród dokumentów samorządu województwa dolnośląskiego, istotnych z punktu widzenia tworzenia 

Planu Adaptacji należy wymienić:  

- Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 
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- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z 

perspektywą do 2021 roku. 

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Perspektywa 2020. 

- Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim. 

- Bezpieczeństwo energetyczne w Regionie (dotyczy obszaru Dolnego Śląska). 

- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020.  

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 – 

2022. 

opracowanej, w ramach analiz i studiów dla Planu, Diagnozie wskazane zostały przytoczone poniżej 

najważniejsze uwarunkowania, które mają istotne znaczenie dla określenia głównych problemów 

rozwoju oraz docelowego obrazu (wizji) stanu województwa. 

Zestawione dokumenty szczebla regionalnego, odnoszą się do tematyki istotnej z punktu widzenia 

adaptacji do zmian klimatu. Wskazują na najważniejsze uwarunkowania, które mają istotne znaczenie 

dla określenia głównych problemów rozwoju oraz docelowej wizji województwa dolnośląskiego, 

a także zawierają cele, które są spójne z tematyką Planu Adaptacji, jak np.: 

- poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz 

racjonalizacją ich wykorzystania; 

- trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 

- zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa; 

- ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych; 

- zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminację 

i minimalizację skutków w razie ich wystąpienia; 

- zintegrowana, trwale zrównoważona ochrona zasobów przyrody prowadzoną w ramach 

racjonalnej polityki przestrzennej; 

- racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych zarówno pod względem ekologicznym, jak 

i ekonomicznym; 

- ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie, zahamowanie nielegalnego 

wydobycia kopalin oraz rekultywację terenów poeksploatacyjnych; 

- rozwój i modernizację systemu transportowego z uwzględnieniem rozwiązań zmniejszających 

lub eliminujących negatywny wpływ transportu na środowisko; 

- ograniczenie oddziaływania przemysłu i energetyki na środowisko; 

- podniesienie jakości życia mieszkańców i zachowanie ładu przestrzennego; 

- rozwój rolnictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

- aktywizacja działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska 

w sektorze turystyki rekreacji; 

- rozwój świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

- wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa, kształtowanie postaw 

proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska. 
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Dokumenty skali regionalnej stanowią podstawowe narzędzie dla kształtowania przez samorząd 

wojewódzki polityki regionalnej. Służy to realizacji celu publicznego jakim jest prowadzenie polityki 

zrównoważonego rozwoju województwa przy uwzględnieniu potrzeb poszczególnych sektorów, co 

wychodzi naprzeciw tworzonych Planów Adaptacji. 

Natomiast spośród określających i wdrażających politykę rozwoju miasta Legnicy ze względu na 

powiązanie z problematyką adaptacji istotne są następujące dokumenty:  

 Program ochrony środowiska dla miasta Legnicy do 2020 r.; 

 Strategia Rozwoju Miasta 2015-2020 Plus; 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy. 

Dodatkowo analizie poddano inne dokumenty istotne dla miasta, w których znalazły się zagadnienia 

powiązane ze zjawiskami badanymi na potrzeby MPA, tj.: 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej dla miasta Legnicy 

na lata 2015-2020; 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta Legnicy; 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020. 

Wymienione dokumenty miasta Legnicy zawierają cele i działania, które bezpośrednio lub pośrednio 

mają związek ze zmianami klimatu i odnoszą się do jakości życia oraz poszczególnych sektorów 

funkcjonowania miasta.  

Do najistotniejszych zagadnień ujętych w tych dokumentach i bezpośrednio powiązanych z tematyką 
Planu Adaptacji należą:  

 Problematyka zanieczyszczenia powietrza, będąca efektem przede wszystkim niskiej emisji 
oraz emisji z transportu samochodowego (wysoki, ponadnormatywny poziom zapylenia 
powietrza (pył PM10 i PM2,5) jest od lat najpoważniejszym problemem związanym z ochroną, 
jakości powietrza w Legnicy); 

 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%); 

 wielkość opadów atmosferycznych w rejonie Legnicy cechuje duża zmienność, czego efektem 
jest stosunkowo częste występowanie okresów z niedoborem lub nadmiarem opadów, które 
mogą spowodować niekorzystne skutki hydrologiczne (susze lub wezbrania, powodzie). Sumy 
roczne opadów należy tu do najniższych na Dolnym Śląsku. W analizowanym wieloleciu 
stwierdzono trend rosnący dotyczący występowania opadów silnych i ulewnych, co świadczy 
o wzrastającej zmienności opadów; 

 Legnica jest narażona na poważne zagrożenie powodziowe ze strony rzek na swoim obszarze 
(Powódź 1977, 1997);  

 istnieje ponadto zagrożenie ze strony wód opadowych, których odprowadzenie z obszaru 
miasta może napotykać na trudności w przypadku intensywnych opadów; 

 klimat Legnicy odznacza się częstszym występowaniem w okresie od marca do października 
długotrwałych okresów posusznych; 

 w lipcu 2009 r. Legnicę nawiedził huraganowy wiatr, który spowodował ogromne szkody 
w drzewostanie miasta. 

Inne zagadnienia, które odnoszą się do potencjału miasta i które mogą mieć znaczenie w przypadku 

wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatu to: 
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- potrzeba poprawy poziomu świadomości społecznej i poprawy zaangażowania większości 

mieszkańców; 

- zanieczyszczenie środowiska pochodzące z terenów poprzemysłowych (wieloletnia, ogromna 

emisja metali ciężkich i związków siarki przez Hutę Miedzi Legnica spowodowała skażenie 

gleb metalami ciężkimi; pozostałość zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie byłego 

lotniska); 

- czynnikiem utrudniającym przewietrzanie centralnych rejonów miasta są przegradzające 

dolinę Kaczawy wysokie nasypy kolejowe; 

- naturalna rzeźba terenu została w znacznym stopniu przemodelowana przez człowieka; 
najbardziej wyraziste formy antropogeniczne tworzą liczne nasypy kolejowe o wysokości 
sięgającej 10 m oraz hałdy Huty Miedzi "Legnica" o wysokości względnej do 15 m;  

- obszarami zmagającymi się przede wszystkim z problemami natury demograficznej oraz 
infrastrukturalno-środowiskowej są tereny charakteryzujące się przewagą zabudowy blokowej, 
takie jak: Piekary I oraz Kopernik, a także Asnyka, zlokalizowany na zachodzie miasta; 

- największa kumulacja problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych występuje 

na obrzeżach ścisłego centrum, tj. od wschodu - na obszarze Zakaczawia, a od zachodu – 

w rejonie Fabrycznej oraz Zosinek; 

- największe problemy ze znalezieniem pracy mają osoby wchodzące na rynek pracy, a także 

krótko przed przejściem na emeryturę; 

- potencjalna eksploatacja węgla brunatnego jest jednym z najpoważniejszych problemów, 
które mogą mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój miasta Legnicy;  

- niewystarczająca jakość połączeń autobusowych i kolejowych na terenie Legnicko 

Głogowskiego Okręgu Miedziowego; 

- obszar miejski Legnicy jest bardzo zwarty oraz wysoki stopień degradacji znacznej części 
historycznej zabudowy Miasta; 

- bioklimat otoczenia Legnicy jest słabo bodźcowy z cechami obciążającymi na terenie 
zurbanizowanym;  

Dokumenty strategiczne i planistyczne Miasta Legnicy były pomocne w wyborze głównych sektorów 

działalności miasta, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, a także w ocenie ryzyka 

związanego ze zmianami klimatu oraz w zaplanowaniu działań, które odnoszą się do głównych 

zagrożeń występujących w Legnicy. Zagadnienia klimatyczne występujące w obszarze miasta dotyczą 

głównie sektorów: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metoda opracowania 

Planu Adaptacji 
 

Plan Adaptacji do zmian klimatu realizowany był zgodnie z metodyką zatwierdzoną 

przez Ministerstwo Środowiska, będącym inicjatorem i koordynatorem Projektu 

MPA. Plan Adaptacji do zmian klimatu realizowany był wieloetapowo przy 

współpracy Zespołu Miejskiego i Zespołu Ekspertów. Istotnym elementem było 

włączanie interesariuszy reprezentujących różne grupy i środowiska miejskie. 

Analizy obejmowały identyfikację niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ich 

pochodnych w mieście oraz ocenę wpływu zmian klimatu na stopień zagrożenia 

tymi zjawiskami, identyfikację sektorów / obszarów miasta najbardziej wrażliwych 

na zagrożenia z nimi związane, ocenę potencjału adaptacyjnego miasta oraz 

analizę ryzyka, w której uwzględniono prawdopodobieństwo występowania 

poszczególnych zjawisk klimatycznych i ich pochodnych oraz wielkość 

konsekwencji związanych z ich występowaniem. Następnie dla sektorów / obszarów 

o największym poziomie ryzyka dokonano doboru działań adaptacyjnych 

pozwalających na zwiększenie odporności miasta na zidentyfikowane zagrożenia 

klimatyczne. Analiza wielokryterialna oraz analiza kosztów i korzyści pozwoliła 

wskazać optymalny zbiór działań adaptacyjnych i harmonogram ich realizacji.  
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Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Legnicy opracowano według metody jednolitej i wspólnej dla 

wszystkich miast biorących w Projekcie. Uwzględnia ona wytyczne Ministerstwa Środowiska zawarte 

w "Podręczniku adaptacji dla miast". Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym do 

opracowania Planu Adaptacji był podział pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Rys. 1). 

Pozwoliło to na stopniowe budowanie Planu Adaptacji oraz integrację prac zespołu eksperckiego 

z zespołem miejskim, a także na systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących różne 

grupy i środowiska miejskie. 

 

Rys. 1. Etapy opracowania Planu Adaptacji 

Metoda opracowania Planu Adaptacji posługiwała się przyjętą terminologią, uzgodnioną przez 

Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z tym, podstawowymi 

pojęciami są: 

Zjawiska 
klimatyczne 

zjawiska atmosferyczne, a także wynikające z nich zjawiska pochodne, które stanowią 
zagrożenie dla ludności miasta, środowiska przyrodniczego, zabudowy i infrastruktury oraz 
gospodarki  

Wrażliwość 
na zmiany klimatu 

stopień, w jakim miasto podlega wpływowi zjawisk klimatycznych. Wrażliwość zależy od 
charakteru struktury przestrzennej miasta i jej poszczególnych elementów, uwzględnia 
populację zamieszkująca miasto, jej cechy oraz rozkład przestrzenny. Wrażliwość jest 
rozpatrywana w kontekście wpływu zjawisk klimatycznych, przy czym wpływ ten może być 
bezpośredni i pośredni. 

Potencjał 
adaptacyjny 

materialne i niematerialne zasoby miasta, które mogą służyć do dostosowania 
i przygotowania się na zmiany klimatu oraz ich skutki. Potencjał adaptacyjny tworzy: 
zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby instytucjonalne, zasoby infrastrukturalne, 
zasoby wiedzy. 

Podatność na 
zmiany klimatu 

stopień, w jakim miasto nie jest zdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami 
zmian klimatu. Podatność zależy od wrażliwości miasta na negatywne skutki zmian klimatu 
oraz potencjału adaptacyjnego. 

Proces opracowania Planu Adaptacji realizowany w sześciu etapach pozwolił na uzyskanie 

konkretnych rezultatów, stanowiących produkty pośrednie. W ostatnim etapie produkty te posłużyły do 

sformułowania ostatecznej postaci Planu Adaptacji według poniższego schematu (Rys. 2). 

 

Etap 1 
Rozpoczęcie procesu 
opracowania Planu 

Adaptacji 

Etap 2 

Ocena podatności 
miasta na zminy 

klimatu 

Etap 3 
 Analiza ryzyka 
związanego ze 

zmianami klimatu  

Etap 4   
Opracowanie opcji 

adaptacji 

Etap 5 
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Rys. 2. Proces opracowania Planu Adaptacji 

Plan Adaptacji składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część 

diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach 

planistycznych i strategicznych Miasta, danych meteorologicznych i hydrologicznych, danych 

statystycznych i przestrzennych oraz ocenach i wynikach przeprowadzonych analiz eksperckich 

prezentowanych poniżej. 

1) Analiza zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. W analizie uwzględnione zostały 

wybrane zjawiska klimatyczne i ich pochodne, które mogą stanowić zagrożenie dla Miasta, np. 

wzrost temperatury maksymalnej, występowanie MWC, intensywne opady, powodzie, okresy 

niżówkowe, ekstremalne opady śniegu, porywy wiatru, burze oraz koncentracja 

zanieczyszczeń powietrza. Charakterystykę zmian klimatu opracowano na podstawie danych 

meteorologicznych i hydrologicznych z lat 1981-2015 z sieci pomiarowo-obserwacyjnej 

IMGW-PIB. Analizy uwzględniały również projekcje przyszłych warunków klimatycznych w 

horyzoncie do 2030 i 2050 opracowane dla dwóch scenariuszy koncentracji gazów 

cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wyniki tych analiz dały podstawę do opracowania listy 

zjawisk i ich pochodnych, stanowiących zagrożenie dla miasta oraz określenia ekspozycji 

miasta na te zagrożenia.  

2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była analizowana 

poprzez analizę wpływu zjawisk klimatycznych na poszczególne obszary miasta oraz sektory 

miejskie. W przyjętej metodzie pod pojęciem sektor / obszar rozumie się – wydzieloną cześć 

funkcjonowania miasta wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ 

aktywności społeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Dla oceny wrażliwości 

sektorów / obszarów dokonano ich zdefiniowania poprzez komponenty, pozwalające uchwycić 

funkcjonowanie miasta. Na każdy sektor / obszar składać może się kilka komponentów. 

Struktura sektora / obszaru wyrażona przez zbiór specyficznych komponentów odzwierciedla 

charakter miasta. Oceniono wrażliwość każdego z sektorów i obszarów miasta na zjawiska 

klimatyczne. Określenie poziomu wrażliwości sektorów / obszarów wraz z wrażliwymi 

komponentami miasta składającymi się na te sektory / obszary, pozwoliło na wybór czterech z 

nich najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie przez ZM 
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i ZE w trybie warsztatowym, co umożliwiło rzetelne i obiektywne wyodrębnienie ich ze zbioru 

ocenianych sektorów z uwzględnieniem specyficznych warunków lokalnych. 

3) Określenie potencjału adaptacyjnego miasta. Potencjał adaptacyjny został zdefiniowany 

w ośmiu kategoriach zasobów: (1) możliwości finansowe, (2) przygotowanie służb, (3) kapitał 

społeczny, (4) mechanizmy informowania i ostrzegania o zagrożeniach, (5) sieć i wyposażenie 

instytucji i placówek miejskich, (6) organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie 

zarządzania kryzysowego, (7) systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich, 

(8) zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.  

Zasoby te są niezbędne zarówno w przypadku konieczności radzenia sobie z negatywnymi 

skutkami zmian klimatu, jak i do wykorzystania szans, jakie powstają w zmieniających się 

warunkach klimatycznych. Ocena potencjału adaptacyjnego była niezbędna do oceny 

podatności miasta na zmiany klimatu, a także została wykorzystana w planowaniu działań 

adaptacyjnych. 

4) Ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Ocena podatności miasta, jego sektorów 

oraz ich komponentów została przeprowadzona w oparciu o analizy skutków zmian klimatu 

w mieście (zjawisk klimatycznych i ich pochodnych), oceny wrażliwości i oceny potencjału 

adaptacyjnego. Im większa wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym wyższa 

podatność (Rys. 3).  

 

 

 

 

 

Rys. 3. Schemat oceny podatności na zmiany klimatu 

5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia 

zjawisk klimatycznych stanowiących największe zagrożenie dla miasta oraz przewidywanych 

skutków wystąpienia tych zjawisk. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo 

wysoki, wysoki, średnie, niskie) w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska 
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i konsekwencji jego wystąpienia. Ocena uwzględniała sektory wybrane jako najbardziej 

wrażliwe na zmiany klimatu. Wyniki oceny analizy ryzyka dla tych sektorów wrażliwych 

wskazują te komponenty w sektorach, dla których ryzyko oszacowano na poziomie bardzo 

wysokim i wysokim i dla nich planowane działania adaptacyjne będą miały największy 

priorytet. 

Część diagnostyczna zawiera analizę i ocenę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych podatności 

miasta na zmiany klimatu, które mają wpływ na funkcjonowania miasta. Ocena wrażliwości i analiza 

potencjału adaptacyjnego pozwoliły na zdefiniowanie podatności na zmiany klimatu. W części 

diagnostycznej wykorzystano wcześniejsze i bieżące prace związane z ww. zagadnieniami oraz 

uwzględniono wszystkie cechy specyficzne miasta  i zagadnienia mające wpływ na kształtowanie jego 

adaptacyjności.  

Na podstawie diagnozy opracowano: 

1) Wizja, cel nadrzędny i cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu. Cel nadrzędny 

i wizję dokumentu MPA dla Miasta Legnicy został opracowany w trakcie prac warsztatowych, 

w których wspólnie z ZM. Cele szczegółowe zostały określone w toku przeprowadzonych prac 

i przedstawiają potrzeby zwiększania odporności miasta na zidentyfikowane zagrożenia 

klimatyczne w sektorach i obszarach o największym ryzyku. 

2) Działania adaptacyjne składające się na opcje adaptacji. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy, wypracowano wspólnie z ZM listę działań adaptacyjnych pozwalających na realizację 

zidentyfikowanych celów szczegółowych Planu Adaptacji. Działania adaptacyjne zostały 

podzielone na trzy grupy (1) działania techniczne, (2) działania organizacyjne, (3) działania 

informacyjno-edukacyjne.  

Zidentyfikowane działania pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, obniżając jego 

podatność na zagrożenia klimatyczne i pochodne tych zmian. Ustalenie wariantowych list działań 

adaptacyjnych, których celem jest redukcja zidentyfikowanych ryzyk przygotowano na podstawie 

wyników analizy ryzyka. Na podstawie tych wyników, dla każdego zagrożenia związanego ze 

zmianami klimatu, zdefiniowano listę działań adaptacyjnych, składającą się na opcję, która 

przyczyniają się do zwiększenia odporności miasta. Na poniższym rysunku (Rys.4) przedstawiono 

schemat procesu wyboru opcji adaptacyjnej.  
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Rys. 4. Schemat procesu wyboru opcji adaptacyjnej 

 

Listy te stanowią opcje adaptacji, i zostały poddane analizie wielokryterialnej oraz ocenie kosztów 

i korzyści. Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty 

w optymalny sposób z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, 

efektywności kosztowej oraz synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu 

również innych zagrożeń środowiskowych. Dokonanie wyboru listy działań adaptacyjnych 

z zastosowaniem analizy wielokryterialnej oraz jej optymalizacja przy zastosowaniu analizy 

kosztów i korzyści pozwoliło na przyjęcie ostatecznej opcji działań adaptacyjnych dla miasta. 

3) Wdrażanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty 

wdrażające, zaproponowano potencjalne źródła finansowania, określono zasady i wskaźniki 

monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz określono sposób i wskaźniki ewaluacji Planu 

Adaptacji.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Udział społeczeństwa  

w opracowaniu Planu 

Adaptacji  
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbędny dla 

skutecznego wdrażania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstał przy współudziale 

interesariuszy adaptacji w mieście. Dysponują oni unikatową wiedzą na temat 

codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej specyfiki. Udział 

mieszkańców w planowaniu adaptacji przyczynia się podniesienia poziomu 

świadomości klimatycznej i do zwiększenia akceptacji społecznej podejmowanych 

działań. 
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Plan Adaptacji dla Legnicy powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad 

przygotowaniem dokumentu prowadzone były w ścisłej współpracy z Zespołem Miejskim oraz 

z zidentyfikowanymi interesariuszami, którzy zostali zaangażowani w proces opracowywania 

dokumentu.  

Interesariuszami Planu Adaptacji są przedstawiciele Urzędu Miasta, odpowiedzialni za poszczególne 

sektory miasta oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych 

i uczelni wyższych, przedstawicieli administracji niezespolonej (m.in. RDOŚ, DZMiUW) i zespolonej 

(WIOŚ, PSP, Policji, PSSE). Interesariuszami są także przedstawiciele przedsiębiorców, których 

działalność gospodarcza może zostać zakłócona w związku z zagrożeniami klimatycznymi lub na 

których działalność może wpłynąć Plan Adaptacji oraz przedstawiciele podmiotów będących 

potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub przyczyniającymi się do ich wzmocnienia.  

Interesariusze, w tym przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych 

i konsultacyjnych, organizowanych na poszczególnych etapach prac nad Planem Adaptacji, zgodnie 

z przyjętym harmonogramem i metodą ich realizacji. Lista interesariuszy przedstawiona została 

w załączniku 1.  

Tab. 1.  Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji 

Lp. 
Charakter i termin 

spotkania  
Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

1. Spotkanie inicjujące 
24.02.2017 

Zapoznanie interesariuszy z tematyką 
zmian klimatu i adaptacji do skutków 
zmian klimatu oraz metodą 
opracowania Planu Adaptacji 

Zbudowanie pozytywnych relacji i 
zaangażowania ZM 
Ustalenie zasad współpracy – 
regulamin 
Ustalenie ostatecznego 
harmonogramu prac 
Zebranie informacji o sytuacji miasta 
Zebranie informacji o oczekiwaniach 
Urzędu Miasta odnośnie działań 
adaptacyjnych i samego dokumentu 
Zebranie informacji o 
interesariuszach 

2. Spotkanie robocze 
23.03.2017 

Zapoznanie interesariuszy i członków 
ZM wynikami analizy i historycznych 
danych dotyczących zmian klimatu 
dla miasta Legnicy 
Przedstawiono charakterystyki 
wskaźników hydrologicznych dla 
miasta Legnica 
Przedstawiono wstępnie 
zidentyfikowane sektory / obszary 
występujące w mieście 

Przedyskutowano poszczególne 
sektory / obszary występujące w 
mieście  
Zebranie informacji dotyczących 
poszczególnych komponentów 
Zebranie informacji umożliwiających 
dokonanie oceny wrażliwości 
poszczególnych sektorów / obszarów 

3. Warsztaty nr 1 
15.05.2017 

Uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego 
Planu Adaptacji; 
Zaprezentowanie wyników analiz w 
zakresie ekspozycji miasta na 
zjawiska klimatyczne i oceny 
wrażliwości miasta na zmiany klimatu; 
Uzgodnienie wniosków z analizy 
wrażliwości miasta na zmiany klimatu 
i wybór najbardziej wrażliwych 4 
sektorów/obszarów; 
Zebranie informacji na potrzeby 
określenia potencjału adaptacyjnego 
miasta 

Zatwierdzenie wyboru 4 sektorów o 
największej wrażliwości na skutki 
zmian klimatu 
Zatwierdzenie wizji i celu 
nadrzędnego Planu Adaptacji dla 
Legnicy 
Zebranie informacji na potrzeby 
określenia potencjału adaptacyjnego 
Legnicy 

4. Droga elektroniczna 
23.06.2018-30.06.2018 

Konsultacje potencjału adaptacyjnego 
miasta Legnica z Zespołem Miejskim 

Omówienie i zebranie uwag do 
potencjału adaptacyjnego miasta 

5. Warsztaty nr 2 
05.09.2017 

Podsumowanie wyników prac nad 
Planem Adaptacji dla Legnicy – 
diagnoza zagrożeń klimatycznych, 
wyniki analizy podatności i analizy 

Weryfikacja analizy ryzyka dla 
Legnicy 
Uzasadnienie zmian argumentami i 
potwierdzenie przykładami 
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Lp. 
Charakter i termin 

spotkania  
Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

ryzyka 
Weryfikacja oceny konsekwencji 
zagrożeń dla Legnicy 
Wybór komponentów o najwyższych 
poziomach ryzyka 
Identyfikacja szans dla Legnicy 
wynikających z przewidywanych 
zmian warunków klimatycznych 

Zidentyfikowanie szans dla Legnicy 
wynikających ze zmian klimatu 

6. Droga elektroniczna 
22.03.2018 

Konsultacje matryc działań adaptacji 
z Urzędem Miasta Legnica 

Omówienie matryc działań 

7. Droga elektroniczna 
26.03.2018-30.03.2018 

Konsultacje matryc działań adaptacji 
z Zespołem Miejskim z Legnicy 

Wniesienie uwag do matryc działań 

8.  Spotkanie z Dyrektorem   

9. Warsztaty nr 3 
27.04.2018 

Podsumowanie dotychczasowych 
rezultatów prac nad Planem Adaptacji 
Zaprezentowanie list działań 
adaptacyjnych (opcji adaptacji) 
Zebranie uwag dot. prezentowanych 
list działań adaptacyjnych 

Uzgodnienie i doprecyzowanie list 
działań adaptacyjnych dla Legnicy 

 

Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy 

umożliwiło równoczesne budowanie świadomości oraz pozyskanie akceptacji dla działań wskazanych 

w Planie Adaptacji.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diagnoza 
 

Diagnoza została opracowana na podstawie analizy zjawisk klimatycznych 

przeprowadzonej w oparciu wieloletnie ciągi danych meteorologicznych, 

hydrologicznych oraz scenariuszy zmian klimatu. Na podstawie informacji 

pozyskanych w mieście, uwzględniając także dokumenty strategiczne i planistyczne, 

informacje i dane gospodarcze, społeczne oraz przestrzenne oceniono wrażliwość 

i potencjał adaptacyjny miasta. Rozpoznano ryzyka wynikające ze zmian klimatu. 

Otwarta formuła projektu polegająca na partycypacji interesariuszy projektu w 

kształtowaniu Planu pozwoliła uzupełnić wiedzę ekspercką informacjami od 

interesariuszy niezbędnymi do opracowania Planu Adaptacji w mieście. 
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5.1 GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Dane pomiarowo-obserwacyjne z sieci IMGW-PIB z wielolecia 1981-2015 stanowiły podstawę do 

obliczeń wskaźników klimatycznych przyjętych w metodyce opracowania Planów Adaptacji. Wskaźniki 

klimatyczne opisują poszczególne elementy klimatu i jego pochodne, umożliwiają ocenę ekspozycji 

miasta na zmiany klimatu oraz identyfikację najważniejszych zagrożeń klimatycznych.  

Analiza wskaźników klimatycznych dla miasta Legnica wykazała, że jako podstawowe cechy 

obserwowanych zmian można uznać wzrost średniej temperatury powietrza, temperatury 

maksymalnej i minimalnej oraz zwiększenie częstości występowania dni gorących, upalnych, fal 

upałów oraz zwiększenie liczby dni z opadami silnymi, które wynoszą co najmniej 10 mm na dobę.  

W perspektywie roku 2050 można spodziewać się kontynuacji obserwowanych obecnie trendów 

zmian analizowanych wskaźników klimatycznych. Na podstawie wyników symulacji modeli 

klimatycznych dla wybranych scenariuszy koncentracji gazów cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5), 

w horyzoncie roku 2050 można spodziewać się następujących zmian: 

1) średnia temperatura roczna powietrza może wzrosną w zakresie od ok +0,8
o
C (scenariusz 

RCP4.5) do +1,2
o
C (scenariusz RCP8.5), a wartość 98% percentyla temperatury 

maksymalnej dobowej może być wyższa o około o ok. 0,8oC,  

2) liczba dni upalnych (z temperaturą maksymalną>30
o
C) może wzrosnąć do ok. 17-18 rocznie, 

a liczba fal upałów do 3-4 przypadków w roku,  

3) wartości percentyla 2% temperatury minimalnej dobowej mogą wzrosnąć o ok. 2,5
o
C, 

przewidywany jest spadek liczby dni mroźnych tj. z temperaturą maksymalną <0°C do średnio 

17 dni w ciągu roku, 

4) przewidywany jest spadek liczby dni z przejściem temperatury powietrza przez 0°C tj. 

z temperaturą maksymalną >0°C i temperaturą minimalną <0°C w ciągu doby, liczba tych dni 

może zmniejszyć się w zależności od scenariusza do ok. 49-53 rocznie,  

5) liczba fal chłodu (okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną poniżej -

10°C) może zmniejszyć się do średnio 1 fali w sezonie zimowym, 

6) przewidywany wzrost temperatury powietrza będzie miał również wpływ na wskaźniki 

charakteryzujące zapotrzebowanie na energię do ogrzania/chłodzenia pomieszczeń, 

przewidywany jest spadek wartości wskaźnika stopniodni<17
o
C (stopniodni grzania do ok. 

2660 -2560), a wzrost wskaźnika stopniodni>27
o
C, 

7) liczba dni z opadem przy średniej temperaturze dobowej w przedziale -5 do +2,5°C 

(identyfikuje m.in. potencjalne zagrożenie gołoledzią) może zmniejszyć się średnio do ok. 31-

35 rocznie,  

8) przewidywany jest wzrost rocznej sumy opadów, średnia suma roczna opadów może wzrosną 

o ok. 14% (scenariusz RCP8.5),   

9) przewidywany jest wzrost liczby dni z opadem dobowym ≥10 mm do ok. 16 dni w roku,  

10) w odniesieniu do długotrwałych okresów bezopadowych, wyniki otrzymane dla obu 

scenariuszy nie wykazują istotnych zmian.  

Dane pomiarowe w okresie historycznym oraz wyniki symulacji modeli klimatycznych 

w horyzoncie czasowym 2050 roku wskazują zatem na postępujące ocieplenie, potwierdzone przez 

analizowane wskaźniki klimatyczne zależne od temperatury. W przypadku opadów przewidywane 

zmiany dotyczą wzrostu sum rocznych oraz liczby dni z opadem dobowym ≥10 mm. 

 

Na podstawie analiz częstości wskaźników klimatycznych, trendów zmian w okresie 

obserwacyjnym oraz projekcji zmian klimatu, określono poziomy zagrożenia związane 

z poszczególnymi zjawiskami klimatycznymi i ich pochodnymi jako stanowiące bardzo duże 

zagrożenie, duże oraz średnie zagrożenie (tab. 2).  
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Tab. 2.  Poziomy zagrożenia dla analizowanych wskaźników klimatycznych wg danych pomiarowych 

i scenariuszy klimatycznych 

 

Częstotliwość 
w okresie 

historycznym 

Trend 
obserwowany 

Projekcje zmian klimaty wg scenariusza 
RCP4.5 i RCP8.5 

Poziom 

zagrożenia 

 Średnia temperatura 

roczna 
- rosnący kontynuacji obserwowanego trendu zmian  

T
er

m
ik

a 

Temperatura maksymalna 

(percentyl 98% 

temperatury maksymalnej 

dobowej) 

- rosnący kontynuacji obserwowanego trendu zmian 

 

Stopniodni <17 - malejący kontynuacji obserwowanego trendu zmian 

 

Stopniodni >27 - rosnący kontynuacji obserwowanego trendu zmian 

 

Dni upalne/Fale upałów 

kilka dni/ raz w 

roku lub 

częściej 

rosnący 
intensywność i częstość zjawiska może stać 

się krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat 
 

Dni mroźne/Fale zimna 

kilkanaście dni/ 

raz w roku lub 

częściej 

malejący 
częstość zjawiska może stać się korzystna 

w ciągu 10-30 lat 
 

Dni z przejściem  

temperatury powietrza 

przez 0
o
C  

kilkadziesiąt 

dni w roku lub 

częściej 

malejący 
częstość zjawiska może stać się korzystna 

w ciągu 10-30 lat 
 

Międzydobowa zmiana 

temperatury 

powietrza>6
o
C 

kilka razy w 

roku 
malejący 

częstość zjawiska może stać się korzystna 

w ciągu 10-30 lat 
 

Liczba dni z Tśrdobową od 

-5 do 2,5
o
C i opadem 

kilkanaście 

razy w roku lub 

częściej 

malejący 
częstość zjawiska może stać się korzystna 

w ciągu 10-30  lat 
 

MWC (miejska wyspa 

ciepła) 

kilkadziesiąt 

razy w roku lub 

częściej 

- 
intensywność zjawiska latem może stać się 

krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat 
 

O
p

ad
y 

Deszcze ulewne i 

nawalne 

kilka razy w 

roku lub 

częściej 

rosnący 

intensywność i częstość  zjawiska może 

stać się krytyczna w ciągu najbliższych kilku 

lat 

 

Długotrwałe okresy 

bezopadowe 

kilka razy w 

roku 

brak istotnych 

zmian 

częstość zjawiska może stać się krytyczna 

w ciągu 10-30 lat 
 

Okresy bezopadowe z 

wysoką temperaturą 

kilka razy w 

roku 

brak istotnych 

zmian 

częstość zjawiska może stać się krytyczna 

w ciągu 10-30 lat 
 

W
ia

tr
 

Silny i bardzo silny wiatr 
kilka razy w 

roku 

brak istotnych 

zmian 

intensywność zjawiska może stać się 

krytyczna w ciągu w ciągu 10 lat 
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Częstotliwość 
w okresie 

historycznym 

Trend 
obserwowany 

Projekcje zmian klimaty wg scenariusza 
RCP4.5 i RCP8.5 

Poziom 

zagrożenia 

 

Burze (w tym burze z 

gradem) 

kilkanaście 

razy w roku lub 

częściej 

rosnący 
intensywność zjawiska może stać się 

krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat 
 

 

 
 

 

Skala oceny zagrożenia 
klimatycznego  

dla miasta 

Zagrożenie bardzo duże 
Zagrożenie duże 
Zagrożenie średnie 

 

Największe zagrożenia dla Legnicy związane ze zmianami klimatu stanowią zagrożenia termiczne 

oraz związane z opadami. Zagrożenia termiczne związane są ze wzrostem liczby dni gorących 

i upalnych, wydłużeniem czasu trwania fal upałów oraz intensyfikację miejskiej wyspy ciepła. Zjawiska 

opadowe stanowiące zagrożenie dla miasta to wzrastająca liczba przypadków opadów deszczu 

o charakterze ulewnym lub nawalnym. Zagrożenia związane z występowanie silnego i bardzo silnego 

wiatru mogą być związane ze zjawiskami o zasięgu wielkoskalowym (np. orkan Cyryl w styczniu 2007) 

lub o zasięgu lokalnym podczas intensywnej konwekcji. Silna konwekcja wiąże się z pionową 

rozbudową chmur burzowych, a następnie wystąpieniu takich gwałtownych zjawisk atmosferycznych 

jak: bardzo silne porywy wiatru, burza, grad oraz nawalne opady deszczu (np. 23 lipca 2009 roku). 

Występowaniu silnej konwekcji sprzyjają znaczne różnice termiczne pomiędzy masami powietrza 

(najczęściej zalegającą masą gorącego powietrza zwrotnikowego, a napływającym chłodnym 

i wilgotnym powietrzem polarno-morskim). 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń wynikających dla miasta ze zmian klimatu, została 

przedstawiona w załączniku nr 2. 

 

5.2 WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU  

Wrażliwość miasta to stopień, w jakim układ miejski reaguje na wpływ (bezpośredni, pośredni) 

zmieniających się zjawisk klimatycznych. Wrażliwość zależy od charakteru i stanu sektorów oraz 

obszarów funkcjonalnych miasta, które ze względu na cechy własne wykazują różny poziom 

reagowania na zjawiska klimatyczne i ich pochodne. Na terenie miasta Legnica wyróżniono 17 

sektorów/obszarów, w ramach których wyróżniono 50 komponentów. Analiza wrażliwości 

poszczególnych sektorów w toku współpracy z ZM pozwoliła na wskazanie 4 najbardziej wrażliwych 

sektorów miasta na analizowane zjawiska klimatyczne i ich pochodne. 

Zjawiskami klimatycznymi w największy sposób oddziaływującymi na tkankę miejską Legnicy (nadanie 

oceny ≥ 2) były: temperatura minimalna, fale upałów, fale zimna, miejska wyspa ciepła, deszcze 

nawalne, ekstremalne opady śniegu, powódź od strony rzek, powodzie nagłe/powodzie miejskie, 

smog, burze. 

We Legnicy najbardziej wrażliwymi sektorami/obszarami są: 

1. Zdrowie publiczne 

2. Gospodarka wodna 



 

35 

3. Transport 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

Sektor zdrowie publiczne. Zmiany klimatu, zwłaszcza zmiana częstości i natężenia 

ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz zjawisk pochodnych takich jak: MWC, fale upałów, burze 

(w tym burze z gradem), powodzie (w tym powodzie nagłe/powodzie miejskie), smog czy też fale 

zimna stają się czynnikami, które będą oddziaływać na gospodarkę wodną w Legnicy. 

Stan zdrowia Polaków na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ulegał stałej poprawie. Z danych 

Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 rok wynika, że mężczyźni w Polsce żyli przeciętnie 74 lat, 

natomiast kobiety 81,8 lat (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/przecietne-

dalsze-trwanie-zycia-w-2017-roku-wedlug-wojewodztw,3,1.html). W porównaniu z 1990 roku żyjemy 

dłużej odpowiednio o 7,8 i 6,6 lat. Również lepszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki pozwala na 

wzrost wykrywalności większości chorób. Niemniej jednak wśród głównych przyczyn zgonów 

w naszym kraju podaje się choroby układu krążenia, nowotwory oraz urazy. Już te informacje 

wskazują, iż zmiany wskaźników klimatycznych - tendencje pojawiania się wartości ekstremalnych - 

może wywierać istotny wpływ na zdrowie człowieka. Szczególnie wrażliwe mogą być dzieci, osoby 

starsze, chore, bezdomne lub niepełnosprawne. Stąd w sektorze zdrowie publiczne wśród 

komponentów wyróżniono właśnie te grupy. Analiza sektora zdrowie, na podstawie danych z analizy 

dokumentów strategicznych miasta Legnica, wskazuje, iż miasto musi zmierzyć się z wyzwaniem 

demograficznym, jakim jest „starzenie się społeczeństwa”. W 2017 r. w Legnicy na 100 osób w wieku 

produkcyjnym było ponad 65 osób w wieku nieprodukcyjnym, przy jednoczesnym obserwowanym od 

kilku lat spadku ogólnej liczby ludności.  

Zmiany klimatu, zwłaszcza zmiana częstości i natężenia ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 

zjawisk pochodnych takich jak: powodzie, fale upałów, fale mrozów, stają się bodźcami, które ze 

zmieniającym się w czasie i przestrzeni natężeniem wpływają na zdrowie człowieka poprzez zmiany 

czynnościowe, metaboliczne organizmu czy samopoczucie psychiczne. Ponadto zmiany klimatu mogą 

także pośrednio wpływać na zdrowie przyczyniając się do wzrostu zanieczyszczeń powietrza (m.in. 

zmiany stężeń ozonu), wody, rozwoju bakterii pokarmowych, a także rodzaju, liczby i częstości chorób 

zakaźnych przenoszonych przez owady.  

W latach 2002-2015 co roku średnio rejestrowanych było 1066 zgonów, z czego 44 % stanowiły zgony 

z powodu chorób układu krążenia, natomiast 4% z powodu chorób układu oddechowego. Zaostrzenie 

chorób przewlekłych układu krążenia i oddechowego mogą być konsekwencją wysokich temperatur, 

fal upałów i występowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (MWC). MWC to zjawisko niekorzystne 

i uciążliwe dla mieszkańców zwłaszcza latem, kiedy to mniejsze niż w obszarach pozamiejskich 

wychłodzenie nocne może powodować wzmocnienie negatywnego efektu fali upałów a brak nocnego 

okresu regeneracji organizmu człowieka powoduje efekt nakładania się stresu termicznego przez 

kolejne dni utrzymywania się wysokich temperatur powietrza. Ponadto nie tylko wysokość temperatury 

stanowi istotny czynnik determinujący wpływ pogody na zdrowie (ryzyko zgonu, nasilenia objawów 

chorób krążenia czy zaburzeń ciśnienia), ale również czas trwania wysokiej temperatury, czyli długość 

trwania fal upałów a negatywne skutki dla zdrowia związane z upałami często zaznaczają się nawet 

po kilku dniach [Kuchcik 2006]. Wysokie temperatury, przy współwystępowaniu dużego 

nasłonecznienia i lub wysokiej wilgotności oddziaływają negatywnie na wszystkie grupy wrażliwe. 

Przykładowo u małych dzieci, których organizm dopiero uczy się gospodarki cieplnej szczególnie 

podatne są na udary cieplne i odwodnienie. W okresie zimy dla mieszkańców miasta przyczyną 

nasilenia objawów chorobowych (m. in. układu oddechowego, krwionośnego, odpornościowego) może 

być poziom zanieczyszczenia powietrza (w tym smogu). Dodatkowo ekstremalne wartości niskich 

temperatur, fale mrozu czy epizody deszczy nawalnych lub porywów silnego wiatru mogą przyczynić 

się do wzrostu liczby przypadków urazów fizycznych (stłuczeń, skręceń, złamań). 

Sektor gospodarka wodna. Zmiany klimatu, zwłaszcza zmiana częstości i natężenia 

ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz zjawisk pochodnych takich jak: deszcze nawalne, powodzie 
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(w tym powodzie nagłe/powodzie miejskie) czy też fale zimna stają się czynnikami, które będą 

oddziaływać na gospodarkę wodną w Legnicy. 

Zważywszy na fakt, iż Polska jest krajem o niewielkich zasobach wodnych, gdyż przeciętny odpływ 

z 1 km
2
 wynosi 5 litrów na sekundę, przy średniej europejskiej na poziomie 9,5 litra na sekundę 

[Nowicki i in. Strategia adaptacji Polski do zmian klimatu. Raport. Europejskie Centrum Klimatu 

i Środowiska]. Priorytetem na przyszłe lata powinno być zarówno wprowadzanie oszczędności wody 

we wszystkich sektorach, jak i traktowanie wód opadowych jako zasób – możliwy do 

zagospodarowania – darmowy i cyklicznie występujący. 

Niemniej jednak na chwilę obecną Miasto Legnica wykazuje średnią wrażliwość  na zjawisko opadów 

nawalnych, gdyż system kanalizacji jest czuły na zwiększoną intensywność opadu. Odnotowano 

przypadki przepełnienia sieci i do podtopień lokalnych co skutecznie utrudniało prawidłowe 

funkcjonowanie miasta (w tym komunikacji). Problem szczególnie dotkliwy jest w newralgicznych 

miejscach (skrzyżowania, wiadukty) w centralnej części gminy, gdzie teren charakteryzuje znaczne 

uszczelnienie wynoszące nawet ok. 90% (średnie uszczelnienie w Legnicy ok. 42%). Nadmiar wody 

(np. podczas deszczy nawalnych) tworzyć będzie lokalne podtopienia, do momentu uzyskania 

sprawności przez system kanalizacyjny lub zostanie usunięty przez służby. Deszcze nawalne również 

mogą doprowadzać do awarii elementów tworzących sieć wodociągową. Mają także potencjalnie 

wpływ na system zaopatrzenia w wodę, gdyż wiele ujęć znajduje się w obszarze zalewu zasięgu wód 

o średnim zagrożeniu powodziowym, tj. raz na sto lat (Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy 

Ryzyka Powodziowego) (np. ujęcia w Przybkowie). Ich eksploatacja podczas powodzi może być 

mocno ograniczona, bądź niemożliwa.  

Fale upałów, niedobory wody czy deszcze nawalne mogą wpłynąć, na jakość pobieranej wody 

(np. zwiększenie ilości ścieków wywołane przez deszcze nawalne), co będzie skutkować 

koniecznością dopasowania technologii na stacji uzdatniania wody do aktualnych warunków 

pogodowych w celu uzyskania właściwych parametrów wody uzdatnionej. Występowanie niskich 

temperatur minimalnych oraz przejść temperatury powietrza przez 0
o
C (temperatura przejściowa) 

będzie potencjalnie skutkowało awariami rurociągów. W odniesieniu do podsystemu zabezpieczenia 

miasta w wodę 2 stresory tj.: fale zimna oraz powódź od strony rzeki wykazują średnią wrażliwość 

komponentu na te zjawiska. System zaopatrzenia w wodę jest czuły na niską temperaturę powietrza 

zwłaszcza przy braku pokrywy śnieżnej ze względu na zwiększoną awaryjność sieci wodociągowej. 

W przypadku przemarzania gruntu (dla I strefy jest to 0,8 m) poniżej głębokości posadowienia 

rurociągów może dojść również do zamarznięcia wody w systemie przesyłowym. Rodzi to potencjalne 

problemy z zapewnieniem wody pitnej w całym rejonie. Przypadki zwiększonej awaryjności sieci 

wodociągowej w wyniku utrzymującej się fali chłodu (zimna) odnotowano m.in. w 2012 i 2013 r. 

Podstawowym obiektem ochrony miasta przed powodzią są wały przeciwpowodziowe rzeki Kaczawy, 

co zapobiegnie częściowo szkodom wywołanym przez powodzie, jakie miały miejsce w Legnicy 

w 1977 i 1997 roku. Obecne prace analityczne, prowadzone na MZP (mapy zagrożenia 

powodziowego) wskazują, że zabezpieczenia przeciwpowodziowe, z założenia mające za zadanie 

ochronę przed wodą, mogą ulec awarii, zwłaszcza w wyniku przelania (np. punktowo km 26+800 rzeki 

Kaczawy, czy odcinkowo km 2+000 – 6+000 rzeki Czarna Woda) wału.  

Dla miasta analizowano wezbrania od strony rzek: Kaczawy, Wierzbiaka i Czarnej Wody 

o prawdopodobieństwa wystąpienia raz na sto lat. Obszar zalewu to 673 ha, tj. 1/8 powierzchni 

miasta. Obejmuje teren wzdłuż biegów rzek oraz obszar północny i północno-wschodni w zakresie 

obrębów m.in. Zabłocie, Rzeszotary, Piaski, Piątnica, Górki, Piekary Stare i Piekary Wielkie.  W strefie 

zalewu zagrożonych jest 437 mieszkańców. W obszarze zalewu znajduje się 180 budynków, m.in.: 38 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 5 budynków 

biurowych, 9 budynków handlowo-usługowych, 9 obiektów przemysłowych, 1 budynek oświatowy, 

1 budynek kultury fizycznej, 65 budynków należących do gospodarstw rolnych i 1 przepompownia 

ścieków surowych. Szpital znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego. W przypadku 
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wystąpienia wody 0,2% (raz na 500 lat) obszar zalewu wzrasta trzykrotnie względem powierzchni dla 

wody Q1%. Na tym obszarze zagrożonych jest 4368 budynków, w tym m.in.: 2719 budynków 

mieszkalnych, 26 budynków hotelowo-turystycznych, 373 budynki biurowe i handlowo-usługowe, 

117 budynków przemysłowych, 69 budynków szkół i instytucji badawczych oraz 18 budynków 

zakładów opieki zdrowotnej. 

Sektor transport. Zmiany klimatu, zwłaszcza zmiana częstości i natężenia ekstremalnych 

zjawisk klimatycznych oraz zjawisk pochodnych takich jak: deszcze nawalne, powodzie (w tym 

powodzie nagłe/powodzie miejskie) czy też fale zimna czy fale upałów stają się czynnikami, które 

będą oddziaływać na gospodarkę wodną w Legnicy. 

Sektor ten stanowi jeden z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu dziedzin gospodarki. Pogoda 

i klimat wpływają na wszystkie rodzaje transportu, w tym na infrastrukturę transportową (drogi, tunele, 

mosty, linie i sieci kolejowe itp.), środki transportu (np. samochody, tabor kolejowy, urządzenia 

przeładunkowe) oraz komfort socjalny (warunki: pracy personelu, podróży pasażerów, przewozu 

towarów). Transport, dostępność usług i infrastruktury transportowej jest kluczowym elementem 

działalności gospodarczej i jakości życia mieszkańców [Opracowanie i wdrożenie ..., 2013]. Korzystne 

położenia Legnicy w stosunku do głównych korytarzy transportowych Polski oraz dobre połączenia 

komunikacyjne z otoczeniem lokalnym i regionalnym, stanowią szansę rozwoju miasta. Legnica jest 

ważnym węzłem połączeń międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich. Najbardziej wrażliwa na 

warunki pogodowe jest infrastruktura transportu drogowego i kolejowego. Oba te podsystemy 

występują w Legnicy.  

Oddziaływanie grup czynników klimatycznych na transport można ocenić w odniesieniu do 

poszczególnych rodzajów transportu (np. drogowy, kolejowy) oraz dla różnych elementów sektora 

tj.: infrastruktura, sprawność środków transportu, komfort socjalny pracy i podróży [Rymsza, 2010]. 

Według tej oceny, funkcjonowanie sektora transportu drogowego jest najbardziej wrażliwe, 

w przypadku infrastruktury drogowej, na opady ulewne i nawalne oraz intensywne opady śniegu, 

a w mniejszym stopniu na fale upałów. Zagrożenie dla infrastruktury transportowej, które stanowią 

intensywne opady deszczu, to przede wszystkim utrata lub utrudnienia przejezdności w wyniku 

podtopienia lub zalania obiektów inżynieryjnych jak: tunele, przejazdy pod wiaduktami. W Legnicy do 

takich miejsc należy m.in. przejazd pod wiaduktem przy ul. Spokojnej oraz ul. Pątnowskiej 

i Wrocławskiej. Natomiast środki transportu drogowego są najbardziej wrażliwe na niską temperaturę 

powietrza (fale mrozów) oraz wiatr, a w przypadku komfortu socjalnego na mgłę oraz upał 

i intensywne opady deszczu. W przypadku transportu kolejowego, infrastruktura kolejowa jest 

najbardziej wrażliwa na opady ulewne i nawalne, intensywne opady śniegu, niską temperaturę 

powietrza (fale mrozów) oraz silny wiatr, a środki transportu kolejowego są wrażliwe na intensywne 

opady śniegu. 

Silny wiatr oraz burze atmosferyczne, którym towarzyszą silne porywy wiatru mogą powodować 

zakłócenia w transporcie zarówno drogowym jak i kolejowym, np. burza w dn. 23 lipca 2009 r. 

spowodowała w Legnicy zakłócenia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, połamane gałęzie 

i drzewa uniemożliwiały przejazd lub ograniczały przepustowość dróg, ponadto zostało uszkodzonych 

wiele samochodów. Na funkcjonowanie systemu transportu w granicach administracyjnych Legnicy 

mają wpływ wszelkie zakłócenia występujące poza granicami miasta, np. utrudnienia 

w przepustowości sieci transportowej mogą wywołać efekt odczuwalny w mieście. 

Zmiany klimatu przejawiające się przede wszystkim wzrostem temperatury powietrza, zmianą reżimu 

opadowego oraz wzrostem częstości występowania oraz intensywności ekstremalnych zjawisk 

pogodowych będą stanowiły poważne wyzwanie dla sektora transportu [EEA, 2014]. Wzrost 

temperatury powietrza oraz wydłużenie się fal upałów spowoduje zagrożenie dla infrastruktury 

kolejowej (szyny kolejowe), nawierzchni drogowych oraz komfortu termicznego pasażerów. Natomiast 

długotrwałe opady powodujące zagrożenie powodziowe oraz opady ulewne i nawalne mogą 

powodować zalanie lub podtopienie szlaków komunikacyjnych, a w konsekwencji krótkotrwałe lub 



 

38 

dłuższe zakłócenia w funkcjonowaniu systemu transportu. Analizy wykonane przez B. Rymszę [2013a, 

2013b] wskazują, że w horyzoncie czasowym do końca XXI wieku przewidywane zmiany klimatu 

mogą mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w Polsce. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że urządzenia transportowe (w zakresie: rozwiązań materiałowo-

konstrukcyjnych, warunków użytkowania, materiałów eksploatacyjnych) oraz komfort socjalny 

(w zakresie realizacji usług, terminowości, bezpieczeństwa, komfortu pasażerów, obsługi i cargo) 

można adaptować na bieżąco do zmieniających się warunków. Natomiast działań adaptacyjnych 

długoterminowych (perspektywicznych) wymaga infrastruktura transportowa, gdyż jest budowana na 

okres funkcjonowania 50-100 lat. Dlatego też podejmowane działania powinny być wprowadzane 

z dużym wyprzedzeniem oraz uwzględniać zmiany klimatu w dłuższym horyzoncie czasowym (50-100 

lat). Oddziaływanie klimatu na infrastrukturę transportową określają normy budowlane np. dotyczące 

obciążenia śniegiem i wiatrem, głębokości przemarzania gruntu itp. Obecnie występujące zakłócenia 

w funkcjonowaniu systemu transportu wywołane przez ekstremalne zjawiska pogodowe mogą 

ilustrować przyszłe zdarzenia, wywołane zmianami klimatu oraz stanowić podstawę przeglądu norm 

i standardów do budowy infrastruktury [Rymsza, 2010, 2013]. 

Obszar tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Zmiany klimatu, 

zwłaszcza zmiana częstości i natężenia ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz zjawisk 

pochodnych takich jak: deszcze nawalne, powodzie (w tym powodzie nagłe/powodzie miejskie) czy 

też fale upałów stają się czynnikami, które będą oddziaływać na gospodarkę wodną w Legnicy. 

Zmiany klimatu oddziałują na cały kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego, które 

w skrajnym przypadku mogą generować konflikty społeczne i ograniczać możliwości rozwoju. Tereny 

o wysokiej intensywności zabudowy stanowią zasadniczy element struktury funkcjonalno- 

przestrzennej każdego miasta. W sektorze tym są komponenty takie jak: zabudowa historyczna, 

zabudowa śródmiejska i osiedla mieszkaniowe (zabudowa blokowa) a ich obecność jest cechą 

charakterystyczną dużych miast. Jednak w przypadku Legnicy łączna powierzchnia tego sektora 

stanowi ok. 10% powierzchni miasta. Tereny te charakteryzuje wysoki stopień uszczelnienia gruntów 

skutkujący dużym spływem powierzchniowym oraz małą retencyjnością tych obszarów, co 

w połączeniu z występowaniem epizodów deszczy nawalnych lub intensywnych długotrwałych 

opadów atmosferycznych stanowi czynnik potęgujący zagrożenia powodziami miejskimi. Opady 

ulewne podobnie jak powodzie stanowią zagrożenie dla infrastruktury miejskiej poprzez podtopienia, 

zniszczenie ciągów komunikacyjnych, budynków i mienia. Szczególną wrażliwość na zjawisko 

deszczy nawalnych i związanych z nimi powodzi nagłych (miejskich), wykazują tereny uszczelnione, 

z utrudnioną infiltracją wód opadowych do powierzchni ziemi. Udział obszarów uszczelnionych 

w terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności mieści się w przedziale 74-93%, 

a udział terenów biologicznie czynnych waha się od 5 do 21%. Zwiększenie spływu powierzchniowego 

przy ograniczeniu zdolności retencjonowania wody w mieście jest zjawiskiem niekorzystnym, 

wpływającym na zaburzenia funkcjonowania naturalnych ekosystemów miejskich i wzrost barier 

przestrzennych w mieście. 

Tereny o wysokiej intensywności zabudowy (zabudowa historyczna, zabudowa śródmiejska i osiedla 

zabudowa blokowa) charakteryzują się przewagą funkcji mieszkaniowej oraz dużym nasyceniem 

usługami. Wrażliwość terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności związana jest z ich 

charakterystyką materiałową tj. mozaiką materiałów budowlanych o różnych parametrach zdolności 

odbijania i pochłaniania promieniowania cieplnego co stanowi istotny czynnik tworzenia miejskiej 

wyspy ciepła (MWC). Fakt, iż na tym omawianym obszarze (tereny zabudowy mieszkaniowej 

o wysokiej intensywności) mieszka i funkcjonuje większa część ludności Legnicy (80%) sprawia, iż 

zjawiska termiczne (MWC, fal upałów i fale zimna) szczególnie dotkliwie są dotyka populację 

mieszkańców Legnicy. Zwiększone zagrożenie związane z wysokimi temperaturami powietrza, 

nagrzewaniem się powierzchni ulic, chodników, murów (i oddawaniem nagromadzonego ciepła) 

stanowi istotny stres termiczny sprawiający dyskomfort w normalnym funkcjonowaniu a u osób z grup 

wrażliwych czynnik zagrożenia nasilenia się objawów chorobowych. Działania na terenach 
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występowania MWC w mieście powinny uwzględniać system wentylacji miasta, zastosowanie 

w budownictwie materiałów o wysokich współczynnikach albedo, zwiększenie znaczenia błękitno-

zielonej infrastruktury tak, aby zmierzały do osłabienia efektu MWC. 

Istotne zagrożenie stanowi koncentracja zanieczyszczeń powietrza i smog, zjawiska, które w mieście 

potęgowane są przez dominujący, indywidualny system ogrzewania, oparty głównie na węglu 

kamiennym. Również w sektorze zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności ten problem jest 

obecny i istotną rolę odgrywa systematyczna eliminacja źródeł emisji zanieczyszczeń szczególnie 

w obrębie centrum Legnicy, a także kontynuowanie eliminacji indywidualnych źródeł niskiej emisji oraz 

działania związane z termomodernizacją obiektów. 

Wspomniane znaczące uszczelnienie tego obszaru poza ryzyka podtopień po opadach intensywnych 

stwarza także zagrożenie występowania suszy i niedoborów wody, co może stanowić znaczące 

utrudnienie w utrzymaniu np. zieleni w mieście. W mniejszym stopniu zagrożenie stanowi silny wiatr, 

który z uwagi na dużą szorstkość podłoża traci swoją prędkość i zagrożenie to w większym stopniu 

dotyczy terenów o zabudowie rozproszonej. Niemniej jednak miasto Legnica doświadczyło efektów 

tego zjawiska w lipcu 2009 r. notując znaczne uszkodzenia mienia (zadrzewień, uszkodzenia części 

budynków czy infrastruktury energetycznej). 

5.3 POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA  

Potencjał adaptacyjny miasta to zasoby finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne, które 

miasto może wykorzystać w dostosowania się do zmian klimatu. Ocenę potencjału adaptacyjnego 

dokonano z uwzględnieniem przyjętych kategorii potencjału adaptacyjnego: potencjał finansowy, 

kapitał społeczny, przygotowanie służb miejskich, mechanizmy informowania i ostrzegania 

o zagrożeniach, sieć infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, współpraca z sąsiednimi gminami 

w zakresie zarządzania kryzysowego, istniejące zaplecze innowacyjne. Ocena potencjału 

adaptacyjnego w rozróżnieniu na wysoki, średni i niski, dokonana została przez Zespół Miejski 

i Zespół Ekspertów w odniesieniu do wrażliwych sektorów miasta Legnicy i ich komponentów. 

Miasto Legnica ma wysoki potencjał adaptacyjny w kategoriach: 

PA 3 – Kapitał społeczny - funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych, 

samorządowych), poziom świadomości społecznej grup lokalnych, gotowość do angażowania 

się w działania dla miasta; 

PA 4 – Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach 

związanych ze zmianami klimatu środowiskowych; 

PA 6 - Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego 

(dostęp do sprzętu i kadry ratowniczej). 

Miasto Legnica ma średni potencjał adaptacyjny w kategoriach: 

PA 1 – Możliwości finansowe - budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność 

mobilizacji środków partnerów prywatnych; 

PA 2 – Przygotowanie służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych); 

PA 7 - Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno-

zielonej); 

PA 8 - Istniejące zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy 

ekoinnowacyjne. 
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Miasto Legnica ma niski potencjał adaptacyjny w kategoriach: 

PA 5 – Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia 

i edukacji (szpitale, szkoły, przedszkola). 

Przeprowadzona ocena PA w mieście Legnica wskazała kategorie o wysokim potencjale 

adaptacyjnym, których sprawne funkcjonowanie w mieście zapewnia wysoką zdolność jego 

reagowania na zmiany klimatu aktualnie obserwowane i prognozowane. W kategoriach, w których 

potencjał adaptacyjny oceniono na średnim poziomie potrzebne będzie podjęcie działań 

adaptacyjnych, aby wzmocnić możliwości reagowania miasta na zagrożenia związane ze zmianami 

klimatu. W kategoriach o niskim potencjale adaptacyjnym wymagane jest pilne wdrożenie działań 

adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie miasta i w efekcie redukujących podatność miasta na 

zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Przeprowadzona ocena PA pokazała, że w zakresie sprawnie funkcjonującego systemu informowania 

i ostrzegania o zagrożeniach oraz organizacji współpracy z gminami sąsiednimi nie ma konieczności 

podejmowania w mieście działań naprawczych, ponieważ już teraz posiada ono wysoką zdolność 

reagowania na zmiany klimatu aktualnie obserwowane i prognozowane. Wysoki potencjał obserwuje 

się również w zakresie kapitału społecznego, gdzie w ciągu ostatnich lat obserwuje się i planuje dalszy 

wzrost wysokości budżetu, którym dysponuje gmina oraz zwiększające się zaangażowanie 

mieszkańców i pozwalająca zaszczepić poczucie sprawczości wśród mieszkańców Legnicy. 

Funkcjonujące na terenie gminy fundacje wspierają gminę w działaniach proekologicznych, w tym 

w działaniach o charakterze adaptacji do zmian klimatu (np. Zielona Akcja – akcja seniorzy dla 

klimatu). Liczne organizacje NGO swymi działaniami aktywizują mieszkańców i tworzą poprzez te 

działania więzi i poczucie współodpowiedzialności za miasto. Kapitał społeczny (w tym organizacje 

NGO) mogą w bardzo efektywny sposób wspomóc miasto w dotarciu do mieszkańców 

i w podnoszeniu świadomości o potrzebie podejmowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu. 

W kategoriach, w których potencjał adaptacyjny oceniono na średnim poziomie potrzebne będzie 

podjęcie działań adaptacyjnych, aby wzmocnić możliwości reagowania miasta na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu. Podstawowym problemem powodującym słabości miasta 

w poszczególnych kategoriach, jest niewystarczający poziom zewnętrznych źródeł finansowania, które 

wsparłyby miasto w realizacji koniecznych zadań – inwestycji oraz doposażenia instytucji i placówek 

miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji a także w rozwoju sieci błękitno-zielonej 

infrastruktury. Istniejące potrzeby w zakresie doposażenia służb odpowiedzialnych za reagowanie 

w sytuacjach kryzysowych wskazują na konieczność podjęcia działań adaptacyjnych, aby wzmocnić 

możliwości szybkiej reakcji miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Średni potencjał 

obserwuje się w zakresie istniejącego zaplecza naukowo-badawczego. W przypadku zaplecza 

naukowo-badawczego w Legnicy niezbędne będzie podjęcie działań mających na celu tworzenie 

przyjaznego środowiska dla rozwoju nauki i upowszechniania rezultatów badań, w tym zachęt dla 

praktycznego wdrażania osiągnięć naukowych poprzez wspieranie instytucji naukowych, angażowanie 

się w imprezy targowe oraz inicjatywy promocyjne. Również działania z zakresu edukacji 

i podnoszenia świadomości mieszkańców Legnicy o potrzebie podejmowania działań adaptacyjnych 

może być wspierana przez ośrodki naukowo-badawcze i uczelnie.  

Konieczne jest pilne wdrożenie działań adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie miasta 

i w efekcie redukujących podatność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu 

w kategoriach o niskim potencjale adaptacyjnym. W przypadku Legnicy na uwagę zasługiwać 

powinny: sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji 

zwłaszcza w kontekście problemów społecznych zidentyfikowanych w mieście tj. starzenia się 

społeczeństwa spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym oraz saldem migracji, a także 

stosunkowo wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (i istniejącymi 

problemami społecznymi w obszarach problemowych). Wskazane byłoby zarówno doposażenie 

placówek ochrony zdrowia oraz oświatowych w urządzenia klimatyzacyjne, miejsca zacienione czy 
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poidełka oraz materiały edukacyjne, które mogłyby pomóc w prowadzeniu zajęć, mających na celu 

podnoszenie świadomości o potrzebie adaptacji do zmian klimatu, jak również poszerzanie opieki 

geriatrycznej. Funkcjonujący w mieście system opieki nad osobami starszymi nie jest wystarczający 

w stosunku do potrzeb. Zbyt małą ilością miejsc dysponują DPS i żłobki. Także najmłodszych 

mieszkańców miasta (grupa wrażliwa < 5 roku życia) można wesprzeć poprzez właściwą aranżację 

miejsc wypoczynków i zabaw na świeżym powietrzu (place zabaw z wiatami zacieniającymi, 

nasadzeniami roślin drzewiastych czy poidełkami). 

5.4 PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU 

Ocena podatności miasta na zmiany klimatu jest wynikiem oceny wrażliwości miasta (a więc 

charakteru i stanu sektorów i obszarów, które warunkują reagowanie miasta na zjawiska klimatyczne) 

oraz oceny jego potencjału adaptacyjnego. Analizę przeprowadzono dla czterech wybranych sektorów 

/ obszarów miasta Legnica tj. zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Przy dokonaniu oceny podatności brano pod uwagę wyniki 

dokonanej wielowymiarowej oceny potencjału adaptacyjnego miasta. Potencjał adaptacyjny miasta 

determinuje poziom podatności komponentów wybranych sektorów/obszarów miasta. 

Zdrowie publiczne  

Dla sektora zdrowie publiczne, obejmującego grupy wrażliwe oraz infrastrukturę ochrony zdrowia 

i infrastrukturę opieki społecznej, zidentyfikowany potencjał adaptacyjny miasta nie wpłynął na zmiany 

oceny wrażliwości. Średni poziom wrażliwości dla większości komponentów z tego sektora wskazuje, 

iż liczne drogi narażenia (ekspozycją na ekstremalne zjawiska klimatyczne) i rosnąca wrażliwość 

zdrowotna społeczeństwa wskazuje na potrzebę podejmowania dalszych działań (o charakterze 

zarówno edukacyjnym – uświadamianie mieszkańców jak postępować np. podczas fal upałów), jak 

i technicznych (kontynuacja poprawy stanu obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i infrastrukturę 

opieki społecznej na terenie miasta, utrzymywanie terenów zielonych, zacienianie ulic i placów, itd.). 

W Legnicy działania skierowane do populacji miasta i jej grup wrażliwych wydają się uzasadnione, 

zważywszy na problem „starzenia się społeczeństwa”. Od 2000 r. populacja miasta zmniejszyła się 

o blisko 7100 osób (GUS 2018r.). Jednocześnie w populacji miejskiej rośnie udział procentowy osób 

w wieku poprodukcyjnym , który w 2000 r wynosił 13,8% a w roku 2017 – 23,1 %. Dodatkowo ok. 60 

osób zarejestrowanych jest jako osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi, a ponad 90 

notowanych jest w GUS jako osoby bezdomne. Stąd zarówno kontynuacja działań mających na celu 

zmniejszenie niskiej emisji oraz nakłady zapewniające odpowiednią infrastrukturę związaną 

z leczeniem i diagnostyką chorób cywilizacyjnych i opieki geriatrycznej (zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury ochrony zdrowia na potrzeby leczenia i diagnostyki chorób, których nasilenie może 

nastąpić w wyniku zmian klimatu). Zmiany klimatu mogą być impulsem do zmian w funkcjonowaniu 

i aktywności wymienionych instytucji. Potrzeby modyfikacji będzie wymagały warunki pracy personelu 

medycznego oraz przebywania pacjentów choćby ze względu na prognozowane coraz częstsze 

i coraz dłuższe okresy upałów. Wskazane byłoby przeszkolenie służb medycznych oraz personelu 

pomocniczego, w tym pracowników socjalnych w udzielaniu prostych wskazówek w przypadkach 

problemów z układem krążenia, oddechowego czy udaru słonecznego, chorób odkleszczowych. 

Placówki obejmujące infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę opieki społecznej powinny być 

należycie wentylowane, klimatyzowane, by trafiające tam osoby (często z grup wrażliwych) otrzymały 

właściwą pomoc. Dodatkowo budynki związane z infrastrukturą społeczną i zdrowotną wraz 

z otaczającą je infrastrukturą powinny być budynkami priorytetowymi w kolejności zabezpieczenia ich 

przed powodzią od strony rzek i powodzią nagłą. W przypadku Legnicy wskazane byłoby podjęcie 

działań skutecznie zabezpieczających Dom Dziecka przed wezbraniami na potoku Kopania. Budynki 

użyteczności publicznej ze względu na pełnioną funkcję (dużo liczba osób, głównie z grup wrażliwych) 

i często wzmożone zapotrzebowanie z korzystania ofert (wzmożone zapotrzebowanie na zabiegi 

medyczne i ambulatoryjne przy różnorodnych zdarzeniach atmosferycznych np. po incydentach 

porywów silnego wiatru, podczas wezbrań powodowych, podczas gołoledzi, itd.) bezwzględnie 

powinny być przygotowane na zmiany klimatu. 
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 Gospodarka wodna 

Dla sektora gospodarka wodna, obejmującego podsystem zaopatrzenia w wodę i gospodarki 

ściekowej oraz infrastrukturę przeciwpowodziową, zidentyfikowany potencjał adaptacyjny miasta 

wpłynął na zmiany oceny wrażliwości (w kilku przypadkach obniżono wrażliwość). Wpływ na ten fakt 

miał potencjał adaptacyjny miasta, w tym głównie kategorie przygotowanie służb miejskich, 

mechanizm informowania i ostrzegania oraz możliwości finansowe.  

Miasto Legnica posiada rozbudowaną sieć usług wodociągowych (dostępność dla mieszkańców na 

poziomie 99%) oraz kanalizacyjnych (odpowiednio dostępność dla mieszkańców na poziomie 97%). 

W Legnicy LPWiK S.A. posiada Zakład Produkcji Wody, którego obecne zdolności produkcyjne 

wynoszą do 100 tys. m
3
 wody na dobę – co przy obecnym zapotrzebowaniu wskazuje na dużą 

rezerwę. Dzięki wykorzystaniu m. in. naturalnego systemu infiltracji, woda powierzchniowa nabiera 

w ZPW Przybków cech wody głębinowej (podziemnej), a bezchemiczna technologia uzdatniania 

pozwala na uzyskanie pozytywnych walorów smakowych. Sektor ten ma wysoko ocenioną podatność 

adaptacyjną ze względu na sprawne funkcjonowanie i liczne poczynione w ostatnich latach działania 

inwestycyjne. 

Oceniono, że podsystem gospodarki ściekowej, ze względu na wysoki stopień uszczelnienia terenów 

śródmiejskich miasta będzie podatny na nagłe powodzie miejskie a także na zjawiska takie jak: 

deszcze nawalne czy burze. Urbanizacja kolejnych terenów powoduje stopniowe obniżenie możliwości 

retencjonowania wody w mieście. Istniejące zagospodarowanie terenu w większości przypadków nie 

pozwala na poszerzenie cieków i dostosowanie ich przekrojów do zwiększonego napływu wód 

opadowych, stąd występują coraz częściej lokalne podtopienia. Lokalne podtopienia związane są 

również z utrudnionym odprowadzaniem wód kanalizacją deszczową. Należy mieć na uwadze, że 

przyczyną wylewów z systemów kanalizacyjnych może być również ich stan tj. np. zamulenie wylotów 

kanałów, a nie tylko czynniki pogodowe. Powstające nowe osiedla i strefy przemysłowe, mające za 

zadanie ożywienie i rozwój miasta, powodować będą wzrost stopnia urbanizacji. Związany z nimi 

będzie proces uszczelniania kolejnych obszarów. Stąd w sytuacji podłączania do kanalizacji 

deszczowej wielkopowierzchniowych terenów/obiektów utwardzonych należy rozważać konieczność 

budowy zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe w celu zatrzymywania 

i retencjonowania jak największej ilości wód opadowych. 

Infrastruktura przeciwpowodziowa i inne obiekty gospodarki wodnej istotne z punku widzenia ochrony 

przed powodzią, mogą ulegać uszkodzeniom w trakcie deszczy nawalnych oraz w sytuacjach powodzi 

od strony rzek i powodzi nagłych/powodzi miejskich. Podatność komponentu na zagrożenia związane 

z wystąpieniem powodzi została oceniona jako średnia. W minionych latach ulega on systematycznej 

modernizacji, niemniej jednak nadal ok. 670 ha powierzchni miasta (w tym 180 budynków i ok. 437 

osób) jest zlokalizowanych w strefie zalewu wód powodziowych o prawdopodobieństwie Q1%. 

Podejmowanie działań mających na celu stwarzanie możliwości retencjonowania i przetrzymywania 

wód opadowych na terenie całego miasta wpłynęłoby korzystnie na zmniejszanie zagrożenia 

wezbraniami od strony rzek przepływających przez Legnicę. Również teren oczyszczalni ścieków 

potencjalnie może być narażony na wody powodziowe, co generuje potencjalnie zagrożenie 

epidemiologiczne. 

Transport 

Dla sektora transport, obejmującego podsystem szynowy, drogowy oraz transport publiczny miejski, 

zidentyfikowany potencjał adaptacyjny miasta nie wpłynął na zmiany oceny wrażliwości. Wpływ na ten 

fakt miał potencjał adaptacyjny miasta - w tym głównie kategorie przygotowanie służb miejskich, 

mechanizm informowania i ostrzegania, istniejące zaplecze innowacyjne oraz możliwości finansowe, 

na barkach którego w znacznej mierze leży finansowanie inwestycji związanych z drogami 

i transportem miejskim (w tym z rozwijającym się rowerem miejskim). 
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Jak już wspomniano na sektor transportu oddziałuje szeroka paleta zjawisk pogodowych i ich 

pochodnych. Większość elementów transportu publicznego (infrastruktura, środki transportu i komfort 

użytkowników) narażonych jest na bezpośrednie oddziaływanie czynników klimatycznych. Należy 

wziąć pod uwagę, iż tabor zarówno ze względu na zużycie, jak i zmiany w zakresie rozwiązań 

materiałowo-konstrukcyjnych, warunków użytkowania, materiałów eksploatacyjnych, oraz komfort 

socjalny (w zakresie realizacji usług, terminowości, bezpieczeństwa, komfortu pasażerów, obsługi 

i cargo) wymaga na bieżąco zmian. Takie kroki są systematycznie od lat podejmowane w mieście. 

Transport publiczny miejski w mieście rozszerzono o usługę roweru miejskiego (od kwietnia 2017 roku 

działa system roweru miejskiego Legnicki Rower Miejski). Połączone jest to z rozwojem ilości rowerów 

(w 2018 r.69 rowerów), stacji dokujących (8 automatycznych stacji wypożyczeń) oraz wzrostem ilości 

ścieżek rowerowych. Natomiast uwagi wymagają działania związane z infrastrukturą transportową, 

które są długoterminowe. Taka infrastruktura jest budowana na okres funkcjonowania 50-100 lat. 

Dlatego też podejmowane działania powinny być wprowadzane z dużym wyprzedzeniem oraz 

uwzględniać zmiany klimatu w dłuższym horyzoncie czasowym (50-100 lat). Oddziaływanie klimatu na 

infrastrukturę transportową określają normy budowlane np. dotyczące obciążenia śniegiem i wiatrem, 

głębokości przemarzania gruntu itp.. Obecnie występujące zakłócenia w funkcjonowaniu systemu 

transportu wywołane przez ekstremalne zjawiska pogodowe mogą ilustrować przyszłe zdarzenia, 

wywołane zmianami klimatu oraz stanowić podstawę przeglądu norm i standardów do budowy 

infrastruktury [Rymsza, 2010, 2013]. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

Dla obszaru zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności, obejmującego komponenty: 

zabudowa historyczna, śródmiejska i blokowa, zidentyfikowany potencjał adaptacyjny miasta wpłynął 

na zmiany oceny wrażliwości (ponad połowa otrzymała wysoką oceną podatności miasta na zmiany 

klimatu). Wpływ na ten fakt miał potencjał adaptacyjny miasta - w tym głównie kategorie możliwości 

finansowe, zielono-błękitna infrastruktura (ZBI), kapitał społeczny czy  przygotowanie służb miejskich. 

W mieście Legnica, w obrębie omawianego obszaru zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 

intensywności, poza licznymi budynkami prywatnymi, komunalnymi - w tym zabudową historyczną – 

wymagającą ustawicznego dofinansowania, mamy problem znacznego udziału powierzchni 

uszczelnionych (mieszczący się w przedziale 74-93%) przy małym procentowym udziel powierzchni 

biologicznie czynnej (mieszczący się w przedziale 5-21%), co w przypadku występowania zjawisk 

opadowych (np. deszczy nawalnych, deszczy długotrwałych, ekstremalnych opadów śniegu) wskazuje 

na niewystarczającą efektywność system zagospodarowania wód opadowych. Prawidłowe 

funkcjonowanie ww. systemów pozwoliłoby na przeciwdziałanie podtopieniom i zalaniom (np. piwnic) 

oraz umożliwiłoby retencjonowanie wody i wykorzystywanie jej w okresach suchych (na terenie miasta 

jest 67 zbiorników wód stojących pochodzenia antropogenicznego). Z tego względu sektor zabudowy 

mieszkaniowej cechuje się wysoką podatnością na zmiany klimatyczne a poszczególne komponenty 

sektora wymagać będą podjęcia działań adaptacyjnych w celu zmniejszenia wrażliwości elementów 

składowych sektora. Wykorzystanie małej retencji i inwestycji z zakresu błękitno – zielonej 

infrastruktury, obejmujących działania mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody poprzez 

zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia odpływu, 

umożliwia zmniejszanie zagrożenia podtopieniami, jak również zmniejsza skutki susz, a zwłaszcza 

suszy glebowej. Ważną rolę odgrywa sprawność kanalizacji miejskiej w przypadku opadów 

nawalnych. Ponadto wszystkie prowadzone, planowane działania rewitalizacji, przebudowy budynków 

powinny uwzględniać możliwość zastosowania nowych technologii, czy rozwiązań podnosząc poprzez 

ich zastosowanie odporność mienia na ekstremalne zjawiska klimatyczne (np. silne porywy wiatru, 

oddziaływanie wysokich temperatur, MWC, silnych mrozów, itp.). 
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5.5 RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU 

Ryzyko związane ze zmianami klimatu jest pochodną prawdopodobieństwa wystąpienia danego 

zjawiska i wielkości konsekwencji jego wystąpienia. Ocenę ryzyka przeprowadzona została 

z uwzględnieniem wyznaczonego na podstawie analizy danych meteorologicznych, hydrologicznych 

i scenariuszy zmian klimatu poziomu zagrożenia wystąpienia danego zjawiska (bardzo duże 

zagrożenie, duże zagrożenie, średnie zagrożenie, okazjonalne i małe) oraz potencjalnych 

konsekwencji jakie dane zjawisko może spowodować w odniesieniu do zidentyfikowanych sektorów 

wrażliwych miasta Legnicy. Wielkość potencjalnych konsekwencji określona została na podstawie 

określonej podatności danego sektora i szacunkowej ocenie możliwości wpływu zmian klimatu na 

nasilenie się skutków wystąpienia określonych zjawisk i sklasyfikowana została jako: katastrofalne, 

wysokie, średnie, niskie oraz nieistotne. Poziom konsekwencji odnosił się do takich czynników jak 

ilość potencjalnych poszkodowanych, wielkości możliwych strat, czas i nakłady finansowe potrzebne 

do powrotu do normalnego funkcjonowania danego komponentu sektora. Ocena i weryfikacja 

potencjalnych konsekwencji wystąpienia zjawisk klimatycznych i ich pochodnych została 

przeprowadzona w toku prac warsztatowych z udziałem ZM i grup interesariuszy dla poszczególnych 

komponentów wybranych sektorów wrażliwych. Szczegółowe wyniki oceny zamieszczono poniżej. 

Zdrowie publiczne  

Prognozowany wzrost natężenia i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz związane 

z nimi zmiany czynników pośrednio wpływających na organizm ludzki niesie wysokie ryzyko dla 

jakości życia mieszkańców dużych miast, w tym Legnicy, która charakteryzuje się znaczną 

koncentracją ludności, zabudowy i infrastruktury. Populacja miasta, a zwłaszcza grupy wrażliwe, 

szczególnie intensywnie mogą odczuwać spadek komfortu życia podczas wystąpienia ekstremalnych 

epizodów klimatycznych. 

W Legnicy w trakcie analizy oceny ryzyka wykonywanej na potrzeby realizacji zadania plan adaptacji 

do zmian klimatu w sektorze zdrowie publiczne największe ryzyko wyliczone na podstawie 

prawdopodobieństwa wystąpienia danego stresora oraz spowodowanych przez niego konsekwencji 

na dany receptor oszacowano dla: temperatury maksymalnej powietrza, fal upałów, miejskiej wyspy 

ciepła i deszczy nawalnych (poziom ryzyka bardzo wysoki), zaś nieco mniejsze ryzyko dla temperatury 

minimalnej, stopniodni >27, niedoborów wody oraz burz.  

Sektor zdrowie podczas ogólnej oceny ryzyka można rozpatrywać w dwóch kategoriach, jedną 

stanowi populacja miasta, w skład której wchodzą grupy wrażliwe oraz druga, na jaka składa się 

infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej. Zważywszy, iż zjawiska pogodowe mają 

niezaprzeczalny wpływ na całą populację miasta, a w szczególności na wydzielone grupy wrażliwe, 

takie jak: osoby > 65 roku życia, dzieci < 5 roku życia, osoby chore, niepełnosprawne oraz bezdomne. 

Szczególną uwagę powinno się zwrócić na dwa pierwsze wymienione grupy, ponieważ stanowią one 

znaczny odsetek całej populacji miasta. Analiza obecnej struktury ludności miasta, jak i prognoz 

demograficznych wskazuje, iż Legnica w najbliższej przyszłości będzie się zmagać z problemem 

„starzenia się społeczeństwa”. Należy ponadto pamiętać, że wśród osób starszych jest więcej osób 

chorych oraz niepełnosprawnych, niż w innych grupach wiekowych. Dzieci poniżej 5 roku życia, 

stanowiące w Legnicy 4,5% populacji miasta, charakteryzują się również większą wrażliwością na 

zjawiska pogodowe z uwagi na mniejszą niż u dorosłych odporność organizmu, nie w pełni rozwinięte 

układy, małą pojemność płuc oraz brak możliwości funkcjonowania bez stałej opieki osoby dorosłej. 

W odniesieniu do osób bezdomnych należy pamiętać zaś, że ze względu na warunki bytowania są 

grupą społeczną, dla której ryzyko związane z warunkami pogodowymi jest największe. W Legnicy od 

roku 2008 liczba bezdomnych przekraczała 70 osób, a w roku 2015 notowanych było 93 osoby 

bezdomne. Jak wspomniano na wstępie w analizie ryzyka największe znaczenie mają zjawiska 

związane z termiką powietrza: temperatura maksymalna, fale upałów, miejska wyspa ciepła. 
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Warunki biotermiczne (wysokie temperatury maksymalne, dni upalne, fale upałów, MWC, gwałtowne 

zmiany wilgotności i ciśnienia) powodują powstanie lub nasilenie objawów chorobowych, które 

zwłaszcza u osób o zwiększonym ryzyku (osoby starsze, rekonwalescenci, małe dzieci) mogą 

prowadzić do śmierci. Wzrost maksymalnej temperatury powietrza nasila objawy chorób związanych 

z niewydolnością krążeniowo-oddechową, zaburzają gospodarkę cieplną organizmu (szczególnie 

wśród dzieci). Wysokie temperatury powietrza w połączeniu z dużą zawartością pary wodnej 

atmosferze, intensywnym promieniowaniem słonecznym oraz zanieczyszczeniem powietrza obciążają 

zarówno układ sercowo-naczyniowy, oddechowy jak i odpornościowy [Kozłowska-Szczęsna i in. 2004, 

Błażejczyk, McGregor 2008]. Objawia się to obniżeniem wydolności fizycznej, stąd w takich 

warunkach zdolność do efektywnego wykonywania prac fizycznych jest ograniczona nawet dla 

zdrowych ludzi. Wzrost umieralności podczas fal upałów i przez kilka dni po ich zakończeniu 

odnotowano m.in. w 2003 roku w Europie Zachodniej i Południowej [Bono i inni, 2004; Laaidi i inni, 

2006]. W mieście Legnica tym dni upalne pojawiają się średnio 9 razy w roku, dni gorące występują 

średnio 46 razy w roku, w wieloleciu 1981-2015 zanotowano 36 fal upałów. W przypadku Legnicy, 

można obserwować efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła, która obejmuje obszar śródmiejski oraz dwa 

obszary zabudowy wielorodzinnej z niewielkim udziałów obszarów biologicznie czynnych: Stare 

Miasto (obszar wrażliwości nr I-1), Kartuzy (II-2), Fabryczna (VIII-9), część osiedli Wrocławskie 

Przedmieście (III-3, VII5, VII-6), Piekary (III-4, III-5, VII-8, VII-9), Tarninów (II-1). Wymienione powyżej 

obszary problemowe charakteryzują się dużą intensywnością zabudowy, więc również znaczną 

gęstością zaludnienia. Wyniki analiz przestrzennych danych dotyczących populacji miasta uzyskanych 

z Urzędu Miasta obejmujących gęstość zaludnienia wybranych grup wrażliwych (dzieci < 5 roku życia 

oraz mieszkańcy > 65 roku życia) wskazują na udział tych grup wrażliwych w obszarze występowania 

miejskiej wyspy ciepła. W przypadku szczególnie uciążliwych i długotrwałych fal upałów należy 

spodziewać się również zwiększonego obciążenia placówek służby zdrowia i opieki społecznej. 

Wzrost temperatury maksymalnej całym cyklu rocznym skutkować może także wzrostem ryzyka 

zachorowań na raka skóry (czerniaka), chorób skóry, oczu oraz różnorodnych zaburzeń układu 

immunologicznego. Dodatkowo okresy bez opadów (lub z opadem minimalnym poniżej 1 mm na 

dobę), dodatkowo z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, powodują wzrost stężenia alergenów w 

powietrzu, wzrost zapylenia a tym samym prowadza do nasilenia objawów alergii i objawów chorób 

układu oddechowego. Zjawisko to jest potęgowane przez słabe przewietrzanie miasta, szczególnie 

jego centralnych części. Skutki długotrwałych okresów bezopadowych z wysoką temperaturą, będą 

szczególnie odczuwały osoby zamieszkałe lub przebywające w centralnych dzielnicach miasta (ze 

względu na nasycenie zabudową, duży udział powierzchni szczelnej, słabe przewietrzanie, tworzenie 

się MWC). Wśród nich, grupę najbardziej narażoną stanowią dzieci do 6 roku życia, osoby starsze 

oraz osoby przewlekle chore, szczególnie na choroby układu krążenia i układu oddechowego. Wyższa 

(od terenów okalających miasto), temperatura powietrza, niekorzystnie wydłuża okres działania 

czynników alergizujących pochodzenia roślinnego związanych z wcześniejszym pyleniem roślin oraz 

wydłużeniem okresu pylenia roślin późnopylących. Przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń 

powietrza powodują wzrost zachorowań i zgonów na choroby układu krążenia i choroby układu 

oddechowego, jak również nasilenie się objawów alergii i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 

Wpływają na ograniczenia w aktywności ruchowej (sportowej i rekreacyjnej), szczególnie dla dzieci 

i osób starszych a także osób z chorobami układu oddechowego. 

Wzrost temperatury maksymalnej w całym cyklu rocznym może ponadto skutkować zwiększeniem 

ryzyka chorób odkleszczowych i wzrostem ilości osób chorujących na choroby zakaźne (np. grypę). 

W Legnicy w roku 2016 zdiagnozowano 26 przypadków zachorowań na boreliozę, z czego najwięcej 

chorych (19) było z przedziału wiekowego 40-65 lat. Do kontaktu z zarażonym kleszczem doszło 

w ogródku przydomowym, parku miejskim, łące lub lesie. Może to dowodzić o coraz większej ilości 

zakażonych kleszczy w obszarze miasta, czyli miejscu, które kiedyś uznawano za bezpieczne [Ocena 

stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2016, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, 

Legnica 2017]. 
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W wyniku deszczy nawalnych w Legnicy poza odnotowywanymi stratami związane z zalanymi 

obiektami (w tym obiektów służby zdrowia i opieki społecznej) i liczne utrudnienia na drogach dla 

kierowców i pieszych odnotować można potencjalne utrudnienia w dostępie do służby zdrowia (np. 

dojazd karetki do osoby chorej, niepełnosprawnej). 

W odniesieniu do oddziaływania niskich temperatur, w literaturze związki umieralności ze wskaźnikami 

biotermicznymi notowano także zimą, choć są one wyraźnie słabsze niż latem. Znaczący wzrost 

zgonów następował z reguły 2–3 dni po wystąpieniu pogody niekorzystnej pod względem termicznym. 

W środkowej i zachodniej Europie wzrost umieralności następował podczas adwekcji zimnego 

powietrza, co powodowało niskie wartości temperatury odczuwalnej i bardzo silne reakcje 

termoregulacyjne organizmu [Błażejczyk, McGregor, 2007]. W wieloleciu 1981-2015 w Legnicy 

wystąpiło 50 fal zimna, średnio w roku są 24 dni mroźne (Tmax<0
o
C), które mogą występować od 

listopada do kwietnia. Najczęściej są notowane w styczniu i lutym. Dni bardzo mroźnych (Tmin<-10
o
C) 

jest średnio w roku 12, mogą występować od listopada do marca z największą frekwencją w styczniu. 

Ryzyko wychłodzenia organizmu, odmrożenia czy zamarznięcia jest w tych dniach bardzo duże. 

Niebezpieczne dla zdrowia i życia mogą okazać się wszystkie dni, w ciągu których temperatura 

powietrza spada poniżej 0
o
C. Incydenty, w których mróz występujący w nocy spowodował śmierć 

bezdomnego w Legnicy zanotowano m.in. w 2015 i 2017 r. Jako przyczynę oddziaływanie ujemnej 

temperatury na zdrowie można nadmienić również śliską nawierzchnię dróg i chodników w mieście, 

która może być przyczyną kolizji drogowych oraz urazów kończyn oraz stłuczeń u pieszych. 

Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko gołoledzi, które ostatnio zostało zaobserwowane w Legnicy 

wieczorem 2 lutego 2017 roku, co spowodowało nocne przyjęcie na SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym ponad 80 osób ze złamaniami, zwichnięciami i stłuczeniami. 

Od kilku lat, odnotowuje się w Legnicy coraz więcej interwencji związanych z silnymi wiatrami 

i burzami. W wyniku wiatrów i burz występowały zdarzenia takie jak odpadające elementy z budynków 

(szyldy, reklamy, dachówki), uszkodzone budynki, dachy, powalone drzewa (w tym przypadki 

skutkujące śmiercią pieszego), uszkodzone samochody, zerwane linie energetyczne. Mogły one 

skutkować poważnymi konsekwencjami dla życia i zdrowia ludzi. 

Dla komponentów z bardzo wysokim poziomem ryzyka wskazane jest podjęcie jak najszybciej działań 

adaptacyjnych związanych ze zmniejszeniem ich podatności na zjawiska klimatyczne. Dla 

komponentów w sektorze, dla których ryzyko oszacowano na poziomie średnim i niskim, daje 

możliwość realizacji działań adaptacyjnych w dalszej perspektywie czasowej. 

Gospodarka wodna 

W przypadku sektora gospodarka wodna prognozowany wzrost natężenia i częstotliwości 

ekstremalnych zjawisk pogodowych stanowią średnie ryzyko w poszczególnych komponentach.  

Występowanie konsekwencji wynikających z czynników termicznych (m.in. wysokie temperatury 

maksymalne, fale upałów) generuje ryzyko wystąpienia zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu tego 

sektora a zwłaszcza w komponentach podsystem zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej. Wpływ 

występowanie wysokich temperatur na podsystem zaopatrzenia w wodę, występowanie wysokich 

temperatur, zwłaszcza w okresach suszy, może wpływać na jakość i ilość surowca. Możliwy jest 

wzrost ilości bakterii w sieci i zbiornikach, powodujący potrzebę intensyfikacji metod dezynfekcji wody. 

Wysokie temperatury i długotrwałe okresy bezopadowe, ze względu na zwiększony rozbiór wody, 

w tym na cele nawadniania przydomowych ogrodów, mogą powodować również zagrożenie dla 

systemu zaopatrzenia w wodę związane z obniżeniem ciśnienia wody w kranach na peryferyjnych 

osiedlach miasta. W wyniku naruszenia równowagi węglanowo-wapniowej w wodzie i zwiększonej 

korozyjności rur może dochodzić do zarastania przewodów. Wysoka temperatura przyczynia się 

również do wzrostu uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej (kolektorów, oczyszczalni 

ścieków).  
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Ze względu na istniejący związek pomiędzy temperaturą powietrza atmosferycznego a temperaturą 

ścieków w kanalizacji, w okresie występowania ekstremalnie niskich temperatur, istnieje ryzyko, że 

temperatura ścieków będzie za niska dla potrzeb biologicznego procesu usuwania związków 

biogennych. 

Kolejny ze zjawisk oddziałujących na wymienione podsystemy wskaźniki opadowe (m.in. deszcze 

nawalne, topnienie po intensywnych opadach śniegu), które stwarzają zwiększony spływ 

powierzchniowy z powierzchni uszczelnionych (dachów, parkingów, ulic) przeciążając system 

kanalizacyjny i obciążając potencjalnym zanieczyszczeniem w postaci związków organicznych, metali 

ciężkich czy różnego rodzaju osadów. Efektem jest wzmożony dopływ do oczyszczalni ścieków, 

potrzeba udrożniania studzienek kanalizacyjnych, potrzeba wypompowywania wody z piwnic 

i ogrodów. Jak widać, kilka zjawisk pogodowych może mieć wpływ na potrzebę modyfikacji 

technologii. Wysokie ryzyko wywołane deszczem nawalnym może być również odczuwalne 

w systemie infrastruktury powodziowej, gdyż może dochodzić do przesiąkania wałów 

przeciwpowodziowych w przypadku nagłego podniesienia się poziomów wód w rzece, co miało 

miejsce m.in. przy ul. Nowodworskiej, na co wskazują dane PSP. Liczba interwencji PSP w wyniku 

opadów deszczy oraz podnoszenia się poziomu wód w buforze 40 metrowym od cieku wynosi 31. 

Dodatkowym problemem występującym na terenach z obwałowaniami są siedliska bobrów, które 

rozszczelniają infrastrukturę przeciwpowodziową. 

Transport 

W przypadku sektora transport prognozowany wzrost natężenia i częstotliwości ekstremalnych zjawisk 

pogodowych stanowią głównie wysokie ryzyko w poszczególnych komponentach, poza deszczami 

nawalnymi, dla których poziom ryzyka określono jako bardzo wysoki. 

W przypadku transportu drogowego i publicznego miejskiego, wysokie temperatury mogą przyczynić 

się do zwiększenia podatności nawierzchni bitumicznych na oddziaływania pojazdów 

a w konsekwencji konieczność ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów. W wyniku wysokich temperatur 

pojawia się ryzyko przegrzewania się silników pojazdów i innych urządzeń technicznych. Fale upałów 

powodują obniżenie komfortu kierowców i pasażerów. W efekcie następuje wyższe zużycia paliwa 

związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na klimatyzowanie pojazdów komunikacji miejskiej. 

Także w podsystemie szynowym wysoka temperatura oddziałuje nie tylko na infrastrukturę poprzez 

deformację szyn, ale przede wszystkim oddziałuje na warunki pracy (stres termiczny), a także 

przyczynia się do obniżenia komfortu podróży. 

Ujemna temperatura sprzyja pękaniu szyn, zamarzaniu rozjazdów, powoduje oblodzenie i zrywanie 

sieci trakcyjnych i energetycznych. Intensywne opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem sprzyjają: 

powstawaniu zasp śnieżnych na torach czy zaśnieżeniu układu torowego. 

Konsekwencje intensywnych opadów deszczu w przypadku podsektora drogowego i transportu 

miejskiego ze względu na już obserwowane skutki deszczy nawalnych lub możliwe do 

zaobserwowania w przyszłości, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo częstszych przypadków 

występowania ww. deszczy silnych i ulewnych, zalewanie dróg, utrudnienia w funkcjonowaniu 

niektórych skrzyżowań i wiaduktów w mieście. W czasie opadów deszczu obserwuje się ogólne 

spowolnienie ruchu ze względu na trudne warunki drogowe. Deszcze ulewne i nawalne powodują 

m.in. podtopienia i zalanie szlaków kolejowych, uszkodzenia infrastruktury kolejowej, miejscowe 

zalania terenu. Z tego rodzaju opadami często związane jest występowanie wyładowań 

atmosferycznych, które powodują uszkodzenia lub zakłócenia w pracy urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, urządzeń energetycznych oraz uszkodzenia sieci trakcyjnej. 

Silny i bardzo silny wiatr powoduje ryzyko tarasowania dróg, ścieżek rowerowych przez powalone 

drzewa lub słupy energetyczne, jak również ryzyko uszkadzania pojazdów i obiektów infrastruktury 

drogowej. Uszkodzeniom lub zakłóceniom mogą również ulec elementy systemów informatycznych 

oraz praca urządzeń łączności w tym m.in. tablic informacji pasażerskiej na przystankach 
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autobusowych oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej, co również skutkuje ogólne spowolnienie ruchu. 

Silny wiatr powoduje uszkodzenia sieci trakcyjnych i linii energetycznych, tarasowanie dróg 

kolejowych przez powalone drzewa, zrywanie dachów i uszkodzenia budynków zaplecza 

technicznego. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

W sektorze tereny mieszkaniowe o wysokiej intensywności, bardzo wysokie ryzyko generują 

w Legnicy następujące stresory fale upałów (w Legnicy, w latach 1981-2015 w mieście zanotowano 

36 fal upałów; większość z nich (58%) to okresy 3 dniowe a najdłuższa fala upałów trwała blisko 

2 tygodnie (3-15.VIII.2015 r.)), MWC i burze. Natomiast wysokie ryzyko zdeterminowane przez bardzo 

duże prawdopodobieństwo jednocześnie przy określonych konsekwencjach zdefiniowano dla 

analizowanych wszystkich komponentów w omawianym sektorze dotyczy następujących stresorów: 

temperatura maksymalna, temperatura minimalna, liczba stopniodni >27, deszcze nawalne. 

W przypadku wpływu czynników termicznych (temperatury maksymalne, fale upałów, miejska wyspa 

ciepła) na omawiany sektor ryzyko ich negatywnego oddziaływania może się nasilać w następujących 

przypadkach wynikających z planowania przestrzennego:  

- zabudowywanie korytarzy ekologicznych i klinów napowietrzających, co skutkuje ograniczonym 

przewietrzaniem i wychłodzeniem miasta,  

- rozbudowa silnie nagrzewających się nieprzepuszczalnych powierzchni np. duże parkingi w centrum 

miasta lub w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, szerokie szlaki komunikacyjne (asfaltowe ulice), 

powoduje zmniejszenie albedo powierzchni miejskich i zwiększone nagrzewanie się miasta,  

- ewentualne rozrastanie się zabudowy centrum miasta i dalsze ograniczanie powierzchni biologicznie 

czynnej otaczającej centrum, może przyczynić się zwiększenia odczuwania jako uciążliwe wysokich 

temperatur. Podejmowane od kilku lat przez panią Ogrodnik miejską inicjatyw zazieleniania ścisłego 

centrum (głównie przez nasadzenia roślinności niskiej, piennej w wielkogabarytowych donicach, 

umożliwi odczuwanie przez mieszkańców łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła i oddziaływanie fal 

upałów, poprzez zmniejszoną ewaporację (odprowadzanie wody przez roślinność do atmosfery), 

tworzenie powierzchni zacienionych. Dodatkowym atutem tej roślinności wprowadzonej do ścisłego 

centrum jest pozytywny efekt estetyczny.  

Kolejny z analizowanych wskaźników, w którym wpływ temperatury zewnętrznej wskazuje na 

zapotrzebowanie na ciepło wymiarowany jest zwykle liczbą tzw. stopniodni. Zmiany warunków 

termicznych latem charakteryzuje parametr stopniodni >27, wskazujący na konieczność stosowania 

dodatkowej wentylacji/chłodzenia powietrza w budynkach. Parametr ten w Legnicy wykazuje istotny 

statystycznie trend rosnący. Duże znaczenie dla warunków termicznych w budynkach ma zjawisko fal 

upałów, w przypadku którego odnotowuje się wyraźny wzrost liczby dni upalnych w ciągu roku. 

Czynnikiem potęgującym oddziaływanie wysokich temperatur jest zjawisko miejskiej wyspy ciepła 

(MWC), które zidentyfikowano między innymi w skupieniach zabudowy śródmiejskiej kwartałowej. 

Należy mieć to na uwadze, przy przeprowadzaniu remontów, rewitalizacji obiektów w omawianym 

obszarze o charakterystyce materiałowej wykorzystywanych materiałów, gdyż mogą je różnić 

parametr związane ze zdolnością odbijania i pochłaniania promieniowania cieplnego. Te czynniki 

mogą stanowić sprzyjające warunki do tworzenia lokalnych miejskich wysp ciepła. Stąd wskazane jest 

wykorzystywanie rozwiązań z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury w obszarze występowania MWC, 

gdyż te rozwiązania także łagodzą jej wpływ. 

W przypadku zagrożeń związanych z wiatrem (silny i bardzo silny wiatr, burze), ryzyko ich 

negatywnego oddziaływania może się nasilać w następujących przypadkach wynikających 

z niewłaściwego planowania przestrzennego:  

- nieuwzględnienia dominujących kierunków wiatru, 

- sytuowanie zabudowy w sposób powodujący dodatkowe prądy wietrzne. 
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Porywisty wiatr może powodować szkody w infrastrukturze wymagające konserwacji i naprawy. 

W przypadku czynników opadowych (deszcze nawalne i powodzie miejskie), ryzyko ich negatywnego 

oddziaływania może się nasilać w następujących przypadkach:  

- zmniejszanie udziału terenów zieleni oraz zmniejszanie powierzchni biologiczne czynnych, 

szczególnie w centralnych obszarach miasta, co skutkuje obniżeniem zdolności krajobrazu miasta do 

zatrzymywania opadu w miejscu jego wystąpienia,  

- zwiększanie udziału powierzchni uszczelnionej, co powoduje nasilenie spływu powierzchniowego 

oraz, w przypadku wystąpienia intensywnych opadów – lokalne podtopienia.  

Wysoki stopień uszczelnienia gruntów skutkujący dużym spływem powierzchniowym oraz małą 

retencyjnością stanowi warunki potęgujące zagrożenia powodziami miejskimi. Powodzie nagłe 

stanowią zagrożenie dla infrastruktury miejskiej poprzez podtopienia, zniszczenie ciągów 

komunikacyjnych, budynków i mienia. Konsekwencjami deszczy nawalnych jest degradacja substancji 

mieszkaniowej, straty mienia, zalania piwnic i dolnych kondygnacji budynków, zawilgocenia 

fundamentów i ścian, przeciekanie dachów, szkody w urządzonej przestrzeni publicznej. 

 

5.6 SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Szansa (analogicznie do ryzyka) definiowana jest jako wypadkowa prawdopodobieństwa pojawienia 

się zjawisk (meteorologicznych, hydrologicznych i ich pochodnych), oraz wielkości konsekwencji tych 

zjawisk, mająca pozytywny wpływ na poszczególne komponenty sektorów miasta (informację 

o szansach wskazanych podczas warsztatów). Dodatnie efekty zjawisk klimatycznych można 

wzmocnić poprzez podjęcie działań adaptacyjnych, uzyskując znacznie większe korzyści. 

Podstawą do formułowania katalogu szans dla miasta Legnica, były zidentyfikowane tendencje zmian 

dla analizowanych zjawisk klimatycznych:  

- istotny trend rosnący temperatury maksymalnej; 

- fale upałów – wzrost liczby dni upalnych i gorących; 

- istotny trend rosnący MWC; 

- wzrost liczby dni z opadem dobowym o sumie dobowej co najmniej 10 mm deszcze nawalne; 

- silny i bardzo silny wiatr; 

- burze (w tym burze z gradem). 

Szanse dla miasta Legnicy wynikające ze zmian klimatu to: 

1. Zwiększenie miejsc pracy w związku z powstaniem nowych baz turystycznych, w centrum 

miasta (w okolicach zabytków m.in. Zamku Piastowskiego, kościołów – Marii Panny 

i św. Piotra i Pawła czy terenów otwartych, Parku Miejskiego, Palmiarni oraz w okolicy 

szlaków turystyki pieszej i rowerowej). 

2. Wzrost temperatury maksymalnej, zwłaszcza w przejściowych porach roku (wiosna, jesień), 

pozwoli na wydłużenie sezonu dla turystyki i rekreacji. W konsekwencji przyczyni się to do 

bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowo-turystycznej. Przyniesie to 

pozytywne skutki w postaci korzystnego oddziaływania na zdrowie i samopoczucie 

mieszkańców, będzie miało również znaczący wpływ w kontekście lepszego wykorzystania 

bazy turystycznej. 

3. Z uwagi na większą ilość promieniowania słonecznego bezpośredniego, skutkującego 

wyższymi wartościami temperatury, możliwe będzie wykorzystanie w większym stopniu 
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energii słonecznej. Potencjalna możliwość wykorzystania i produkcji energii odnawialnej 

(zarówno w skali indywidualnych gospodarstw, jak i grup np. wspólnot mieszkaniowych, 

spółdzielni mieszkaniowych lub instytucji: szkół, przedszkoli, szpitali, itp.). 

4. Zwiększenie możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (fotowoltanika) 

w produkcji energii elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw lub większych 

zorganizowanych form np. instytucji publicznych lub wspólnot / spółdzielni mieszkaniowych. 

5. W sytuacji, gdy wraz ze wzrostem temperatury maksymalnej powietrza, zwiększają się 

również wartości średnie, wydłużeniu ulec może sezon wegetacyjny. Większa liczba dni 

z odpowiednimi warunkami termicznymi oznacza większe możliwości w kontekście wegetacji 

zieleni miejskiej (pielęgnacji), co w konsekwencji przekłada się na pozytywne oddziaływanie 

na zdrowie mieszkańców. Dłuższy sezon wegetacyjny jest również istotnym czynnikiem 

w kontekście wpływu na rolnictwo. 

6. Wzrost temperatury maksymalnej w półroczu chłodnym przyczyni się m.in. do zwiększenia 

wartości średniej temperatury dobowej, co może z kolei skutkować skróceniem sezonu 

grzewczego. Oprócz redukcji kosztów ogrzewania tego typu sytuacja korzystnie wpłynie 

również na zdrowie mieszkańców, z uwagi na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz 

ograniczenie zjawiska smogu spowodowanego spalaniem paliw kopalnych. 

7. Wzrost temperatury maksymalnej w półroczu chłodnym przyczyni się m.in. do zmniejszenia 

się liczby okresów występowania oblodzenia oznaczać może mniej urazów ortopedycznych 

i złamań oraz mniej kolizji telekomunikacyjnych. 

8. Wydłużenie sezonu sportowo-rekreacyjnego, wykorzystanie istniejącej i rozwój nowej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Najważniejsze obiekty części kompleksu sportowo-

rekreacyjnego to: kompleks sportowy w Parku Miejskim, Stadion Miejski, kąpielisko 

„Kormoran”, Aquapark „Delfinek”. Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców przyczyni się do 

poprawy ich stanu zdrowia.  

9. Wzrost liczby fal upałów może przyczynić się do większego wykorzystania infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej w okresie letnim (np. baseny), a także spowodować intensyfikację 

ruchu turystycznego.  

10. Obniżenie średniego zapotrzebowania na energię w zimowym sezonie grzewczym, co wpłynie 

korzystnie na zmniejszenie się stężenia zanieczyszczeń w atmosferze (tzw. niska emisja). 

11. Wzrost sumy opadów przyczyni się do zwiększenia zasobów wodnych. 

12. Wzrost sumy opadów pozytywnie wpłynie na rolnictwo i zieleń miejską. 

13. Wzrost sumy opadów pozytywnie wpłynie na oczyszczanie miasta z zanieczyszczeń i poprawi 

jakość powietrza m. in. dla alergików.  

14. Częstsze występowanie deszczu w sezonie letnim poprawi odczuwalne warunki 

biometeorologiczne (woda w powietrzu obniża temperaturę powietrza). 

15. Wzrost sumy opadów pozytywnie wpłynie na utrzymanie bioróżnorodności wskutek wzrostu 

wilgotności w glebie i podniesienia się poziomu wód gruntowych. 

16. Zakładając, że wraz ze wzrostem prędkości wiatru zmniejszy się również częstość 

występowania cisz atmosferycznych, poprawi się przewietrzanie miasta. Dotyczy to zwłaszcza 

obszarów podatnych na stagnację powietrza (np. obszary o zabudowie intensywnej). 

Zmniejszy się tym samym ilość zanieczyszczeń, co wpłynie na jakość powietrza, 

uniemożliwienie powstawania smogu - lepsza cyrkulacja powietrza (przewietrzanie miasta). 

17. W przypadku wzrostu średniej prędkości wiatru zwiększy się potencjał energetyczny regionu 

(większa możliwość wykorzystania energii wietrznej). 
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18. W przypadku ustalenia się trendu malejącego prędkości wiatru ograniczenie strat 

w drzewostanie, budownictwie, łączności, rolnictwie i energetyce oraz utrudnieniach 

komunikacyjnych wynikających z ograniczenia przejezdności dróg. 

19. Zwiększenie częstości burz może pozytywnie wpłynąć na poziom przewietrzania miasta, 

z uwagi na fakt, że z burzami często związane są zjawiska wietrzne.  

Zwrócono również uwagę na szanse nie wpisujące się w żadne z ww. zjawisk, wykorzystujące 

tematykę, bezpośrednio lub pośrednio, wpisującą się w zmiany klimatu, np. zagrożenie smogiem daje 

możliwość zainteresowania społeczności miasta Legnica tym zjawiskiem i jego negatywnymi 

konsekwencjami. W rezultacie może wpłynąć poprzez podnoszenie poziomu świadomości 

mieszkańców o tym zjawisku i zagrożeniach z nim związanych, sposobach przeciwdziałania mu co 

w konsekwencji może budować poczucie sprawczości wśród mieszkańców a w dalszej kolejności na 

wzrost aktywności społecznej. Część z wymienionych szans, wpisuje się w cele strategiczne miasta 

Legnicy ujęte w miejskich dokumentach strategicznych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Wizja adaptacji Miasta  

i cele Planu Adaptacji  
Podejmowane w mieście działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu są spójne 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniającymi, że dążenie do dobrobytu 

gospodarczego mieszkańców Miasta odbywać się będzie w harmonii z przyrodą 

i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. W kontekście zagrożeń, jakie dla 

miasta przynoszą zmiany klimatu zasady te nabierają dodatkowego znaczenia 

i znajdują odzwierciedlenie w wizji Miasta przystosowanego do zmieniających się 

warunków klimatycznych. 
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Plan Adaptacji Legnicy do zmian klimatu został opracowany w celu przygotowania władz miasta 

i mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu oraz wynikające 

z nich zagrożenia.  

WIZJA ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 

W roku 2030 miasto Legnica będzie obszarem zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

i społecznego, odpornym na zmiany klimatu i zapewniającym swoim mieszkańcom 

bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremalnych zdarzeń klimatycznych. 

 

CEL NADRZĘDNY PLANU ADAPATCJI 

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności osiągnięcie 

zrównoważonej struktury przestrzennej miasta oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki miasta i ochrony jego mieszkańców w warunkach zmian klimatycznych. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ I CELE SZCZEGÓŁOWE 

Kierunek działań/cel strategiczny: 

Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z temperaturą powietrza   

Cel 1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych 

Cel 2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów 

Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła" 

 

Kierunek działań/cel strategiczny: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów 

Cel 1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
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7 Działania adaptacyjne 
Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu, opisane 

przez wizję Miasta, cel nadrzędny Planu Adaptacji, kierunki i cele szczegółowe, 

wymaga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, 

edukacji i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych 

w przestrzeni miasta. Plan Adaptacji zawiera działania organizacyjne, edukacyjno-

informacyjne i działania techniczne.  
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Głównym celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywany w perspektywie 

2030 roku wzrost temperatury (oraz pochodne zjawiska - MWC i fale upałów) oraz wzrost częstości 

i intensywności występowania deszczy nawalnych poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych 

dających efekt synergii. Działania adaptacyjne pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, 

redukując podatność sektorów miasta: zdrowia publicznego, transportu, gospodarki wodnej, terenów 

mieszkaniowych o wysokiej intensywności. 

Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w optymalny 

sposób uwzględniający m. in. kryteria zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowe oraz 

synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń.  

Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu opisane przez cele 

szczegółowe wymaga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, 

edukacji i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w przestrzeni 

miasta. 

 

Rys. 5. Rodzaje działań adaptacyjnych 

Działania organizacyjne dotyczą zmian w prawie miejscowym w zakresie np. planowania 

przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w sytuacjach 

wystąpienia zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania służb miejskich bądź systemów 

ostrzegania przed zagrożeniami.  

Działania informacyjno-edukacyjne są to działania wspierające, podnoszące społeczną świadomość 

klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają one uodpornić miasto i jego 

mieszkańców poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.  

Działania techniczne są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub 

modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi 

skutkami zmian klimatu. 
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Tab. 3. Działania adaptacyjne  

 

Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Edukacja/ promocja/ informacja 
o funkcjonujących systemach 
monitorowania i ostrzegania 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta, Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Straż Pożarna, NGO 

Działanie będzie polegało na stworzeniu strategii promocji systemów informacji o funkcjonujących 
systemach monitorowania i ostrzegania w mieście Legnica.  
Realizacja działania przysłuży się zapewnieniu niezbędnego poziomu informacji i wiedzy 
dotyczącego funkcjonujących w mieście systemów informowania i alarmowania w sytuacjach 
związanych z zagrożeniem ze strony zjawisk ekstremalnych.  
W ramach tego działania stworzona ma być strategia promocji, uwzględniająca wskazanie 
zarówno poszczególnych grup docelowych, jak i najdogodniejszych „kanałów” dotarcia do grup 
docelowych (np. dotarcie z informacją o zagrożeniu do osoby starszej, o niskim statusie 
ekonomicznym – czyli niezaznajomionej z nowinkami technologicznymi – będzie inne niż dotarcie do 
osób uczących się lub aktywnych zawodowo). Ponadto w strategii można zaproponować o jakie 
elementy uzupełnić istniejące systemy, co pozwoliłoby podnieć ich funkcjonalność. 
Strategia powinna zawierać podstawowe definicje zjawisk ekstremalnych z opisem potencjalnych 
zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. 
Ważnym elementem strategii powinno być określenie jak mieszkaniec Legnicy może we własnym 
zakresie dla zachowania swojego zdrowia, życia i mienia zachowywać się w przypadku pojawienia 
się ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
Kolejnym elementem strategii powinno być uaktualnienie (zweryfikowanie) instrukcji działań 
w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych lub hydrologicznych. 
Wymienione instrukcje wskażą postępowania ukierunkowane na grupy odbiorców (np. 
przedszkola, szkoły, uczelnie, szpitale, przychodnie zdrowia, i inne instytucje użyteczności publicznej) 
z uwzględnieniem służb reagowania funkcjonujących w mieście (policja, straż pożarna, służba 
miejska, wojsko, ratownictwo medyczne czy techniczne służby specjalistyczne – energetyczne, 
gazowe, wodne).  
Instrukcje zawierać będą zaawansowane strategie ostrzegawcze i procedury postępowania 
awaryjnego w warunkach kryzysowych. 
Działanie to powinno obejmować także opracowanie informacji dla mas-mediów (ulotki, plakaty, 
banery), które byłyby następnie rozpowszechniane w mieście (festyny, strona urzędu, szkoły, ośrodki 
zdrowia, urzędy). Przygotowane materiały powinny umożliwić: 
- prezentację systemów monitorowania i ostrzegania funkcjonujących w mieście Legnicy, 
- edukację z zakresu zjawisk klimatycznych (w tym ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych) 
i ich potencjalnego oddziaływania, 
- kształtowanie świadomości na temat zasad zachowania się przed i po wystąpieniu zagrożenia, 
- zapewnienie przepływu informacji w zakresie występowania zagrożeń, 
- zapewnienie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, 
- opracowanie instrukcji działań w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych 
oraz hydrologicznych. 

Dostosowanie systemu informatycznego miasta o moduł informacji o zagrożeniach 
związanych ze zmianami klimatu, w tym dotyczących np. opadów nawalnych, fal upałów, burz. 
Opracowanie tego typu informacji i zamieszczenie ich w systemie informatycznym jest zgodne 
z celami zawartymi w dokumentach strategicznych (edukacja społeczeństwa) stąd wskazane jest 
podnoszenie świadomości na temat skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych np. fal upałów 
i działań profilaktycznych (grupy wrażliwe), o zagrożeniu powodziowym i ryzyku ze strony powodzi, 
czy na temat zagrożeń związanych z chorobami klimatozależnymi (np. odkleszczowymi). 

Rozszerzenie funkcjonalności systemów informacyjnych istniejących w mieście (nawiązanie do 
SMART CITY) - miejsce do kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. Przeniesione z działania 2. 

 
Zasięg: całe miasto. 
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Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal 
upałów, ale także Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur 
maksymalnych oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa 
ciepła"). Ze względu na to, że działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych dotyczy 
również celu Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów (Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 

Rodzaj działania Informacyjno-edukacyjny 

 

Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Edukacja/ promocja/ informacja 
o podjętych i planowanych działaniach 

adaptacyjnych 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta we współpracy z NGO 

Budowa systemu informacji o planowanych i realizowanych działaniach adaptacyjnych – o dobrych 
praktykach działań i postaw podejmowanych w mieście, w celu podniesienia świadomości społecznej 
dotyczącej adaptacji do zmian klimatu. 

W ramach tego działania zostaną sklasyfikowane, zewidencjonowane i opisane wszystkie 
działania, akcje mające znamiona działań adaptacyjnych podejmowanych w mieście. Zarówno tych, 
które już zrealizowano w mieście (np. zazielenianie centrum miasta, prowadzonej od wielu lat akcji 
„Odnowa zieleni średniej i wysokiej”), jak i działań nowych, planowanych. Ich zestawienie na 
poświęconej temu zagadnieniu stronie internetowej wyposaży mieszkańców w niezbędną wiedzę jak 
w przestrzeni miejskiej realizowane są działania, mające na celu odpowiedź na zidentyfikowane 
zagrożenia klimatyczne. Opis dobrych praktyk – ukazujących miejsca gdzie są wykonane, na czym 
polegały, jakie wiązały się z ich realizacją koszty – przyczyni się do wzrostu zaangażowania 
mieszkańców. Powyższa strona może stać się platformą wymiany informacji, wskazówek 
dotyczących realizacji działań adaptacyjnych, czy wręcz organizacji grup ochotników, np. chętnych 
mieszkańców osiedla, którzy wspólnie wykonają prace mające na celu zazielenienie dziedzińca 
części wspólnej posesji, czy uzgodnień dotyczących prac pielęgnacyjnych.  

Dodatkowo system ten może być platformą umożliwiającą nawiązanie współpracy pomiędzy 
Urzędem Miejskim a firmami, osobami prywatnymi realizującymi działania adaptacyjne (np. realizując 
projekty w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego).  

Platforma może służyć przeprowadzeniu seminariów tematycznych (on-line) na temat 
praktycznych wskazówek realizacji działań adaptacyjnych lub może zawierać krótkie materiały 
filmowe z przebiegu realizacji działań adaptacyjnych na terenie miasta. 

Realizacja systemu informacji o planowanych i realizowanych działaniach adaptacyjnych w mieście 
będzie służyć promocji wśród mieszkańców postaw i zachowań ograniczających ryzyko związane 
z zagrożeniami klimatycznymi. 

 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z wskaźnikami opadowymi - Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu związanego ze 
wskaźnikami termicznymi (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów ale także 
zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 

 

Rodzaj działania Informacyjno-edukacyjny 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Zwiększenie udziału powierzchni 
biologicznie czynnych poprzez 

ograniczenie powierzchni 
nieprzepuszczalnych w mieście lub ich 

rozszczelnienie 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta, właściciele/ 
użytkownicy nieruchomości 

Działanie dotyczy głównie ograniczenia zagrożenia ze strony opadów (zapewnienie naturalnej 
retencji gruntowej w mieście), poprzez ograniczenie intensyfikacji zainwestowania technicznego 
(w tym zabudowy) na terenach dotychczas nieuszczelnionych, sporządzenie programu 
rozszczelnienia i rekultywacji gruntów. 

W działaniu zaproponowano: 

Wprowadzanie zasad (w tym w MPZP nowosporządzanych i aktualizowanych) wskazujących 
i umożliwiających zapewnienie odpowiedniego (dla danego typu obszaru funkcjonalnego) poziomu 
naturalnej retencji gruntowej w mieście w toku zabezpieczenia przed nadmiernym uszczelnieniem 
i przesuszeniem gruntów. Oznacza to zapewnienie odpowiedniego udziału terenów zielonych, 
powierzchni biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni uszczelnionych. 

Opracowanie rozpoznania możliwości rozszczelnienia gruntów na terenie miasta Legnica wraz 
z opcjami prac rekultywacyjnych (zwłaszcza na terenach przemysłowych, poprzemysłowych, a także 
innych z intensywną zabudową). Kolejnym krokiem mogłoby być sporządzenie programu 
rozszczelnienia i rekultywacji gruntów (na podstawie powyższego rozpoznania) i jego sukcesywna 
realizacja. Te dokumenty mogłyby służyć do dostosowania procedur, umożliwiających 
wykorzystanie ww. opracowań dedykowanych miastu w toku decyzji podejmowanych w UM. 

Zwiększanie powierzchni terenów biologicznie czynnych poprzez rekultywacje gruntów 
zdegradowanych i zdewastowanych w celu przywrócenia im wartości przyrodniczych (kontynuacja 
podjętych działań - w obrębie obszarów wrażliwych VIII-2, VIII-8 (Mapa 3). 

 

Zasięg: całe miasto z wyjątkiem obszaru wrażliwego I-1 (zwarta zabudowa historyczna, objęta 
ochroną konserwatorską) (Mapa 3). 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z wskaźnikami opadowymi - Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu związanego ze 
wskaźnikami termicznymi (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów ale także 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 

 

Rodzaj działania Techniczno-organizacyjno-informacyjno-edukacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Dostosowanie systemu komunikacji 
publicznej do skutków zmian klimatu 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta, w pewnym zakresie 
MPK sp. z.o.o. w Legnicy 

Niniejsze działanie polega na dostosowaniu infrastruktury komunikacji publicznej (zarówno miejskiej, 
jak i dalekobieżnej z której korzysta miasto) do warunków wynikających ze zmian klimatu, jako że 
sprawny, wydajny i wygodny dla mieszkańców system komunikacji zbiorowej jest niezbędnym 
warunkiem rozwoju ogólnego miasta. 

W działaniu zaproponowano: 

Nawiązanie i dalszy rozwój ITS (Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem 
publicznym w mieście Legnica).  

Kontynuacja wymiany taboru autobusów (niskoemisyjnych, klimatyzowanych, elektrycznych, itp.), 
budowa przystanków z zadaszeniami (zacienione), w przypadku bardzo silnych mrozów 
rozważenie ogrzewanych wiat przystankowych, doposażenie przystanków w tablice elektroniczne 
(informacje o ruchu pojazdów, ale także ostrzeżenia oraz przypominanie zasad bezpieczeństwa). 

Kontynuacja dalszego rozwoju energooszczędnego systemu oświetlenia przestrzeni publicznych 
(dróg, placów, przystanków) w mieście z wykorzystaniem OZE (solary). 

Czyszczenie ciągów komunikacyjnych na mokro (z wykorzystaniem wód opadowych 
zgromadzonych zbiornikach np. z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej); 
wydzielenie pasów jezdni dla komunikacji publicznej (buspasy), zwiększenie częstotliwości 
kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. 

 

Zasięg: sieć komunikacyjna miasta Legnica wraz z siecią przystanków autobusowych oraz głównych 
szlaków komunikacyjnych (Mapa 11).  

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
wyższych temperatur maksymalnych ale także zwiększenie odporności miasta na występowanie 
fal upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na 
występowanie deszczy nawalnych). 

 

Rodzaj działania Techniczno-organizacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Budowa i rozwój systemu błękitnej i 
zielonej infrastruktury 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta (podwykonawcy 
wyłonieni w przetargach, 
mieszkańcy, NGOs, itd.) 

Działanie zakłada wykorzystanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) 
w nawiązaniu do działań w planie inwestycyjnym Legnicy w ramach rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów, jak również uwzględnia opracowanie programu małej retencji dla miasta Legnica wraz 
z programem pilotażowym retencjonowania wód opadowych. 

W działaniu zaproponowano: 

Stworzenie Strategii Rozwoju Zieleni Miejskiej (dokument zawierać może zarówno informację 
dotyczącą obecnej inwentaryzacji zieleni miejskiej (tj. gruntów leśnych, parków, zieleńców, legnickiej 
Palmiarni, cmentarzy, ogródków działkowych, a także zieleni towarzyszącej ulicom, placom, 
budynkom, obiektom przemysłowym), propozycje nowych terenów zieleni, a także może przybliżać 
tematykę błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) możliwej do zastosowania w Legnicy. 

Opracowanie Programu małej retencji dla miasta Legnica z uwzględnieniem istniejącej sieci 
kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i możliwości jej rozbudowy - sukcesywne wdrażanie 
zaproponowanych rozwiązań – dalsze utrzymanie (w dobrym stanie) infrastruktury związanej 
z melioracjami wodnymi, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej (burzowej) na 
terenach zurbanizowanych. 

Wykorzystanie rozwiązań z zakresu BZI w nawiązaniu do działań w planie inwestycyjnym Legnicy 
w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów np. Zakaczawia i innych dzielnic tzn. prac 
związanych z przebudową i budową ulic, części wspólnych budynków wielorodzinnych, przestrzeni 
publicznych poprzez wprowadzenie tam gdzie to możliwe zielonych dachów, zielonych ścian, 
ogrodów kieszonkowych, donic z roślinnością. Wprowadzenie zieleni krzewiastej i wysokiej 
w okolicy obiektów rekreacji (place zabaw, skwery przy osiedlach) i obiektów sportowo-
wypoczynkowych istniejących i nowotworzonych. 

Wprowadzanie elementów błękitnej infrastruktury (oczek wodnych, stawów, ogrodów 
deszczowych, zbiorników na deszczówkę) w celu retencji in-situ wód opadowych ze szczególnym 
uwzględnieniem w obszarach rewitalizacji i obszarach największego uszczelnienia (tj. w obrębie 
obszaru tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.  

Poniżej podano propozycje obszarów wrażliwości szczególnie wskazanych do wykorzystania 
BZI: II-1 (Fabryczna), II-2, III-3 i VII-4 (Kartuzy - Zakaczawie), VIII-4, III-2, V-10 i IV-5 (Czarny Dwór), 
VIII-6 i III-6 (Piątnica), III-4, III-5, VII-8 i VII-9 (Piekary – osiedle) (Mapa 3). 

Przygotowanie, realizacja pokazowej instalacji, mającej na celu wykorzystanie „wody szarej” na 
budynku użyteczności publicznej (np. szkoła, biblioteka, urząd – wskazane w obrębie obszaru tereny 
zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności czyli obszary wrażliwe I-1, II-1, II-2) (Mapa 3).  

Kontynuacja wprowadzanie zdrojów miejskich, tężni, wodnych kurtyn i zraszaczy (enklawy 
wytchnienia dla mieszkańców - zwłaszcza w obszarze zabudowy intensywnej tj. w obszarach 
wrażliwości: obszary wrażliwe I-1, II-1, II-2, III-5, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, III-8, VII-4) 
(Mapa 3).  

Kształtowanie struktur przestrzennych zapewniających utrzymanie (poprawę) bioróżnorodności 
w mieście (ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków – ze 
szczególnym uwzględnieniem kształtowania terenów nadrzecznych w międzywalu Kaczawy) oraz 
istniejących form objętych ochroną prawną (użytki ekologiczne, pomniki przyrody) (Mapa 10). 

Wydzielenie w budżecie obywatelskim stałego % udziału działań z zakresu BZI. 

Kontynuacja prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych zieleni przyulicznej i na terenach zieleni 
w mieście. 

Opracowanie programu wsparcia dla inicjatyw NGO i społecznych (np. szkoły, urzędy, biblioteki, 
domy kultury, przedszkola, domy opieki) w zakresie budowy infrastruktury błękitno-zielonej, np.: 
pomoc w realizacji przez NGO pokazowych wykonań ZBI na terenie miasta, program obywatelski 
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dedykowany do takich działań. 

Wprowadzenie pilotażowego projektu dotyczącego retencjonowania wody deszczowej oraz 
wykorzystania wody szarej w budynku użyteczności publicznej (również jako przykład dobrej praktyki 
radzenia sobie z deszczami nawalnymi).  

 

Zasięg: II-1 (Fabryczna), II-2, III-3 i VII-4 (Kartuzy - Zakaczawie), VIII-4, III-2, V-10 i IV-5 (Czarny 
Dwór), VIII-6 i III-6 (Piątnica), III-4, III-5, VII-8 i VII-9 (Piekary – osiedle) (Mapa 3); Przygotowanie, 
realizacja pokazowej instalacji, mającej na celu wykorzystanie „wody szarej”– wskazane w obrębie 
obszaru tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, czyli w obszarach wrażliwych I-1, 
II-1, II-2); Kontynuacja wprowadzanie zdrojów miejskich, tężni, wodnych kurtyn i zraszaczy (enklawy 
wytchnienia dla mieszkańców - zwłaszcza w obszarze zabudowy intensywnej tj. w obszarach 
wrażliwości: I-1, II-1, II-2, III-5, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, III-8, VII-4 (Mapa 3). 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z wskaźnikami opadowymi - Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu związanego ze 
wskaźnikami termicznymi (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów, ale także 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 

 

Rodzaj działania Techniczno-organizacyjno-informacyjno-edukacyjne 

 

Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Budowa systemu rozwiązań dla 
zapewnienia komfortu termicznego 

mieszkańców 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta 

Działanie dotyczy głównie ograniczenia ryzyka ze strony zjawisk termicznych (maksymalne 
temperatury powietrza, fale upałów, MWC). 

W działaniu tym wskazano potrzebę: 

Opracowanie koncepcji (programu) dot. systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu 
termicznego mieszkańców Legnicy 

Kontynuacja programu termomodernizacji budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków 
użyteczności publicznej (w tym szpitali, przychodni, domów opieki społecznej, przedszkoli) oraz 
zwiększenie odporności na wysokie temperatury wybranych obiektów na terenie miasta (obiektów 
użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, domy opieki, kluby seniora) 
poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań (rolet, nasadzeń drzew, wentylatorów, 
systemów klimatyzacyjnych, miejsc zacienienia, kurtyn wodnych, zazielenianie ścian, zielonych 
dachów, wprowadzenie baterii słonecznych ,pomp ciepła itp.). 

Poszerzenie bazy propozycji obiektów do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez 
budowę infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w mieście (boiska, flow-parki, park wodny 
z zacienieniem miejsc wypoczynku) z uwzględnieniem zazielenianie i wykorzystanie nawierzchni 
przepuszczalnych przy budowie i modernizacji  baz sportowo-rekreacyjnych przy placówkach 
oświatowych. 

Kontynuacja edukacji i promocji energetyki z OZE i źródeł alternatywnych na terenie miasta. 
 

Zasięg: budynki użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, domy opieki, 
kluby seniora (Mapa 14). 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
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wyższych temperatur maksymalnych ale także zwiększenie odporności miasta na występowanie 
fal upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na 
występowanie deszczy nawalnych). 
 

Rodzaj działania Informacyjno-edukacyjno-organizacyjne 

 

Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w 
kształtowaniu przestrzeni publicznych 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta 

Działanie dotyczy określenia miejsc ryzyka na terenie miasta ze strony zjawisk naturalnych oraz 
opracowania zbioru wytycznych i zaleceń dotyczących kształtowania zasad przestrzeni publicznych 
zgodnie z zasadami adaptacji do zmian klimatu, uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta systemu przewietrzania miasta. 

Przygotowanie inwentaryzacji przestrzennej (GIS) miejsc ryzyka ze strony zjawisk naturalnych na 
terenie miasta (z udziałem przedstawicieli wydziału planowania przestrzennego), 

Opracowanie zbioru wytycznych i zaleceń dotyczących kształtowania zasad przestrzeni 
publicznych (weryfikacja i aktualizacja istniejących dokumentów planistycznych) zgodnie z zasadami 
adaptacji do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnianiem najważniejszych zagrożeń dla miasta 
Legnica: temperatur maksymalnych, fal upałów, MWC, opadów nawalnych, burze w celu utworzenia 
struktur przestrzennych odpornych na zmiany klimatu - wskazanie dobrych praktyk dla 
poszczególnych stref funkcjonalnych możliwych do zastosowania w mieście. 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego miasta korytarzy przewietrzających 
oraz aktualizacja istniejących dokumentów planistycznych (np. korytarze ekologiczne i ochrona 
zabudowy dolin rzecznych będących naturalnym klinem przewietrzającym) - wskazanie obszarów 
wymagających zachowania w stanie umożliwiającym przewietrzanie miasta (brak wysokiej 
zabudowy), wskazanie % udziału powierzchni nieprzepuszczalnych w poszczególnych typach 
funkcjonalnych na terenie miasta - określanie w MPZP minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
dla wszystkich przeznaczeń. 

 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z wskaźnikami opadowymi - Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu związanego ze 
wskaźnikami termicznymi (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów, ale także 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 

 

Rodzaj działania Informacyjno-edukacyjno-organizacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Techniczne i nietechniczne 
zabezpieczenie zagrożonych budynków i 

infrastruktury krytycznej w strefie 
zagrożenia 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta, Właściciel/ 
administrator budynku lub obiektu 
infrastruktury krytycznej miasta 

Działania oparte głównie na wykorzystaniu technicznych możliwości modyfikacji w obrębie budynków 
i terenów zagrożonych ze strony zjawisk ekstremalnych.  

W działaniu tym wskazano potrzebę: 

Wprowadzenie technicznych i nietechnicznych zabezpieczeń obiektów przed wodami (np. 
z opadów nawalnych lub wezbraniowych): budowa systemów mobilnych zamknięć/paneli w otworach 
okiennych i drzwiowych; stosowanie materiałów budowlanych wodoodpornych, stosowanie izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wraz z uszczelnieniem przejść przez ściany i podłogi 
wszystkich przyłączy; podwyższenie wejścia do budynku; stosowanie zasuw burzowych i klap 
zabezpieczających przed cofaniem się ścieków w wyniku wystąpienia powodzi; wykorzystanie 
opracowań (dobrych praktyk takich jak Zestaw dobrych praktyk w formie standardów 
technologicznych dla terenów zagrożonych powodzią); opracowanie planu ewakuacji z obiektów oraz 
przyległego obszaru, prowadzenie cyklicznych ćwiczeń ewakuacyjnych, umieszczenie widocznych 
znaków ewakuacyjnych, prowadzenie lekcji/zajęć/konkursów w placówkach edukacyjnych. 

Uwzględnienie zabezpieczeń przed osuwiskami przy obiektach (np. drogowych, wałach 
przeciwpowodziowych, budynkach): metodami naturalnymi (np. rowy odwadniające, zmiana kształtu 
zbocza na bardziej stateczne [tarasowanie], wymiana gruntów na piaski/ żwiry, zabudowa biologiczna 
zboczy [obsiew, darniowanie, maty biologiczne]); metodami konstrukcyjnymi (konstrukcje oporowe 
masywne, mury kamienne, palościanki, kotwy, gwoździe, gabiony, ruszty, siatki, przypory na 
powierzchni zbocza, drenaże poziome wiercone wgłębne galerie odwodnieniowe i drenażowe); 
metodami geosyntetycznymi (drenaże, odwodnienia, siatki i ruszty oraz bariery i izolacje z użyciem 
geosyntetyków). 

Inwentaryzacja szczegółowa budynków i infrastruktury (np. skrzyżowania dróg) zagrożonych 
wodami opadowymi i opracowanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających. 

 

Zasięg: w strefie zagrożenia dla powodzi miejskich (opadowych) w pierwszej kolejności ul. Spokojna 
pod wiaduktem, ul. Ziemowita pod wiaduktem, ul. Wrocławska przy ul. Wandy, ul. Witelona od 
Koziego Stawu do pl. Słowiańskiego, ul. Piątkowska pod wiaduktem, ul. Ofiar Ludobójstwa pod 
wiaduktem (Mapa 11). 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z wskaźnikami opadowymi - Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu związanego ze 
wskaźnikami termicznymi (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów, ale także 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 

Rodzaj działania Techniczno-organizacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Rozbudowa ścieżek rowerowych i 
ciągów pieszych 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta 

Dalszy rozwój systemu roweru miejskiego oraz rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 
o nawierzchniach przepuszczalnych (zwiększenie liczby istniejących 35 km ścieżek zgodnie 
z "Koncepcją przebiegu tras rowerowych dla Legnicy”).  

W działaniu tym przewidziano: 

Kontynuacja wdrażania zrównoważonego transportu w mieście Legnica poprzez dalszą rozbudowę 
ścieżek rowerowych, zwiększeni zasobów taboru rowerów (w tym np. trzykołowych rowerów 
familijnych), zwiększenie liczby baz dokujących (punktów wypożyczeń rowerów), budowa obiektów 
„Parkuj i jedź”.  

Uwzględnianie wytycznych dot. zagospodarowania wód opadowych przy budowie ścieżek 
rowerowych lub remoncie istniejących. 

Budowa zacienionych stacji przystankowych rowerowych (wyposażonych w zdroje uliczne - 
źródła wody pitnej). 

 

Zasięg: trasy rowerowe wg Koncepcji z 2017 r. (Mapa 9).  

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
zjawiska miejska wyspa ciepła ale także zwiększenie odporności miasta na występowanie fal 
upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska związanego 
z występowaniem wyższych temperatur maksymalnych). Ponieważ działanie uwzględnia szeroką 
gamę zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 

Rodzaj działania Techniczne  
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Budowa systemu informacji o 
zagrożeniach w przestrzeni publicznej 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta 

Działanie dotyczy monitorowania różnorodnych zagrożeń ze strony zjawisk naturalnych na obszarze 
miasta. 

Rozbudowa meteorologicznego systemu pomiarowego miasta poprzez przygotowanie koncepcji 
wyposażenia miasta w sieć urządzeń do pomiaru opadu atmosferycznego (rozbudowa 
meteorologicznego systemu pomiarowego miasta w zakresie opadów atmosferycznych) w oparciu 
o uzgodnienia z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym. 

Zwiększenie ilości urządzeń dedykowanych do systemu ostrzegania przed zagrożeniami 
w przestrzeni publicznej w tym m.in.: infokioski, telebimy, tablice elektroniczne, monitory informacyjne 
w autobusach i inne.  

Zaplanowanie „alternatywnych” do interaktywnych sposobów dotarcia z informacją do osób mających 
kontakt np. z osobami starszymi, niepełnosprawnymi – np. przez pracowników socjalnych czy 
pielęgniarki / pielęgniarzy. 

 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal 
upałów ale także zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur 
maksymalnych oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa 
ciepła"). Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie deszczy nawalnych). 

 

Rodzaj działania Organizacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Edukacja / informacja o zagrożeniach 
do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta, NGO 

Działanie to ma umożliwić przygotowanie programów edukacyjnych omawiających problematykę 
zagrożeń związanych ze zjawiskami klimatycznymi i sposobów reagowania na te zagrożenia. 

Opracowanie programów edukacyjnych, warsztatów, konkursów dotyczących zagrożeń 
wynikających ze zmian klimatu. Programy takie pozwolą zarówno zapoznać się z podstawowymi 
pojęciami, typami zagrożeń, ale także pozwolą na kreowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (sposobami reagowania, działania profilaktyczne). 
Działania skierowane mogą być do wszystkich szczebli edukacji (od przedszkoli przez szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe). 

Opracowanie materiałów informacyjnych, mających na celu poprawę świadomości mieszkańców 
na temat skutków fal upałów oraz możliwych działań profilaktycznych. Działania skierowane do grup 
wrażliwych (osób starszych i osób przewlekle chorych oraz ich opiekunów). 

Opracowanie materiałów informacyjnych, mających na celu poprawę świadomości mieszkańców 
na temat potrzeby oszczędzania wody (uzasadniających konieczność, cel i sposoby 
zrównoważonego gospodarowania wodami) oraz traktowania wód opadowych jako bezpłatnego 
zasobu (który należy złapać, przetrzymać, wykorzystać a nadmiar odprowadzić. Działania skierowane 
do całej populacji miasta. 

Rozwój bazy dydaktycznej (wyposażanie i doposażenie) w placówkach oświatowych w celu 
ułatwienia realizacji działań w zakresie edukacji klimatycznej i ekologicznej (w tym doposażenie klas 
(biologicznych, przyrodniczych). 

 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
zjawiska miejska wyspa ciepła ale także zwiększenie odporności miasta na występowanie fal 
upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska związanego z 
występowaniem wyższych temperatur maksymalnych). Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę 
zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych 
opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 

Rodzaj działania Informacyjno-edukacyjny 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Wizualizacja rozkładu ekspozycji na 
zagrożenia (różnych sektorów lub 

obszarów miasta) 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta Legnica wraz z 
jednostkami rządowymi (PGW) i 
samorządowymi (m.in. Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, Straż 
Pożarna) we współpracy z 
państwowymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za monitorowanie i 
ostrzeganie przed zagrożeniami 
(WIOŚ, IMGW-PIB) 

Działanie polega na przygotowaniu wizualizacji rozkładu ekspozycji na zagrożenia wynikające ze 
zmiany klimatu w mieście Legnica. 
Opracowanie koncepcji wizualizacji ekspozycji prawdopodobieństwa pojawienia się zjawisk 
pogodowych i ich pochodnych – opadów o różnym natężeniu i różnym rozkładzie przestrzennym ich 
wystąpienia; temperatur minimalnych, gołoledzi, szadzi, temperatur maksymalnych, fal upałów 
i chłodu, ekstremalnych opadów śniegu, powodzi, podtopień, susz – w przestrzeni miasta Legnica. 
Działanie będzie polegało na pozyskaniu, opracowaniu i udostępnieniu właściwych informacji (jeśli to 
możliwe także z utworzonego meteorologicznego systemu pomiarowego miasta) w postaci graficznej 
(przede wszystkim map, wykresów, diagramów itp.) odnoszących się do różnego typu zagrożeń 
(termicznych, opadowych, wiatru). 
Opracowanie wizualizacji rozkładu ekspozycji na zagrożenia (różnych sektorów lub obszarów 
miasta) z nawiązaniem do istniejącego systemu SMART CITY.   
 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
zjawiska miejska wyspa ciepła ale także Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal 
upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska związanego 
z występowaniem wyższych temperatur maksymalnych). Ponieważ działanie uwzględnia szeroką 
gamę zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
 

Rodzaj działania Organizacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Gromadzenie danych o niekorzystnych 
konsekwencjach zagrożeń (w tym o 

stratach w mieniu publicznym i 
prywatnym) 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (jeśli funkcjonuje),  
Zespół Zarządzania Kryzysowego/ 
Wydziały Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta 

Działanie polega na przygotowaniu miasta na zebranie informacji o niekorzystnych konsekwencjach 
zagrożeń (NKZ), będących skutkiem występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 

W ramach działania zaplanowano: 

Stworzenie koncepcji bazy danych dedykowana miastu Legnica o niekorzystnych konsekwencjach 
zagrożeń (NKZ). Koncepcja powinna zawierać lokalizację ww. bazy, propozycję jej układu (struktury) 
oraz sposobów jej zasilania przez służby publiczne: policję, straż pożarną, pogotowie, straż miejską, 
które to są wzywane do reagowania po wystąpieniu tego typu zjawisk. W ramach działania 
przewiduje się utworzenie kompleksowej bazy danych (NKZ) zawierającej informacje 
o niekorzystnych konsekwencjach zagrożeń: szkodach i stratach zarówno w mieniu publicznym jak 
i prywatnym. Pozwoli to na zebranie rozproszonej informacji o NKZ, ujednoliceniu ich przy 
wykorzystaniu elektronicznego kwestionariusza  oraz publicznym udostępnieniu.  

Stworzenie ww. bazy daje podstawy do rzeczywistej oceny rozkładu ryzyka w mieście i pozwoli na 
lokowanie finansowania działań adaptacyjnych w najbardziej zagrożonych miejscach.  

Dodatkowo baza ta może być podstawą do kształtowania zasad ubezpieczeniowych (obiekty 
wymagające ubezpieczeń od ryzyka ze strony zjawisk pogodowych). 

 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
wyższych temperatur maksymalnych ale także Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
fal upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na 
występowanie deszczy nawalnych). 

Rodzaj działania Organizacyjne 
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Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Wizualizacja rozkładu ryzyka w mieście 
do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta 

Działanie polega na przygotowaniu wizualizacji rozkładu ryzyka wynikającego ze zmiany klimatu 
w mieście Legnica. 

Opracowanie koncepcji wizualizacji rozkładu ryzyka wynikającego z pojawienia się ekstremalnych 
zjawisk pogodowych i ich pochodnych w mieście w oparciu o szczegółową identyfikację zdarzeń 
historycznych i ich konsekwencji finansowych oraz prowadzenie na bieżąco kompleksowej bazy 
danych (NKZ).  

Stworzenie systemu umożliwiającego wizualizację rozkładu ryzyka w mieście. Pozwoli to 
mieszkańcom sprawdzenie jak dotychczas kształtowały się konsekwencje (szkody, straty) po 
wystąpieniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Pozwala więc kształtować obraz możliwego 
przebiegu, zasięgu oddziaływań na tkankę miejską. 

 

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z temperaturą powietrza (Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
wyższych temperatur maksymalnych ale także zwiększenie odporności miasta na występowanie 
fal upałów oraz Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na 
występowanie deszczy nawalnych). 

 

Rodzaj działania Organizacyjne 

 

Działania 
Okres 

realizacji 
Podmiot odpowiedzialny 

Opracowanie wytycznych 
uwzględniających potrzeby adaptacji do 

zmian klimatu w zamówieniach 
publicznych 

do 2025 r. i w 
perspektywie 
2030 

Urząd Miasta 

Opracowanie zbioru dokumentów dedykowanych miastu (a stąd uwzględniających specyfikę miasta) 
będących bazą wytycznych uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian klimatu 
w zaproponowanych poniżej zakresach.  

Opracowanie Wytycznych dotyczących terenów zielonych w specyfikacjach z zakresu budowy 
lub przebudowy ulic, chodników i innych terenów publicznych, uwzględniające typ gleb, istniejące 
zasoby zieleni, bioróżnorodność na terenie miasta wraz z przykładami dobrych praktyk możliwych do 
zastosowania w Legnicy i wskazówkami dotyczącymi pielęgnowania zieleni w mieście. 

Opracowanie Wytycznych dotyczących terenów przepuszczalnych w specyfikacjach z zakresu 
budowy lub przebudowy ulic, chodników i innych terenów publicznych, uwzględniające typ gruntu, 
istniejące sposoby zagospodarowania i stopień uszczelnienia na terenie miasta wraz z przykładami 
dobrych praktyk – technologii, rozwiązań możliwych do zastosowania w Legnicy. 

Opracowanie Wytycznych dotyczących retencjonowania wód w specyfikacjach z zakresu 
budowy lub przebudowy ulic, chodników i innych terenów publicznych. Opracowanie dedykowane 
miastu Legnica, uwzględniające specyfikację położenia, zagospodarowania, warunków opadowych 
wraz z przykładami dobrych praktyk (technologii, rozwiązań technicznych) możliwych do 
zastosowania w Legnicy. 
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Kontynuacja wdrażania systemu zielonych zamówień publicznych.   

Zasięg: całe miasto. 

Działanie to przyczyni się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie odporności miasta na 
zjawiska związane z wskaźnikami opadowymi - Zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych opadów (Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych). 
Ponieważ działanie uwzględnia szeroką gamę zjawisk klimatycznych również celu związanego ze 
wskaźnikami termicznymi (Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów ale także 
zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła"). 

 

Rodzaj działania Organizacyjne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Wdrażanie  

Planu Adaptacji 
Plan Adaptacji jest narzędziem innowacyjnego i kreatywnego kształtowania 

miejskiej polityki ukierunkowanej na podnoszenie odporności Miasta na zachodzące 

zmiany w środowisku, w tym w ramach klimatu.  

Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie samorząd gminny we współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi, zarówno zinstytucjonalizowanymi, jak 

i indywidualnymi. Skuteczne wdrażanie Planu wymagać będzie zaprojektowania lub 

dostosowania istniejących już mechanizmów i obowiązujących rozwiązań do 

wymogów implementacyjnych MPA. Oznacza to, iż podstawą modyfikacji mogą 

stać się kryteria normatywne określające funkcjonowanie Miasta jako wspólnoty 

samorządowej, jak i struktury i system organizacyjny samego urzędu. Ponadto 

wskazane jest rozwinięcie sieci współpracy zarówno z mieszkańcami Miasta, jak i z 

podmiotami uczestniczącymi w kreowaniu bieżącej polityki miejskiej w obszarze 

ochrony środowiska (przedsiębiorcy, organizacje społeczne, samorządy 

pracownicze, struktury branżowe). W przypadku zaangażowania uczestników 

zewnętrznych możliwość realizowania MPA będzie przejawem budowania 

społeczeństwa obywatelskiego na poziomie mikro. 
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8.1 PODMIOTY WDRAŻAJĄCE  

Wdrażanie Planu Adaptacji jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów 

zarządzających Miastem oraz działających w Mieście.  

Do wdrożenia Planu Adaptacji wykorzystane są istniejące ramy instytucjonalne realizacji polityki 

rozwoju Miasta, a koordynacja nad realizacja planu działań adaptacyjnych powierzona zostaje 

wydziałowi/ departamentowi Środowiska i Gospodarowania Odpadami. 

Ze względu na horyzontalny charakter adaptacji wdrażanie Planu Adaptacji odbywać się 

będzie poprzez komunikację i kooperację między zaangażowanymi podmiotami.  

Przedstawiciele zaangażowanych podmiotów brali udział w całym procesie tworzenia Planu 

Adaptacji uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wśród kluczowych 

podmiotów zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić Urząd Miasta Legnica 

reprezentowany przez przedstawicieli wydziałów i referatów: 

 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej; 

 Pełnomocnik ds. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Legnicy (SIP), 

 Wydział Infrastruktury Komunalnej, 

 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, 

 Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami, 

 Wydział Rozwoju Miasta, 

 Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 

 Wydział Informatyki, 

 Wydział Finansowy, 

 Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa, 

 Wydział Inwestycji Miejskich. 

Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to: 

 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S.A.., 

 Zarząd Dróg Miejskich, 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,  

 Miejski Konserwator Zabytów (MKZ), 

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy. 

Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga udziału mieszkańców Miasta Legnica oraz organizacji 

społecznych, w szczególności działających na rzecz ochrony środowiska wykluczonych grup 

społecznych. Należy także oczekiwać włączenia w adaptację środowiska naukowego 

i przedsiębiorców – uwzględnienie ryzyk związanego ze zmianami klimatu w rozwoju badań 
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naukowych oraz w planowaniu strategicznym i finansowym w przedsiębiorstwach mogą stymulować 

nowe technologie w adaptacji i przyczynić się do lepszego wdrożenia Planu Adaptacji.  

8.2 KOSZTY WDROŻENIA PLANU ADAPTACJI 

Plan Adaptacji wyznacza ramy dla polityki adaptacyjnej miasta, której koszty – odnoszące się 

do osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji, jakim jest poprawa odporności miasta na zmiany 

klimatu – są trudne do oszacowania. Niektóre z działań są dostatecznie sprecyzowane dla 

oszacowania kosztów ich wdrożenia, dla niektórych natomiast koszty powinny być wskazane po 

określeniu zakresu planowanych prac. Dotyczy w szczególności działań technicznych, które ważą na 

kosztach wdrażania Planu Adaptacji.  

Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji wynosi ok. 140 mln. W przypadku działań, 

których zakres inwestycji wymaga uszczegółowienia, w szacunkach uwzględniono wieloletnie 

prognozy finansowe budżetu miasta i przyjęto maksymalną kwotę, jaką miasto może przeznaczyć na 

realizację tego typu działań, przy czym na kwotę tę składają się środki z budżetu miasta oraz środki 

zewnętrzne, o które miasto będzie aplikowało. Niedostateczna wiedza o projektach oraz 

długofalowość działań adaptacyjnych i wiążącą się z nią niepewność co do wysokości nakładów 

i możliwości pozyskania środków, powodują, że nie jest możliwe wskazanie precyzyjnych kosztów 

wdrożenia Planu Adaptacji, a przedstawioną wartość należy traktować jako szacunkową.  

8.3 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Plan Adaptacji może być finansowany ze funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi 

krajami, środków krajowych i regionalnych. UE finansuje adaptację do zmian klimatu za pomocą 

szerokiej gamy instrumentów. W „Wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020” 

zagwarantowano, że co najmniej 20% budżetu europejskiego to wydatki związane z klimatem, a 

działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu są włączone do wszystkich głównych 

programów UE. Planując kolejny budżet, UE uwzględnia potrzeby finansowe adaptacji do zmian 

klimatu w jeszcze większym stopniu niż w obecnej perspektywie finansowej. Do osiągnięcia celów 

klimatycznych KE zaproponowała wskaźnik wydatków klimatycznych na poziomie 25% budżetu 2021-

2027. W Polsce adaptacja do zmian klimatu pozostaje głównym obszarem wsparcia finansowego. 

Ministerstwo Środowisko deklaruje, że polityka adaptacyjna w miastach będzie kontynuowana, także 

za pomocą instrumentów finansowych.  

Poza funduszami UE wynikającymi z polityki spójności, miasto może pozyskiwać środki z poniżej 

opisanych źródeł.  

1) Źródła europejskie (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ ) 

 Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu 

projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego celem jest wdrażanie i realizacja unijnej 

polityki w zakresie środowiska i klimatu, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla 

problemów dotyczących środowiska w tym bioróżnorodności. Program przewiduje dofinansowanie 

do 55% ze środków Komisji Europejskiej. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania do 

35% dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Finansowane projekty dzielą się na realizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Dla tych 

pierwszych „rekomendowana” kwota dofinansowania jednego projektu to około 3 mln euro, dla 

drugich około 1 mln euro (bez oficjalnego limitu). Należy jednak zaznaczyć, że bardzo ważnym 

kryterium programu LIFE jest spełnienie wymagań demonstracyjności, innowacyjności lub 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/


 

74 

najlepszych praktyk wg. rozumienia projektu LIFE. Istotne jest również, iż program LIFE w bardzo 

ograniczonym zakresie współfinansuje działania związane z infrastrukturą. Rolę Krajowego 

Punktu Kontaktowego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W obecnej perspektywie finansowej 2018-2022, w odniesieniu do Programu LIFE, Komisja 

Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie działań na rzecz 

środowiska oraz klimatu na rok 2018. Obecny nabór prowadzony był dla projektów tradycyjnych 

w ramach podprogramu na rzecz środowiska (zamknięty w dniu 14.06.2018): przyroda 

i różnorodność biologiczna, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska oraz podprogramu na rzecz klimatu (zamknięty 

w dniu 12.09.2018). W ramach podprogramu na rzecz klimatu proponowane było finasowanie na 

następujące zagadnienia: ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowywanie się do 

skutków zmiany klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. Planowane są kolejne 

nabory wniosków projektowych w kolejnych latach w ramach tych samych podprogramów 

(http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ ).  

 Horyzont 2020 jest to program finansujący głównie badania, ale także innowacje w dziedzinie 

klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (Climate Action, Environment, 

Resource Efficiency and Raw Materials). Budżet programu wynosi 3 081,1 mln euro. Program 

posiada oś priorytetową: „Budowa nisko-emisyjnej przyszłości, odpornej na zmiany klimatu: 

Działania klimatyczne w ramach porozumienia paryskiego”. W ramach obszaru zostaną 

sfinansowane badania i innowacje, które uwzględniają m.in: walkę ze zmianami klimatycznymi 

i przygotowanie do nich, ochronę środowiska, zrównoważone wykorzystanie surowców, wody itp., 

zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców (nie energetycznych i nie związanych 

z rolnictwem), stworzenie wszechstronnych i zrównoważonych systemów obserwacji i zbierania 

informacji o środowisku. Projekty te wymagają przeprowadzania badań wskazujących sukces 

zastosowanych rozwiązań oraz wymagają szerokiego grona partnerów z kilku krajów Unii 

Europejskiej. Obecnie dostępne są informacje o planowanym ogłoszeniu konkursu (XI.2018) 

w ramach działania pt.: “ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, 

feedbacks, and nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation”. Konkurs 

zamknięty zostanie 19.02.2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/ 

en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html 

 W ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020 nie są planowane nabory wniosków 

projektowych w 2018 roku, natomiast dodatkowo mogą zostać otwarte konkursy w wybranej osi w 

2019. W Programie są 4 osie priorytetowe: Współdziałanie w zakresie innowacji, aby zwiększyć 

konkurencyjność EUROPY ŚRODKOWEJ, Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w 

EUROPIE ŚRODKOWEJ, Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych dla 

zrównoważonego rozwoju w EUROPIE ŚRODKOWEJ, Współpraca przy transporcie w celu 

lepszego połączenia EUROPY ŚRODKOWEJ. 

 Program URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju 

Obszarów Miejskich https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/ 

programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/urbact-iii/. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta 

odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom 

wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, 

społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi 

doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. 

Program URBACT III 2014–2020 stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002–2006) i URBACT 

II (2007–2013). URBACT III będzie się skupiać na pięciu celach tematycznych polityki spójności 

2014-2020: wzmocnieniu badań, rozwoju technologicznego i innowacji, wspieraniu przejścia na 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/
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gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach, zachowaniu i ochronie środowiska 

naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami, promowaniu trwałego 

i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników oraz Promowaniu włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Ostatni nabór zamknięto w styczniu 

2018, chwilowo brak informacji o kolejnych naborach.  

 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. 

W rozpoczynającej się III edycji naboru na cele związane ze środowiskiem, energią i zmianami 

klimatu przeznaczono największą alokację środków, czyli ok. 140 mln euro. W trakcie 

poprzedniego naboru na ochronę środowiska i energię odnawialną przeznaczono około 180 mln 

euro. Tym razem do nazwy obszaru tematycznego dodano także zmiany klimatyczne, 

rozszerzając zakres dofinansowania. Pod względem tematyki dofinansowanych projektów 

środowiskowych, w poprzednich naborach zdecydowanie dominowała termomodernizacja. 

Operatorem tych dofinansowań jest Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trzecia edycja funduszy norweskich i EOG 2014-2021 jest 

aktualnie w przygotowaniu. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się na początku 2019 

roku po określeniu szczegółowych obszarów, w tym przypadku zadań finansowanych w ramach 

programu: Środowisko, energia i zmiany klimatu oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.  

2) Źródła krajowe 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to najbardziej powszechny program 

współfinansowania działań związanych z ochroną środowiska (oparty o środki z Funduszu 

Spójności) wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie 

i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu 

przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia 

i dziedzictwa kulturowego . W programie tym ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu 

poświęcona jest II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 

z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 

naturalne oraz monitoring środowiska. Zgodnie z zapisami poprzednich naborów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-20, "co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b (MPA), polegającym na opracowaniu 

lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Niemniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast poniżej 100 tys. 

mieszkańców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b (MPA)." Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania projektów wynosił 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu w 

poprzednich naborach. Programy te bardzo często dofinansowują działania wdrożeniowe, które 

dotyczą bezpośrednio infrastruktury, w tym terenów zieleni miejskiej. Instytucją ogłaszającą 

konkursy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Program Polska Cyfrowa. Projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa mogą przyczynić się 

do powstania infrastruktury szerokopasmowej umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. 

Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp 

do sieci był ograniczony lub wcale go nie było. Natomiast drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, 

dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Korzysta na 

tym całe społeczeństwo. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinasowanie w trybie 

konkursowym wg stanu na dzień 28.08.2018 przewiduje się jeszcze m.in. nabory w priorytecie 2, 

w podzadaniu Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych 
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i zasobów nauki, gdzie otwarcie naboru planowane jest na październik 2018 

(https://www.polskacyfrowa.gov.pl/). 

 Priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wśród 

funduszy NFOŚiGW priorytetowymi obszarami dofinansowania na rok 2018 są m.in.: Ochrona 

i zrównoważenie gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami 

i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oferuje szeroki wachlarz ofert finasowania projektów w zakresie zarówno 

działań inwestycyjnych jak i działań miękkich (http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/).  

Środki krajowe ujęte są w grupie pt.: Programy 2015-2020 i obejmują one działania na rzecz:  

• ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w oparciu o Krajowy 

Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym 

finansowane są prace na rzecz gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach;  

• racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrona powierzchni ziemi m.in. jako działania 

współfinasowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym: racjonalna gospodarka 

odpadami, ochrona powierzchni ziemi, geologia i górnictwo oraz gospodarka o obiegu 

zamkniętym; 

• ochrony atmosfery, w tym: działania dot. poprawy jakości powietrza, energetycznego 

wykorzystania zasobów geotermalnych oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz 

poddziałanie - SOWA – oświetlenie zewnętrzne; 

• ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, m.in. jako działania 

współfinasowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym projekty na rzecz 

ochrony i przywracania różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

• projektów międzydziedzinowych: w tym finansowane są prace dotyczące wsparcia 

przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, prośrodowiskowych 

inicjatyw obywatelskich, wsparcia dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej 

gospodarce, Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych; SYSTEM – Wsparcie działań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych, ekspertyzy 

i opracowania finansowane przez Ministra Środowiska, wspieranie działalności monitoringu 

środowiska Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi 

w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030”), działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz projekty 

współfinansowanie programu LIFE. 

Dodatkowo opracowany został System Zielonych Inwestycji – GIS, jako wsparcie działań na rzecz 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, wprowadzony jest system dofinansowanie zadań 

w państwowych jednostkach budżetowych oraz możliwa jest również do uzyskania pomoc 

publiczna. 

Bieżąca informacja o otwartych konkursach i naborach wniosków dostępna jest na stronie głównej 

NFOŚiGW, w zakładce „Nabory wniosków”. 

W odniesieniu do działań adaptacyjnych planowanych w ramach MPA dla Legnicy dostępne są 

w 2018 roku nabory wniosków i konkursy w ramach następujących programów i priorytetów: 

 W ramach „Ochrony atmosfery” dostępne są środki w priorytecie System zielonych inwestycji 

(GIS – Green Investment Scheme) – GERARD - Bezemisyjny transport publiczny, w systemie 
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dotacji wnioski można składa do 28.09.2018, w systemie pożyczki – konkurs otwarty jest do 

17.12.2018. 

 Planowany jest nabór w ramach drugiej edycji programu GEPARD zarówno w ramach Części 

1 - Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego oraz Części 2 - 

Strategia rozwoju elektromobilności. 

 W ramach Ochrona atmosfery / Budownictwo energooszczędne / Cześć 2) Dofinasowanie 

budowy pasywnych budynków użyteczności publicznej – nabór wniosków konkursowych 

planowany jest między III kw. 2018 a I kw. 2019. 

 W ramach Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 3) PUSZCZYK – 

Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej planowany jest nabór ciągły między 

IV kw. 2018 a I kw. 2019. 

 Międzydziedzinowe / Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 

Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu - w systemie dotacji  i pożyczki wnioski można 

składa do 28.09.2018. 

 Międzydziedzinowe / Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 

Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń - w systemie dotacji i 

pożyczki wnioski można składa do 28.09.2018. 

 Międzydziedzinowe / Edukacja ekologiczna – w tym przedsięwzięcia o szczególnym 

znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska oraz bazy edukacyjne - w 

systemie dotacji i pożyczki wnioski można składa do 21.12.2018. 

3) Źródła regionalne 

 Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie 

z zapisami Uchwały nr 94/2018 Rady Nadzorczej Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do dofinasowania w 2019 roku wybrano przedsięwzięcia 

priorytetowe z zakresu m.in. ochrony atmosfery, w tym zad. 1.5 Realizacja kompleksowych 

programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności 

publicznej, w priorytecie ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, jak 

również w priorytecie edukacji ekologicznej, gdzie preferowane są działania mające na celu 

podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej z zakresu ochrony zasobów środowiskowych. 

 Regionalny Program Operacyjny Dolnośląskiego (http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-

ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/?g=2&Aktulane&Planowane) obecnie nie są ogłoszone 

konkursy i nabory wniosków związane z tematyką adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie 

z harmonogramem zatwierdzonym w dniu 28 sierpnia 2018 r. w będącym załącznikiem do uchwały 

nr 5892/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w której przyjęto zaktualizowany 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020) w najbliższym czasie otwarte będą 

nabory m.in. w ramach działania 3.3 i 4.5. W ramach OSI PRIORYTETOWEJ 3 GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA i działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 

i sektorze mieszkaniowym planuje się rozpoczęcie składania wniosków w dniu 31.01.2019. 

Natomiast w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY i działania 4.5 

Bezpieczeństwo (Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji 

oraz 4.5.B Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych) planuje się rozpoczęcie składania 

wniosków w dniu 02.11.2018. 

8.4 MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI 

Plan Adaptacji podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji. Monitorowanie stanu 

realizacji działań określonych w Planie Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu 
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realizacji zaplanowanych działań. Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierza się 

Wydziałowi Środowiska i Gospodarowania Odpadami Ocena postępu realizacji Planu będzie 

dokonywana co dwa lata/co pięć lat  na podstawie zebranych informacji zestawionych w Tab. 4.  

Tab. 4. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Kategoria 
działań 

Liczba działań Łączny koszt 
prowadzo-

nych działań 
[zł] 

Koszty 
poniesione 

 z  
własnego 

budżetu [zł] 

Źródła 
pozyskanych 
zewnętrznych 

środków 
finansowych [zł] 

zainicjo-
wanych 

zaplano- 
wanych 

realizo- 
wanych 

zrealizo- 
wanych 

Działania 
edukacyjne  

i informacyjne 

       

Działania 
organizacyjne 

       

Działania 
techniczne 

       

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację 

działań adaptacyjnych, raz na dwa/trzy lata przygotowywany jest raport z wdrażania Planu Adaptacji. 

Raport ten zawiera podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych 

działaniach adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu 

przez Prezydenta Miasta Legnicy będzie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej 

zapoznanie się z jego treścią. 

8.5 EWALUACJA REALIZACJI PLANU ADAPTACJI 

Zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały 

spodziewane rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego 

Planu Adaptacji. W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monitoringu oraz 

dodatkowe badania ewaluacyjne i wskaźniki rezultatu. Wskaźniki rezultatu będą mierzyć względne 

zmiany spowodowane działaniami adaptacyjnymi w stosunku do przyjętych wartości bazowych. 

Wartości bazowe wskaźników rezultatu zostaną wyznaczone w pierwszym roku wdrażania Planu 

Adaptacji Miasta Legnicy.  

Przewiduje się przygotowanie ewaluacji w trybie on-going czyli w trakcie obowiązywania Planu 

Adaptacji oraz ex-post po zakończeniu jej wdrażania. Ewaluacja on-going pozwoli na obiektywny 

przyjrzenie się dotychczasowym wynikom realizacji Planu Adaptacji i zweryfikować pierwotne 

założenia, które były podstawą do jej stworzenia. Natomiast ewaluacja ex-post ma charakter 

podsumowujący efekty realizacji Planu Adaptacji i powinna być podstawą do podjęcia decyzji o 

aktualizacji Planu Adaptacji na kolejny okres planistyczny. Za wykonanie lub zlecenie wykonania 

badań oraz raportów ewaluacyjnych odpowiadać będzie Wydział Środowiska i Gospodarowania 

Odpadami Urzędu Miasta Legnica.  

Tab. 5. Wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Wskaźnik 

[jednostka miary] 
Źródło informacji 

Wartość 

oczekiwana 

Liczba elementów systemu monitoringu zjawisk 

meteorologicznych [szt.] 
UM wzrost 

Ilość składowych systemu ostrzegania (podstrony z 

informacjami o zagrożeniach w systemie SMART CITY) 
UM wzrost 

Liczba platform informacyjnych do gromadzenia, UM/ Wydział zarzadzania wzrost 
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Wskaźnik 

[jednostka miary] 
Źródło informacji 

Wartość 

oczekiwana 

przetwarzania i przechowywania oraz wizualizacji danych 

dotyczących niekorzystnych konsekwencji zagrożeń   

kryzysowego 

Liczba osób przeszkolonych w zakresie zagrożeń 

wywołanych zmianami klimatu 
UM wzrost 

Liczba programów edukacyjnych UM wzrost 

Liczba osób przeszkolonych w zakresie funkcjonowania 

systemów monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach 

wywołanych zmianami klimatu 

UM wzrost 

Liczba systemów informacji o dobrych praktykach i 

działaniach adaptacyjnych 
UM wzrost 

Liczba osób korzystających z systemu informacji UM wzrost 

Ilość budynków i obiektów infrastruktury krytycznej miasta 

dla których zredukowano wrażliwość na zmieniające się 

warunki klimatyczne w odniesieniu do ilości zagrożonych 

budynków i obiektów infrastruktury krytycznej miasta 

UM wzrost 

Czas przejazdu rowerem (15km/h) z dzielnicy A do ... N; Legnicki Rower Miejski wzrost 

długość ścieżek rowerowych (DSR) w odniesieniu do 

obszaru miasta lub liczby jego mieszkańców 
Legnicki Rower Miejski wzrost 

Względna zmiana liczby mieszkańców korzystających 

z transportu rowerowego [%] 
Legnicki Rower Miejski wzrost 

Względna zmiana powierzchni błękitno-zielonej 

infrastruktury w mieście [%] 
Ogrodnik miejski wzrost 

Liczba nowych nasadzeń drzew wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych 
Ogrodnik miejski wzrost 

Względna zmiana liczby użytkowników komunikacji 

publicznej [%] 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w 

Legnicy 

wzrost 

Względna liczba działań administracyjnych na rzecz 

przeciwdziałania skutkom zmian klimatu 
UM wzrost 

Względny spadek zapotrzebowania i zużycia wody na 

jednego mieszkańca miasta [%] 
Miejskie zakłady wodociągowe spadek 

Względny spadek udziału powierzchni zabudowanej 

(nieprzepuszczalnej) w całkowitej powierzchni miasta [%] 
Wydziały urbanistyczne spadek 

Względna zmiana środków przeznaczonych na 

interwencje związane z bezpieczeństwem publicznym 

i związane z usuwaniem skutków zdarzeń 

meteorologicznych i hydrologicznych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców [%] 

Straż pożarna, straż miejska spadek 

Ilość opracowanych koncepcji (programów) 

dedykowanemu miastu dla zapewnienia komfortu 

termicznego mieszkańców [szt.] 

UM wzrost 

Ilość zrealizowanych inwestycji w obrębie obiektów 

sportowo-rekreacyjnych [szt./rok] 
UM wzrost 

Ilość zrealizowanych termomodernizacji obiektów [szt.] UM wzrost 

Stworzenie opracowań dedykowanych miastu (Strategia 

Rozwoju Zieleni w Mieście i Program Małej Retencji) [szt.] 
UM wzrost 

Ilość taboru wyposażonego w klimatyzatory [szt.] 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w 
Legnicy 

wzrost 

Ilość % opóźnionych/odwołanych kursów spowodowanymi Miejskie Przedsiębiorstwo wzrost 
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Wskaźnik 

[jednostka miary] 
Źródło informacji 

Wartość 

oczekiwana 

warunkami pogodowymi (spadek tej ilości) Komunikacyjne sp. z o.o. w 
Legnicy 

Ilość % przystanków wyposażonych w system 

informowania 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o. w 

Legnicy 

wzrost 

Ilość % autobusów elektrycznych (wzrost tej ilości) 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w 
Legnicy 

wzrost 

Względna zmiana liczby budynków posiadających 

certyfikaty ekobudownictwa [%] 
UM wzrost 

Względna zmiana liczby inwestycji w przestrzeni 

komunikacyjnej [%] 
UM, ZDM wzrost 

Względna zmiana liczby inwestycji w przestrzeni 

publicznej [%] 
UM wzrost 

Względna zmiana powierzchni terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych [%] 
UM wzrost 

 

Wnioski płynące z ewaluacji stanowią podstawę aktualizacji zapisów Planu Adaptacji. 

O konieczności aktualizacji zdecyduje Prezydent Miasta Legnicy na podstawie raportów z monitoringu 

i ewaluacji.  

Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników programowych będzie wymagało szerokiego 

zaangażowania w realizację działań Planu Adaptacji zarówno samorządu lokalnego i jednostek mu 

podległych, jak i podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrażania Planu 

Adaptacji będzie upowszechnianie raportów ewaluacji.  
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9 Podsumowanie  
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W ostatnich latach coraz częściej jesteśmy świadkami negatywnych skutków postępujących zmian 

klimatu, często potęgowanych przez konsekwencje naturalnego rozwoju obszarów miejskich – 

wzrostu urbanizacji, zagęszczenia ludności czy liczby pojazdów przypadających na gospodarstwo 

domowe, a z drugiej strony spadku udziału powierzchni biologicznie czynnych, czy dyspozycyjnych 

zasobów wodnych. Zarówno nagłe, gwałtowne zjawiska jakimi są deszcze nawalne, podtopienia 

i powodzie, jak i długotrwałe okresy bezopadowe z wysoką temperaturą powietrza, powodować będą 

coraz większe straty materialne i ekonomiczne, a przede wszystkim coraz większe zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi. 

Wyniki badań naukowych i analiz, a także stanowiska rządów i organizacji międzynarodowych 

wskazują, że zjawiska te będą się pogłębiać stanowiąc zagrożenie nie tylko dla jakości życia, lecz 

także możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego wielu miast, regionów i krajów na świecie, 

w tym także Polski i miasta Legnicy. 

Mając ograniczony wpływ na skalę i częstotliwość występowania samych zjawisk klimatycznych i ich 

pochodnych, w celu budowy miasta odpornego na niekorzystne zjawiska konieczne jest zmniejszenie 

podatności wrażliwych sektorów i obszarów oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego 

w poszczególnych kategoriach funkcjonowania miasta Legnicy. 

 

Aby być skutecznym, niniejszy Plan adaptacji jest komplementarny z wcześniej opracowanymi 

dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi Miasta Legnica, które dotychczas 

kształtowały politykę rozwoju Miasta oraz wdrażały pierwsze działania adaptacyjne, wśród których 

możemy wymienić m.in. działania na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane w ramach 

„Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Legnicy” czy działania mające na celu 

efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych 

proponowane w ramach „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy”, jak również 

współpraca samorządu z mieszkańcami na rzecz zieleni miejskiej w ramach „Programu odnowy 

zieleni średniej i wysokiej”. Należy mieć na uwadze, że działania podejmowane w ramach wdrażania 

Planu adaptacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami. 

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Legnicy spełnia funkcję nie tylko dokumentu 

strategicznego. Jego zadaniem jest także poszerzanie wiedzy i świadomości zaangażowanych 

podmiotów, interesariuszy i mieszkańców Miasta. Skuteczna adaptacja nie ogranicza się bowiem 

jedynie do realizacji listy działań adaptacyjnych objętych niniejszym dokumentem. Niezwykle istotne 

jest także podejmowanie skutecznych działań w ramach przedsięwzięć już realizowanych, a także 

w naszym codziennym życiu. Realizację tej funkcji starano się zapewnić poprzez włączenie 

w opracowanie dokumentu szerokiego grona interesariuszy, a także zapewnienie możliwości udziału 

społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Projektu Planu adaptacji. 

Adaptacja w systemach ludzkich to proces dostosowania do zaistniałych lub 

oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków w celu złagodzenia szkód lub wykorzystania 

korzystnych możliwości. W systemach naturalnych jest to proces dostosowania do 

obecnych i oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków; interwencja człowieka może 

ułatwić dostosowanie (systemów naturalnych) do oczekiwanych zmian klimatu 

(wg IPCC, 2012: Summary for Policymakers. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation). 

 



 

    

Instytut Ochrony Środowiska 

Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Krucza 5/11D 
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Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych 
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tel.: 32 254 60 31 
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e-mail: ietu@ietu.pl 
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Załączniki 
Dołączone do Planu adaptacji na DVD. 

 

 

 

1) Lista interesariuszy 

2) Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

3) Materiały graficzne  

4) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu MPA 

5) Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(przygotowanie po konsultacjach społecznych) 

 

 


