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Wykaz skrótów 

 
MPA Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 
2018 poz. 2081) 
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1 Wprowadzenie  

„Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji Miasta 
Legnicy do zmian klimatu do roku 2030” (zwane dalej Podsumowaniem) zostało opracowane w 
ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM 
z dnia 12 stycznia 2017 r. przez Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu 
Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego 
i Arcadis sp. z o.o. 

Organem opracowującym „Plan adaptacji do Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030” (zwany 
dalej Planem Adaptacji) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2081, zwanej 
dalej Ustawą OOŚ) jest Prezydent Miasta Legnicy. Plan Adaptacji jest dokumentem, o którym mowa 
w art. 46 pkt 2 Ustawy OOŚ.  

2 Podstawa prawna i zakres Podsumowania  

Podstawę prawną strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2081); dalej 
Ustawa OOŚ.  

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione:  

− ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,  

− opinie właściwych organów,  

− zgłoszone uwagi i wnioski,  

− wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone,  

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu.  

Dodatkowo zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu 
wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające 
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. Niniejsze podsumowanie zawiera wymienione uzasadnienie. 

3 Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z definicją art. 3 pkt 14 rozumiana 
jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków dokumentu 
strategicznego, obejmowała w szczególności: 
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na 

środowisko, 
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2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

W poniższej tabeli przedstawiono przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu 
Adaptacji. 

Tabela 1. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Adaptacji  

Plan Adaptacji nie wymagał przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

 

4 Informacja o sposobie uwzględnienia w Planie Adaptacji 
wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

4.1 Ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko  

Zakres SOOŚ  
według Ustawy OOŚ 

Komentarz 

Uzgodnienie stopnia 
szczegółowości informacji 
zawartych w prognozie 
oddziaływania na 
środowisko 

Prezydent Miasta Legnica wystąpił do RDOŚ (pismo 
GOS.1610.1.205.2016.XX z dnia 15.05.2018 r.) i PWIS (pismo 
GOS.1610.1.205.2016.XX z dnia 15.05.2018 r.) r.) z wnioskiem o 
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy OOŚ.  
Ustalenie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko zostało określone w pismach: 

− RDOŚ, pismo WSI.411.192.2018.JN z dnia 14.06.2018 r.; 

− PWIS, pismo ZNS.9022.2.401.2018.DG z dnia 25.05.2018 r. 
Pisma zostały załączone do niniejszego Podsumowania (Załącznik 1) 

Sporządzenie prognozy 
oddziaływania na 
środowisko 

Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą OOŚ i uzgodnieniami 
organów, w pełnym zakresie wynikającym z art. 51 oraz art. 52 ust. 1 
i 2. Sposób uwzględnienia w Planie Adaptacji ustaleń Prognozy OOŚ 
opisano w rozdz. 4.1. 

Uzyskanie wymaganych 
ustawą opinii 

Prezydent Miasta Legnica wystąpił do RDOŚ (pismo 
GOS.1610.1.205.2016.XX z dnia 24.10.2018 r.) oraz PWIS ( pismo 
GOS.1610.1.205.2016.XX z dnia 24.10.2018 r.) z wnioskiem o 
zaopiniowanie projektu Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ. Opinie 
zostały wyrażone w pismach: 

− RDOŚ, pismo WSI.410.549.2018.JN z dnia 26.11. 2018 r., 

− PWIS, pismo ZNS.9022.2.863.2018.DG z dnia 5.11. 2018 r. 
Pisma zostały załączone do niniejszego Podsumowania (Załącznik 2).  
Informacje o uwzględnieniu opinii przedstawiono w rozdz. 4.2. 

Zapewnienie możliwości 
udziału społeczeństwa w 
postępowaniu 

Prezydent Miasta Legnica podał do publicznej wiadomości 
informację o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla miasta Legnicy wraz z Prognozą OOŚ 
(Obwieszczenie z dnia 25 października 2018 r., załączone do 
Podsumowania– załącznik 3).  
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Celem Prognozy była ocena wpływu projektowanego dokumentu na osiągnięcie celów ochrony 
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań 
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie, 
zapobieganie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Wszystkie 
działania adaptacyjne przeanalizowano pod kątem wpływu na środowisko.  

Działania adaptacyjne zaproponowane w Planie Adaptacji dla Legnicy, oprócz realizacji celów 
adaptacyjnych równocześnie przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do realizacji ważnych celów 
ochrony środowiska lub pozostają neutralne względem celów ochrony środowiska. Jedynie nieliczne 
działania nie będą służyły realizacji celów ochrony środowiska (służąc jednak realizacji celu adaptacji 
miasta do zmian klimatu); nie stwierdzono, aby którekolwiek z działań adaptacyjnych pozostawało w 
sprzeczności z realizacją celów ochrony środowiska. Przyjęte cele strategiczne realizowane mają być 
poprzez działania o charakterze technicznym, organizacyjnym oraz informacyjno-edukacyjnym. 

Projekt MPA został tak skonstruowany, aby działania miały silny pozytywny wpływ na łagodzenie 
efektów zmian klimatu w Legnicy. Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych 
zaplanowanych w MPA, zlokalizowane są na terenach w przewadze zurbanizowanych i nie będą 
powodowały znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Nie zidentyfikowano żadnego 
działania mogącego znacząco negatywnie wpływać na środowisko. Większość działań ma 
oddziaływania korzystne lub raczej korzystne. Część działań jest neutralna. Tylko jedno działanie: 5. 
Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury może potencjalnie oddziaływać 
negatywnie na niektóre komponenty środowiska (różnorodność biologiczną, florę i faunę; wody oraz 
powiązania między elementami środowiska.  

Dla działanie można zastosować rozwiązania ograniczające ich negatywne oddziaływania. 

Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA, zlokalizowane są na 
terenach w przewadze zurbanizowanych i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak dla niektórych działań adaptacyjnych proponuje się 
rozwiązania, które ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko planowanych działań 
adaptacyjnych. 

Lp. Działania 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

1 Działanie 5. Budowa i rozwój systemu 

błękitnej i zielonej infrastruktury 

Kształtowanie struktur przestrzennych 

zapewniających utrzymanie (poprawę) 

bioróżnorodności w mieście ze 

szczególnym uwzględnieniem korytarzy 

ekologicznych wzdłuż cieków, przede 

wszystkim kształtowanie terenów 

nadrzecznych w międzywalu Kaczawy. 

- poprzedzenie działań związanych z kształtowaniem terenów 
nadrzecznych międzywala szczegółową inwentaryzacją 
przyrodniczą;  

- uwzględnienie w kształtowaniu terenów nadrzecznych w 
międzywalu eliminacji obcych gatunków roślin, szczególnie 
nawłoci kanadyjskiej i rdestowców; 

- realizacja budowy z zachowaniem najlepszych dostępnych 
technologii chroniących rzekę przed przypadkowym 
zanieczyszczeniem paliwami lub smarami 

- uwzględnienie w kształtowaniu terenów nadrzecznych w 
międzywalu kształtowania strefy ekotonowej za pomocą 
materiałów naturalnych i brzegowych umocnień 
ekologicznych. 

Analiza powiązań MPA z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi szczebla regionalnego i 
lokalnego nie wykazała możliwości wystąpienia potencjalnych negatywnych oddziaływań 
skumulowanych. Znacząca część działań adaptacyjnych jest zgodna z zapisami innych dokumentów w 
zakresie poprawy jakości i stanu środowiska, część działań będzie wzmacniać swoje pozytywne 
oddziaływania, a część nie ma żadnych powiązań z innymi zamierzeniami. 
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Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000 i inne elementy wskazane w decyzji 
RDOŚ 

W granicach miasta Legnica brak obszarów należących do europejskiej sieci obszarów chronionych 
Natura 2000. Najbliżej położonym jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH020052 Pątnów Legnicki 
o powierzchni 1085,57 ha, położony w odległości ok. 0,5 km na północny – wschód od granic miasta.  
Z uwagi na peryferyjne w stosunku do miasta położenie obszaru i charakter działań adaptacyjnych 
MPA (ograniczonych do obszaru miasta Legnicy) prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnej 
kolizji celów ochrony obszaru z działaniami adaptacyjnymi jest bardzo małe. 

Legnickie użytki ekologiczne to: śródleśne oczka wodne; kępy drzew i krzewów; płaty nieużytkowanej 
roślinności; bagno. Działania adaptacyjne, w szczególności działanie 5. Budowa i rozwój systemu 
błękitnej i zielonej infrastruktury będą wykorzystywały istniejące użytki ekologiczne do zwiększenia 
funkcjonalności i spójności biologicznej osnowy miasta.  

Kaczawa na odcinku przepływającym przez Legnicę jest rzeką szczególnie istotną dla zachowania 
ciągłości morfologicznej w celu umożliwienia migracji dla jesiotra (gatunek restytuowany w dorzeczu 
Odry) oraz aktualnie występujących w niej gatunków: troci wędrownej, lipienia i pstrąga 
potokowego. W MPA brak działań adaptacyjnych mogących negatywnie wpłynąć na migracyjne 
funkcje rzeki. 

Wskazano następujące rekomendacje, które po wprowadzeniu do końcowej wersji MPA przyczynią 
się do lepszej realizacji celów ochrony środowiska lub wzmocnienia korzystnego dla środowiska 
oddziaływań zaplanowanych działań adaptacyjnych. 

Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA 

Lp. Miejsce zmiany Zakres zmiany 

1 Działanie 5. 

Budowa i rozwój 

systemu błękitnej i 

zielonej 

infrastruktury 

 

Uzupełnić o zapisy: 

Działania związane z kształtowaniem terenów nadrzecznych międzywala należy 

poprzedzić szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą;  

W kształtowaniu terenów nadrzecznych w międzywalu należy uwzględnić 

eliminację obcych gatunków roślin, szczególnie nawłoci kanadyjskiej i 

rdestowców oraz kształtowanie strefy ekotonowej za pomocą materiałów 

naturalnych i brzegowych umocnień ekologicznych. 

 

4.2 Opinie organów właściwych w strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko 

Opinie o Planie Adaptacji i Prognozie OOŚ wyraziły organy - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu oraz Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował projekt MPA nie 
wnosząc uwag. Stwierdzając, iż realizacja postanowień przedmiotowego planu nie spowoduje 
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko pod warunkiem przestrzegania wszystkich 
zasad zawartych w przedłożonej dokumentacji oraz uwzględnienia obowiązujących przepisów z 
zakresu ochrony środowiska oraz ochrony przyrody (w tym także konieczności uzyskania wszelkich 
niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych).  
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Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w zakresie wymagań higienicznych i 
zdrowotnych pozytywnie zaopiniował projekt MPA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie 
wnosząc uwag. 

 

4.3 Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

Konsultacje społeczne projektu Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ odbywały się w okresie 21 dni.  

Dokumentacja była udostępniona do wglądu na stronie internetowej http://um.bip.legnica.eu/ oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Legnica, w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Pl. 
Słowiański 8, pok. 302. 

Uwagi i wnioski można było składać od 25.10.2018 r. do 15.11.2018 r.: 

1) w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Legnica, Wydział Środowiska i Gospodarowania 
Odpadami, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica; 
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Legnica, Wydział Środowiska i Gospodarowania 
Odpadami, Pl. Słowiański 8, pok. 302, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek od 7.30 do 15.30, a we wtorek od 8.00 do 16.00; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres: gos@legnica.eu, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsultacje społeczne – 
projekt MPA. 

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi i wnioski. 

 

5 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu  
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Plan Adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, 
jakim są zmiany klimatu. Działania adaptacyjne będą realizowane w celu poprawy warunków życia 
w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.  

W Prognozie oddziaływania na środowisko wskazano, że działania adaptacyjne będą pozytywnie 
oddziaływały na środowisko. Plan Adaptacji jest spójny z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do 
zmian klimatu oraz polityką rozwoju miasta. Plan Adaptacji jest powiązany z dokumentami 
wyrażającymi tę politykę i będzie powodować wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych 
dokumentów na środowisko. 

W Prognozie OOŚ odniesiono się do rozwiązań alternatywnych. Podkreślono, że w procesie 
opracowania Planu Adaptacji rozpatrzono trzy opcje adaptacji miasta. Opcje te zostały poddane 
analizom – analizie wielokryterialnej (MCA) oraz analizę kosztów i korzyści (CBA). Kryteria 
środowiskowe były uwzględnione w obu analizach. W analizie wielokryterialnej oceniono działania 
uboczne oraz zrównoważany charakter proponowanych działań (możliwy negatywny wpływ na 
środowisko oraz spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju - sprawiedliwości międzypokoleniowej 
i oszczędnego gospodarowania zasobami). W analizie kosztów i korzyści brano pod uwagę korzyści 
w zakresie majątku środowiskowego, m. in. zwiększenie powierzchni błękitno-zielonej infrastruktury 
i realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Analizy pozwoliły na wybór opcji adaptacji, 
która nie tylko w jak najmniejszym stopniu niekorzystnie mogłaby wpływać na środowisko, ale także 
takiej, która w jak największym stopniu służy ochronie zasobów i jakości elementów środowiska.  

http://um.bip.legnica.eu/
mailto:gos@legnica.eu
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Dla działań adaptacyjnych - technicznych, realizowanych w środowisku, mogą wystąpić niewielkie 
negatywne oddziaływania związane głównie z etapem budowy przedsięwzięć. Jest możliwość 
zastosowania rozwiązań ograniczających, a nawet eliminujących potencjalne negatywne 
oddziaływania tych działań adaptacyjnych.  

Ponadto w Prognozie wskazano, że brak realizacji MPA nie spowoduje braku zmian w stanie 
środowiska, nie spełni funkcji konserwatorskich, utrwalających stan aktualny. Wręcz przeciwnie, 
istniejące trendy dla wielu komponentów będą się pogłębiały, co spowoduje, że stan środowiska 
będzie się pogarszał. Natomiast realizacja MPA stwarza dużą szansę na jego poprawę.  

Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w Planie Adaptacji. 

Plan Adaptacji został wypracowany w trybie współpracy zespołu ekspertów, przedstawicieli miasta –
pracowników urzędu miasta, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych miasta – oraz 
interesariuszy. W trakcie opracowania Planu Adaptacji przeprowadzono cykl trzech warsztatów, na 
których dyskutowano kolejne elementy dokumentu. Ponadto odbyły się spotkania robocze członków 
zespołu ekspertów i członków zespołu miejskiego. Jest to więc dokument opracowany w trybie 
partycypacyjnym i uwzględniający potrzeby adaptacji do zmian klimatu różnych grup społecznych.  

Zgodnie z koncepcją adaptacji do zmian klimatu wyrażoną w Białej Księdze. Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie ramy działania (COM(2009)147final) „Jednym ze sposobów przeciwdziałania 
skutkom zmian klimatu są strategie koncentrujące się na zarządzaniu zasobami wodnymi, 
gruntowymi i biologicznymi oraz ich ochronie w celu utrzymania i przywrócenia zdrowych i sprawnie 
funkcjonujących ekosystemów zdolnych do adaptacji do zmian klimatu. (…) Dowody wskazują, że 
korzystanie z możliwości natury w zakresie niwelowania i kontrolowania skutków na obszarach 
miejskich i wiejskich może być skuteczniejszym sposobem adaptacji, niż poleganie tylko na 
infrastrukturze fizycznej”. Zasady te były podstawą opracowania Planu Adaptacji i stanowią podstawę 
wyboru wariantu Planu Adaptacji.  

6 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko 

Zasięg terytorialny Planu Adaptacji jest ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta 
i jest znacznie oddalony od granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy 
obszarem, w którym położone jest miasta oraz obszarami poza granicami kraju. Oddziaływania Planu 
Adaptacji mają lokalny zasięg, zamykają się w granicach miasta. W związku z powyższym Plan 
Adaptacji nie wymagał przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. 

7 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Realizacja działań przewidzianych w MPA wymaga stałego monitorowania oraz odpowiedniego 
reagowania w przypadku, gdy pojawiają się rozbieżności pomiędzy zakładanymi rezultatami a stanem 
rzeczywistym. Ocena wdrażania założeń MPA opiera się na zestawie określonych wskaźników 
systematycznie monitorowanych i sprawozdawanych. Powinno to zapewnić stałą kontrolę jakości 
zarządzania środowiskiem i realizacji inwestycji. 
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W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą się także do 

ochrony środowiska. Niemniej proponuje się, aby w końcowej wersji MPA znalazły się dodatkowe 

wskaźniki, które przedstawiono w tabeli.  

Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska  

Komponent środowiska 
Wskaźnik 

[jednostka miary] 
Częstość  Źródło informacji 

Różnorodność 

biologiczna, flora i fauna 

Powierzchni odtworzonych siedlisk [ha] Co 6 lat Urząd Miasta 

Liczba wyciętych drzew na potrzeby realizacji 

działań adaptacyjnych  
Co 6 lat Urząd Miasta 

Wody  Ocena komfortu życia w mieście przez 

mieszkańców – badanie jakościowe 

1 raz w 

roku 
Urząd Miasta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 
1) Pisma organów ustalających zakres szczegółowości informacji 

zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko; 
2) Pisma organów opiniujących właściwych w strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko; 
3) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie 

konsultacji społecznych. 
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