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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu p.n.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu ma na celu identyfikację 
przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń Strategii na środowisko, ocenę 
zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, a także ich zgodności 
z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje 3 powiaty:  górowski, legnicki i polkowicki oraz 29 
gmin zlokalizowanych na terenie powiatów: legnickiego, lubińskiego, głogowskiego, polkowickiego 
i górowskiego.  

Cel i zakres merytoryczny opracowania 

 Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 
przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji 
przedsięwzięć, dla których Strategia wyznacza ramy i kierunki rozwoju, między innymi poprzez 
ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w Strategii rozwiązaniami o charakterze planistycznym 
i organizacyjnym, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami 
gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań 

 Opis środowiska przyrodniczego 

 ZIT LGOF zajmuje teren województwa dolnośląskiego położony w jego północnej i centralnej części 
obejmując łącznie 694 598 ha, co łącznie stanowi 35% powierzchni całego województwa 
dolnośląskiego. 

Obszar legnicko-głogowski położony jest w obrębie Nizin Śląsko – Łużyckich. W skład nizin wchodzą 
następujące równiny: Szprotawska, Legnicka oraz Lubińska, które obejmują szerokie dna dolin 
rzecznych zajętych przez pola uprawne oraz użytki zielone, obszary wypoczynkowe, jak również 
fragment Borów Dolnośląskich. 

Obszar legnicko-głogowski położony jest w obrębie dwóch jednostek geologiczno- tektonicznych: 
Monokliny Przedsudeckiej oraz Sudetów, rozdzielonych sudeckim uskokiem brzeżnym. 

Obszar Dolnego Śląska jest jednym z bardziej zasobnych w surowce mineralne rejonów Polski. 
Złoża rud miedzi są wyjątkowo bogate w inne pierwiastki chemiczne, takie jak: srebro, nikiel, 
kobalt i złoto. Znaczna część obszaru funkcjonalnego pokrywa się z zasięgiem Legnicko-
Głogowskiego Okręgu Miedziowego, w skład którego wchodzi 5 powiatów (głogowski, polkowicki, 
lubiński, legnicki, oraz miasto na prawach powiatu Legnica). LGOM jest głównym ośrodkiem 
przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na 
świecie. 

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Polski, obszar legnicko-głogowski leży w obrębie 
następujących regionów: 

• VI – wielkopolskiego (w granicach województwa znajdują się subregiony: VI7 – trzebnicki, 
VI5 – fragment zielonogórsko-leszczyńskiego oraz część VI6 – pradoliny barycko-
głogowskiej); 

• XV – wrocławskiego (w granicach województwa znajduje się subregion XV1 – 
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przedsudecki, XV2 – subregion kluczborski). 

Zasoby wód podziemnych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego są 
zróżnicowane w zależności od budowy geologicznej. W obrębie regionu wrocławskiego i regionu 
legnickiego zasoby wód podziemnych są wystarczające. 

Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny znajduje się w całości w obrębie obszaru dorzecza Odry 
(region wodny Środkowej Odry). Do głównych dopływów w zlewni Odry na terenie LGOF należy 
zaliczyć: Barycz, Szprotawę, Kaczawę. 

Klimat obszaru jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy 
powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Obszar legnicko-
głogowski położony jest na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: sudeckiego oraz śląsko – 
wielkopolskiego. 

Jest to obszar zróżnicowany pod względem fizyczno-geograficznym i geobotanicznym. Znaczną 
część obszaru zajmują krajobrazy tarasów nadzalewowych – akumulacyjne, oraz zalewowych den 
dolin. Nieco mniejsze powierzchnie zajmują krajobrazy peryglacjalne równinne i faliste, rzadziej 
fluwioglacjalne równinne i faliste. Przeważającym krajobrazem roślinnym są śródlądowe 
bory sosnowe i bory mieszane w odmianie wielkopolsko-łużyckiej. Obszar LGOF wyróżnia się 
nieznacznie niższym wskaźnikiem lesistości na poziomie 26,8%, w stosunku do lesistości woj. 
dolnośląskiego (29,8%) oraz całego kraju (29,6%). Flora LGOF zawiera wiele gatunków chronionych 
i rzadkich. Szczególnie wartościowe gatunki roślin występują w dolinach rzecznych i na terenach 
podmokłych. 

Spośród tych gatunków większość najrzadszych i najcenniejszych zwierząt skupionych jest 
w dolinach rzecznych Odry i Baryczy, a szczególnie w obszarze ujścia Baryczy do Odry i na terenach 
zalewowych międzywala i starorzeczach. 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. prawnie chroniona, zajmuje w 
obrębie obszaru legnicko-głogowskiego powierzchnię 27,1 % całego obszaru. Jest to wartość 
powyżej średniej dla województwa dolnośląskiego (18,6%) i jednocześnie znacznie poniżej 
średniej dla kraju (32,3%). W obrębie Obszaru występują wszystkie formy ochrony przyrody 
z wyjątkiem parku narodowego. 

 Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

 Wody powierzchniowe i podziemne. Ogólna ocena większości jednolitych części wód podziemnych 
na terenie obszaru legnicko-głogowskiego wypada dobrze. Jako słabe zostały ocenione te JCWPd, 
w obrębie których zlokalizowane są duże ośrodki wydobywcze i przemysłowe. Zgodnie z wynikami 
badań WIOŚ we Wrocławiu wody powierzchniowe na terenie LGOF w 2019 były wodami 
w przeważającej większości o słabym lub złym stanie/potencjale ekologicznym. Do degradacji wód 
powierzchniowych na tym obszarze przyczyniają się głównie zrzuty ścieków przemysłowych 
i komunalnych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami powierzchniowymi. 

Powietrze atmosferyczne. Na obszarze LGOF odnotowuje się przekroczenia średnio dobowe 
i średnioroczne dla takich substancji jak: PM10 oraz benzo(a)pirenu. Przyczyną tych przekroczeń 
są zazwyczaj emitory lokalnych kotłowni i palenisk domowych zlokalizowanych na terenach 
zurbanizowanych. Inną przyczyną są również zanieczyszczenia pochodzące z transportu 
drogowego. 

Hałas. Na terenie LGOF występują źródła hałasu o charakterze: liniowym, powierzchniowym 
i punktowym. Emisja hałasu stanowi uciążliwość tylko lokalnie, w tym głównie w sąsiedztwie 
głównych ciągów komunikacyjnych. 

 Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 



Strategia ZIT LGOF 2021-2027 
  

 

 
7 

 Czynnikami wpływającymi na rozwój LGOF w obszarze środowiskowym są takie czynniki jak: 

1. Zanieczyszczenie środowiska, w tym głównie stan i jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. 

2. Uwarunkowania przyrodnicze i bioróżnorodność – stosunkowo wysokie w skali 
województwa wartości przyrodnicze związane głównie z obszarami: Dolina Odry wraz 
z dopływami, Dolina Szprotawy i Stawy Przemkowskie, Dolina Baryczy, Bory Dolnośląskie. 

3. Infrastruktura komunalna – głównymi czynnikami limitującymi w tym zakresie są: stopień 
zwodociągowania i skanalizowania obszaru, a także stopień rozwoju sieci gazowej. 

4. Oddziaływania antropogeniczne – w tym obszarze oddziaływanie związane jest głównie 
z funkcjonowaniem przemysłu wydobywczego oraz związanym z nim historycznego 
zanieczyszczenia środowiska i przekształcenia warunków przyrodniczych. 

5. Potencjał odnawialnych źródeł energii – w dalszym ciągu stosunkowo niewielki stopień 
wykorzystania potencjału OZE. 

Ocena odporności na degradację i zdolności regeneracyjne środowiska 

 Ze względu na to, że większa część planowanych działań i inwestycji opisanych w Strategii dotyczy 
obszaru przekształconych (zabudowa miejska i wiejska) lub jest ograniczona do istniejącej 
infrastruktury, należy ocenić odporność poszczególnych elementów środowiska występujących 
w zasięgu oddziaływania tych działań jako wysoką. 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu Strategii 

 Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska w obrębie granic 
administracyjnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wymienić należy m. in.: 

1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego; 

2. Zagrożenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń projektu Strategii 

 Na potrzeby Strategii ZIT LGOF zdefiniowano trzy spójne obszary interwencji. Obszary interwencji 
to: 

1. Obszar tematyczny Usługi społeczne 

2. Obszar tematyczny Gospodarka 

3. Obszar tematyczny Środowisko 

Następnie sporządzono systematykę celów rozwojowych i przedsięwzięć, które korespondują 
zarówno z regionalnymi dokumentami strategicznymi, jak również odpowiadają na 
zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne gmin i powiatów- członków LGOF. 

Wyznaczono także przewidziane do realizacji przedsięwzięcia zintegrowane. Są to: 

• PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników samorządów 

• PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich 
mieszkańców LGOF   

• PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego 

• PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego 

• PZ 3.1 Czyste powietrze 
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• PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 

• PZ 3.3 Termomodernizacje 

• PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

• PZ 3.5. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Powiązanie ustaleń Strategii z innymi dokumentami oraz sposób realizacji celów ochrony środowiska 
ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym 

 Strategia jest w pełni zgodna z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi 
w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu międzynarodowym, krajowym 
i regionalnym, w tym: 

 Europejski Zielony Ład. Umowa partnerstwa 2021-2027 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 Strategie powiatowe i gminne 

Skutki braku realizacji Strategii 

 Brak realizacji dokumentów strategicznych spowodowałoby mniejszą skuteczność wykorzystania 
zasobów finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych), gospodarczych oraz mniejszy stopień 
osiągnięcia zamierzonych celów. Można przyjąć założenie, że bez wdrożonych mechanizmów 
planowania strategicznego nie byłaby możliwa realizacja podstawowej zasady zrównoważonego 
rozwoju, która z założenia wymaga podejścia całościowego i długofalowego. 

Część z wymienionych działań jest pośrednio lub bezpośrednio ukierunkowana na poprawę stanu 
w zakresie środowiska naturalnego, dlatego w przypadku odstąpienia od realizacji postanowień 
Strategii przewiduje się wystąpienia zjawisk negatywnych, a dotyczących pogorszenia i degradacji 
stanu środowiska naturalnego. 

Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji 
ustaleń projektu Strategii 

 W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań 
na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz zdrowie ludzi. Określono oddziaływanie 
na poszczególne elementy środowiska. 

Oddziaływania mogące wystąpić w wyniku realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym różnią 
się, w zależności od skali i charakteru obiektów powstałych w wyniku ich realizacji. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz możliwe było ogólne określenie potencjalnych 
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie budowy 
i eksploatacji. Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być 
związane z fazą realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania związane są 
głównie z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych. Oddziaływania te polegać będą na lokalnym 
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przekształceniu terenu, pogorszeniu jakości powietrza oraz podwyższenie poziomu hałasu. 

Głównymi elementami środowiskowymi, które będą poddane presji w wyniku realizacji 
postanowień Strategii to powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny oraz częściowo 
powierzchnia ziemi i zbiorowiska roślinne. 

Z uwagi na ogólny, ramowy charakter Strategii szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko 
proponowanych działań nie może podlegać dokładniejszej analizie. Jednakże biorąc pod uwagę 
stopień szczegółowości analizowanego dokumentu oraz dostępne na tym etapie prognozowania 
informacje dotyczące warunków realizacji poszczególnych działań można stwierdzić, że ich 
realizacja nie wpłynie negatywnie na stan i jakość poszczególnych komponentów środowiska. 

Szereg działań przewidzianych w Strategii będzie miało jednoznacznie pozytywne oddziaływanie 
na środowisko i warunki przyrodnicze. Do działań takich należą te ukierunkowane na 
termomodernizacje budynków, rozbudowę układu drogowego, w tym ścieżek rowerowych, rozwój 
OZE i wymiana oświetlenia ulicznego, a także rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego. 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu Strategii 

 Negatywny wpływ na środowisko zadań i działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii 
nie będzie miała istotnego znaczenia i w przypadku większości założeń będzie ograniczała 
się do etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy i modernizacji). Zdecydowana 
większość planowanych inwestycji będzie realizowana na obszarach antropogenicznych 
(zabudowa miejska i wiejska oraz rekreacyjnych). W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie ogólnych 
niespecyficznych działań łagodzących w zakresie właściwej organizacji pracy oraz BHP. 

Oddziaływania transgraniczne 

 Zachodnia granica obszaru legnicko-głogowskiego zlokalizowana jest w znacznej odległości od 
granic RP – najbliższa granica z Republiką Federalną Niemiec znajduje się w odległości ok. 70 km 
w kierunku zachodnim. Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień 
„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 

Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie Strategii 

 Kierunek działań wyznaczony w projekcie Strategii dąży do osiągnięcia celów spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju i jest istotny dla zwiększenia efektywności działań w strefie 
społecznej i gospodarczej. Na podstawie ogólnej analizy potencjalnych oddziaływań planowanych 
do realizacji przedsięwzięć, nie zidentyfikowano inwestycji, które w sposób znaczący mogą 
negatywnie oddziaływań na środowisko. W tej sytuacji wybór optymalnej lokalizacji lub warunków 
realizacji poszczególnych zadań należy przeprowadzić w drodze indywidualnych postępowań 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej 

Prognozą OOŚ) dla dokumentu ramowego p.n.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” (zwana dalej Strategią ZIT LGOF 

lub Strategią). 

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przedstawienie skutków realizacji analizowanego 

dokumentu na środowisko, w tym także na zdrowie ludzi. Pozwala przede wszystkim na ocenę, czy 

proponowane do realizacji działania, bądź wskazane kierunki rozwoju uwzględniają we właściwym 

stopniu kwestie związane z ochroną środowiska. Prognoza analizuje czy istnieją inne, alternatywne do 

wskazanych, rozwiązania umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu, których negatywny wpływ 

realizacji byłby mniejszy aniżeli zawartych w prognozowanym dokumencie. W prognozie zawarto 

również propozycje zastosowania rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania mogące 

wystąpić w wyniku realizacji projektów określonych w Programie. Jej częścią niezbędną jest wskazanie 

rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na środowisko, bądź wskazanie 

rozwiązań alternatywnych, które umożliwiają osiągnięcie zamierzonych efektów przy jak najmniejszym 

negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

 

2. Podstawy formalno–prawne opracowania 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 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 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247), na organie administracji opracowującym projekt polityki, 

strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 

i wykorzystywania terenu lub innych dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień tych 

dokumentów mogących spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, spoczywa obowiązek 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. 

W myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko prognoza 

oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, 

strategii, planu lub programu. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego dokumentu 
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o charakterze ramowym, wyznacza podstawy i ogólne warunki dla realizacji przyszłych przedsięwzięć, 

tak infrastrukturalnych, jak i o charakterze organizacyjnym i przestrzennym. Analizie i ocenie podlega 

całość założeń wynikających z Programu. Prognoza pozwala – we wszystkich fazach planowania – 

uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi, a przyjętymi zadaniami 

i celami strategicznymi i metodami ich wdrożenia. 

Zapisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stanowią 

odzwierciedlenie wdrożenia do polskich regulacji prawnych ustaleń podjętych na poziomie 

międzynarodowym w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, w tym: 

 Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 

175 z 05.07.1985), 

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 

90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 

udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów 

w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu 

do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008). 

Oprócz wymienionej ustawy podstawą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko są również 

inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia krajowe, w tym przede wszystkim: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219), 

 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 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 247), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2020 poz. 310), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797), 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020 
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r. poz. 150), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 1862), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku ( t. j. Dz. U. 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza 

instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 

nr 130 poz. 881), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 1510), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 

2016 poz. 138). 
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3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie przewidywanego 

wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji przedsięwzięć, dla których Strategia 

wyznacza ramy i kierunki rozwoju, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w Strategii 

rozwiązaniami o charakterze planistycznym i organizacyjnym, a uwarunkowaniami środowiska 

przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tym artykułem prognoza 

oddziaływania na środowisko zawiera: 

1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązanie 

z innymi dokumentami, 

2. informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

5. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

6. prognoza określa, analizuje i ocenia, 

7. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

8. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

9. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

10. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich 

te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

11. przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 

biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi 
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elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Ponadto prognoza przedstawia: 

1. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, 

2. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 

wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej 

wiedzy. 

Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 oraz w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2) 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 pismem z dnia 10 lutego 2021 r. znak: 

RM.RFS.041.40.5.2020.VII zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z wnioskiem o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu ww. Dokumentu. Pismem z dnia 15 marca 2021 r. znak: WSI.410.2.18.2021.KM 

RDOŚ we Wrocławiu wyraził opinię, że dla analizowanego dokumentu istnieje konieczność opracowania 

prognozy oddziaływania na środowisko i określił zakres prognozy.  

Jednocześnie RDOŚ we Wrocławiu w piśmie z dnia 15 marca 20214. dokonał zmiany kwalifikacji 

projektu Strategii. W ocenie organu Strategia ZIT LGOF powinna zostać zaliczona do kategorii 

dokumentów, o których mowa w art.  46 ust. 1 pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Na tej podstawie, w związku z art. 53 ust. 1 ww. ustawy wystąpiono o uzgodnienie 

w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 

na środowisko z Dolnośląskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu. W związku 

z powyższym, 19.03.2021 r. wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w przygotowywanej prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027”. 

Pismem z dnia 29 marca 2021 r., znak ZNS.9022.4.33.2021.MG Dolnośląski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny we Wrocławiu  określił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko dla analizowanego dokumentu. 
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Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko, informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania 

projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

 

4. Metody pracy i materiały źródłowe 

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

wynikających z zapisów projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Zaproponowano rozwiązania 

minimalizujące negatywny wpływ ustaleń Strategii na środowisko. Określono także możliwości 

poprawy stanu oraz funkcjonowania systemów przyrodniczych. 

4.1. Wykorzystane materiały źródłowe 

Literatura: 

 Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 1994, 

 Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN Warszawa, 1978, 

 Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa. 

 Materiały kartograficzne: 

 mapa topograficzna dla obszaru województwa dolnośląskiego, 

 mapa zasięgu obszarów ochrony przyrody w skali 1:50 000. 

Dokumenty, inne opracowania: 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2017 z perspektywą 

do 2021 roku. 

 Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 

działań krótkoterminowych. 

 Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2017 roku, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Opole 2018r. 

 Stan Środowiska W Województwie Dolnośląskim. Raport 2019 i Raport 2020. 
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4.2. Metoda opracowania 

Materiały literaturowe, w połączeniu z diagnozą istniejącego stanu, pozwoliły na opracowanie 

charakterystyki stanu funkcjonowania środowiska, występujących zagrożeń i zasobów cennych pod 

względem wartości przyrodniczych w podziale na poszczególne komponenty. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono głównie przy zastosowaniu metody indukcyjno-

opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w logiczną 

całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska 

i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. 

Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako 

całości. Porównano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami 

przyrodniczymi. Analizy zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, 

jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście - stopień 

ogólności (lub szczegółowości) ustaleń Strategii. 

Powyższe materiały pozwoliły opracować charakterystykę stanu funkcjonowania środowiska, a także 

określić szanse i zagrożenia wynikające z realizacji Programu w odniesieniu do środowiska 

przyrodniczego oraz warunków życia mieszkańców i funkcjonowania lokalnych społeczności. 

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w tabeli 

tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych 

bądź negatywnych oddziaływań ocenianych zadań na środowisko naturalne. 

W toku prac nad sporządzeniem strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko posłużono się 

także ogólnie stosowanymi metodami analiz przestrzennych, w tym metodą nakładkową polegającą 

na nanoszeniu warstw zasięgów występowania danego zjawiska lub czynnika na podkłady 

kartograficzne, obrazując w ten sposób zasięg przestrzenny oraz bariery ekotopograficzne danych 

zjawisk. 

Ponadto, przy ocenie przewidywanych zmian w środowisku wywołanych realizacją postanowień 

Strategii oparto się o metodę analizy trendu – umożliwiającą ocenę stanu zasobów, ekosystemu, 

społeczności ludzkiej w danej perspektywie czasowej. 
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5. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań 

5.1. Opis środowiska przyrodniczego 

5.1.1. Położenie i zagospodarowanie terenu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) 

utworzona jest przez 32 samorządy w ramach 29 gmin i 3 powiatów. 

Powiaty wchodzące w skład ZIT LGOF to: górowski, legnicki i polkowicki. Z punktu widzenia gmin 

tworzących obszar funkcjonalny w całości pokrywają się zasięgiem z granicami powiatów LGOF. 

Do gmin wiejskich ZIT LGOF zaliczono: Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jemielno, 

Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Radwanice, 

Rudna, Ruja, Żukowice. Gminy miejsko – wiejskie ZIT LGOF to: Chocianów, Góra, Polkowice, 

Prochowice, Przemków, Ścinawa, Wąsosz. Do gmin miejskich należą: m. Chojnów, m. Głogów, m. Lubin 

i m. Legnica. 

Należy podkreślić, że spośród samorządów znajdujących się na zdelimitowanym obszarze do inicjatywy 

związanej z wykorzystaniem mechanizmu ZIT nie przystąpiły jedynie dwa powiaty: głogowski i lubiński. 

Można zatem postawić tezę, że konstrukcja terytorialna LGOF ma charakter niemal kompletny 

w kontekście uwarunkowań administracyjnych. 
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5.1.2. Geomorfologia i zagospodarowanie obszaru 

Obszar legnicko-głogowski położony jest w obrębie Nizin Śląsko – Łużyckich. W skład nizin wchodzą 

następujące równiny: Szprotawska, Legnicka oraz Lubińska, które obejmują szerokie dna dolin 

rzecznych zajętych przez pola uprawne oraz użytki zielone, obszary wypoczynkowe, jak również 

fragment Borów Dolnośląskich, rozległego kompleksu leśnego ciągnącego się na zachód subregionu. 

Wyznaczony Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny to obszar zróżnicowany pod względem fizyczno-

geograficznym. Znaczną część obszaru zajmują krajobrazy tarasów nadzalewowych – akumulacyjne, 

oraz zalewowych den dolin. Nieco mniejsze powierzchnie zajmują krajobrazy peryglacjalne równinne 

i faliste, rzadziej fluwioglacjalne równinne i faliste. Przeważającym krajobrazem roślinnym są 

Grafika 1 Podział administracyjny obszaru LGOF 
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śródlądowe bory sosnowe i bory mieszane w odmianie wielkopolsko-łużyckiej. 

ZIT LGOF zajmuje teren województwa dolnośląskiego położony w jego północnej i centralnej części 

obejmując łącznie 694 598 ha, co łącznie stanowi 35% powierzchni całego województwa 

dolnośląskiego. 

Gminy wiejskie ZIT LGOF zajmują łącznie powierzchnię 210 858 ha. Doliczając do tego obszary wiejskie 

gmin miejsko-wiejskich wchodzących w skład ZIT LGOF łączna powierzchnia wsi na jej terenie zajmuje 

powierzchnię 325 631 ha. Stanowi to prawie 47% całej powierzchni ZIT LGOF. Warto także wspomnieć, 

że stosunkowo dużą powierzchnię ZIT LGOF zajmują tereny leśne łącznie 198 106 ha, co stanowi 28,5% 

całkowitej powierzchni obszaru.  

Największe z gmin pod względem powierzchni to gmina wiejska Lubin (28 978 ha). Spośród gmin 

miejsko-wiejskich największą powierzchnię obszarów wiejskich ma gmina Góra (26 611 ha). Wśród 

kierunków zagospodarowania powierzchni, pomimo dominujących pod względem powierzchni 

terenów miejskich, największy teren (62%) całego obszaru ZIT LGOF zajmują użytki rolne. Największy 

udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gmin wiejskich ZIT LGOF mają gminy: Ruja (92%), 

Legnickie Pole (90%) i Krotoszyce (84%), a wśród gmin miejsko-wiejskich Ścinawa (75%), Góra (67%) 

i Wąsosz (66%). 

Największą liczbą gruntów zabudowanych i zurbanizowanych razem wśród gmin miejskich 

charakteryzują się gminy Chojnów (55%), Legnica (49%), Głogów (47%) oraz miasto na prawach powiatu 

Legnica (49%). Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wyniosła 47 112 ha, co 

stanowiło 6,8% całego ZIT LGOF. 

W skład ZIT LGOF wchodzi 11 miast: Legnica (centralny ośrodek i największe miasto w całym obszarze) 

oraz 10 mniejszych miast stanowiących obszar miejski gmin miejsko-wiejskich: Chocianów, Chojnów, 

Głogów, Góra, Lubin, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa i Wąsosz. Największym miastem 

Obszaru Funkcjonalnego Legnicko-Głogowskiego z uwagi na potencjał demograficzny, społeczny 

i gospodarczy jest Legnica. Powierzchnia 5 629 ha. Kolejnymi miastami pod względem wielkości 

powierzchni to Lubin - powierzchnia 4 077 ha i Głogów 3 511 ha. Pozostałe miasta charakteryzują 

się zróżnicowaną powierzchnią: Polkowice, Góra i Ścinawa ponad 1 000 ha, a pozostałe miasta poniżej 

tej wielkości. Łącznie miasta na terenie ZIT LGOF zajmują powierzchnie 21 668 ha, co stanowi 3% 

ogólnej powierzchni całego obszaru. W całym województwie dolnośląskim w 2019 r. funkcjonowało 91 

jednostek o statusie miasta, 11 z nich na terenie ZIT LGOF co stanowi 12% wszystkich miast w całym 

województwie. Wśród miast ZIT LGOF miasto Legnica charakteryzuje się największą liczbą gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych (zajętych pod tereny mieszkaniowe i tereny przemysłowe) 

wynoszącą 1 062 ha. Tereny mieszkaniowe wynoszą 443 ha, a tereny przemysłowe 619 ha. Jako kolejne 

miasto pod tym samym względem plasuje się Głogów, gdzie łączna liczba gruntów zabudowanych 

i zurbanizowanych (zajętych pod tereny mieszkaniowe i tereny przemysłowe) wynosi 901 ha, a w tym 
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tereny mieszkaniowe zajmują 258 ha, a tereny przemysłowe 643 ha. Pozostałe miasta charakteryzują 

się znacznie mniejszą liczbą powierzchni zajętej pod grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny 

mieszkaniowe i przemysłowe) – kolejno Lubin, Polkowice i Góra. Wśród kierunków wykorzystania 

powierzchni, użytki rolne stanowią największy procent w ogólnej liczbie powierzchni w Legnicy (39%) 

oraz w Lubinie (53%). Najwyższy współczynnik urbanizacji odnotowuje się w mieście Legnicy – w 2017 r. 

osiągnął on poziom powyżej 100%. Najniższe wartości omawianego miernika obserwowane są 

natomiast w powiecie głogowskim, lubińskim i polkowickim (w 2017 r. odpowiednio – 75,2%, 73,3% 

i 57,8%). W 2017 r. wskaźnik urbanizacji łącznie dla ZIT LGOF wyniósł 69,6%. 

5.1.3. Geologia 

Obszar legnicko-głogowski położony jest w obrębie dwóch jednostek geologiczno-tektonicznych: 

Monokliny Przedsudeckiej i oraz Sudetów (Przedsudeckiego oraz Sudetów), rozdzielonych sudeckim 

uskokiem brzeżnym. Podłoże obydwu jednostek stanowią metamorficzne skały starszego paleozoiku 

(górny kambr-ordowik) struktury kaczawskiej: łupki metamorficzne, fyllity, tufy diabazowe i diabazy. 

Skały te są silnie sfałdowane i złupkowacone. Południowo-wschodnia część bloku przedsudeckiego 

przecięta jest dużą intruzją granitoidową Strzegomia, która razem z garbem Sobótki tworzy masyw 

granitowy Strzegom-Sobótka. Wiek granitoidów określa się na górny karbon-perm dolny. 

W obrębie Sudetów wyznaczono trzy struktury geologiczne: strukturę kaczawską oraz młodsze: 

depresję północnosudecką i depresję śródsudecką (niewielki, południowy fragment obszaru). 

Zasoby kopalin 

Obszar Dolnego Śląska jest jednym z bardziej zasobnych w surowce mineralne rejonów Polski. Złoża rud 

miedzi są wyjątkowo bogate w inne pierwiastki chemiczne, takie jak: srebro, nikiel, kobalt i złoto. 

W województwie dolnośląskim występują także, mające istotne znaczenie dla gospodarki, złoża 

surowców skalnych oraz złoża kopalin energetycznych, takich jak gaz ziemny, węgiel kamienny i węgiel 

brunatny. Ze względu na zasobność w wyżej wymienione surowce, przemysł wydobywczy odgrywa 

ogromną rolę w gospodarce województwa dolnośląskiego. 

Znaczna część obszaru funkcjonalnego pokrywa się z zasięgiem Legnicko-Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego, w skład którego wchodzi 5 powiatów (głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, oraz 

miasto na prawach powiatu Legnica). LGOM jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce 

oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. 

Aktualnie w województwie dolnośląskim czynne są 3 zakłady górnicze, wydobywające miedź (kopalinę 

główną) i współwystępujące z nią pierwiastki (kopaliny towarzyszące). Miedzi towarzyszy w sposób 

nieregularny: kobalt, molibden, nikiel, ołów, ren, selen, srebro, wanad, złoto, platyna, pallad oraz arsen. 

Miąższość złoża w obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) jest zróżnicowana – 

0,4-26 m. 
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W zasadzie całe udokumentowane zasoby złóż miedzi i pierwiastków współwystępujących w Polsce, 

znajdują się na terenie województwa dolnośląskiego. Przy czym, główne złoża (o dużym znaczeniu 

gospodarczym), usytuowane są w okolicach Lubina na monoklinie przedsudeckiej. W regionie 

monokliny przedsudeckiej występuje 11 złóż rud miedzi, z czego 5 jest eksploatowanych (Głogów 

Głęboki-Przemysłowy, Lubin-Małomice, Polkowice, Rudna, Sieroszowice). Z kolei w regionie niecki 

północno-sudeckiej są 3 nieeksploatowane złoża (Niecka Grodziecka, Nowy Kościół, Wartowice). 

Dotychczas szacowano przewidywany czas eksploatacji na ok 50 lat (bez uwzględnienia zasobów 

rezerwowych). 

Szacuje się, iż zasoby złoża wynoszą ponad 300 mln ton rudy (przy średniej zawartości miedzi na 

poziomie 2,5%). Przewiduje się, iż w latach 2028–2035, produkcja z tego obszaru wyniesie 10–11 mln 

ton rudy oraz 200–220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. 

Na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW), siedem złóż, eksploatowanych w przeszłości, 

obecnie jest zaniechanych. W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym eksploatację węgla kamiennego 

zakończono w 2000 r., kiedy zaniechano wydobycia z kopalni Nowa Ruda (pole Słupiec). Powodem 

zaniechania eksploatacji złóż z tego zagłębia były trudne warunki geologiczno-górnicze, powodujące 

nierentowność wydobycia. 

Czynne wydobycie prowadzi się w przypadku węgli brunatnych. Złoża węgla brunatnego zlokalizowane 

są w powiatach legnickim, lubińskim, m. Legnica. 

5.1.4. Hydrogeologia 

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Polski, obszar legnicko-głogowski leży w obrębie 

następujących regionów: 

• VI – wielkopolskiego (w granicach województwa znajdują się subregiony: VI7 – trzebnicki, VI5 

– fragment zielonogórsko-leszczyńskiego oraz część VI6 – pradoliny barycko-głogowskiej); 

• XV – wrocławskiego (w granicach województwa znajduje się subregion XV1 – przedsudecki, 

XV2 – subregion kluczborski). 

W przypadku regionu wielkopolskiego, wyróżniono dwa piętra hydrostrukturalne (górne – 

czwartorzędowe, najczęściej użytkowe oraz dolne – trzeciorzędowe, poziomy mioceński i oligoceński). 

W regionie wrocławskim dominuje piętro wodonośne trzeciorzędowe (napięte zwierciadło wód, 

zmienne parametry miąższościowe, filtracyjne i wydajnościowe). W obrębie dolin rzecznych, wysoczyzn 

czwartorzędowych i plejstoceńskich dolin kopalnych znaczenie ma piętro czwartorzędowe (zazwyczaj 

swobodne). Przy czym, piętra kenozoiczne – czwartorzędowe i trzeciorzędowe stanowią główne 

użytkowe piętra wodonośne w województwie (w regionie wielkopolskim są to jedyne piętra użytkowe). 

Na terenie LGOF wyróżniono 6 jednostek jednolitych części wód podziemnych. Ich charakterystykę 

przedstawiono poniżej. 
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Tabela 1 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych na terenie obszaru legnicko-głogowskiego. 

Nr JCWPd PLGW600069 

Dorzecze:  
Odry 

Region wodny: 
Środkowej Odry 

Opis: Głównym źródłem zasilania jest infiltracja opadów atmosferycznych. 
Struktury czwartorzędowe zasilane są bezpośrednio lub poprzez utwory słabo 
przepuszczalne. 
Zasilanie warstw neogenu następuje drogą przesączania z nadległych 
poziomów czwartorzędowych lub bezpośrednio przez infiltrację opadów. 
Główną bazą drenażu całego systemu krążenia wód podziemnych, zarówno 
piętra czwartorzędowego, jak i neogeńskiego, jest dolina Odry oraz Obrzycy. 

Ocena Stanu JCWPd 

Stan ilościowy: 
dobry 

Stan chemiczny: 
dobry 

Ogólna ocena stanu: 
dobra 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych: niezagrożona 

Nr JCWPd PLGW600077 

Dorzecze: 
Odry 

Region wodny: 
Środkowej Odry 

Opis: Zasilanie wód podziemnych tego piętra odbywa się poprzez 
bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych w głąb nieizolowanych lub 
słabo izolowanych utworów piaszczysto-żwirowych. 
Neogeńskie piętro wodonośne charakteryzuje się naporowym, subartezyjskim 
zwierciadłem wody. Zasilanie wielowarstwowego systemu wodonośnego 
następuje drogą przesączania poprzez nadległe poziomy oraz przez okna 
hydrogeologiczne. 

Ocena Stanu JCWPd 

Stan ilościowy: 
dobry 

Stan chemiczny: 
dobry 

Ogólna ocena stanu: 
dobra 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych: niezagrożona 

Nr JCWPd PLGW600078 

Dorzecze: Odry Region wodny: 
Środkowej Odry 

Opis: Zasilanie wód podziemnych tego piętra odbywa się poprzez 
bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych w głąb nieizolowanych lub 
słabo izolowanych utworów piaszczysto-żwirowych. Paleogeńsko-neogeńskie 
piętro wodonośne charakteryzuje się naporowym, subartezyjskim 
zwierciadłem wody. Zasilanie wielowarstwowego systemu wodonośnego 
następuje drogą przesączania poprzez nadległe poziomy oraz przez okna 
hydrogeologiczne. 

Ocena Stanu JCWPd 

Stan ilościowy: 
dobry 

Stan chemiczny: 
dobry 

Ogólna ocena stanu: 
dobra 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych: niezagrożona 

Nr JCWPd PLGW600079 

Dorzecze: Odry Region wodny: 
Środkowej Odry 

Opis: Struktury czwartorzędowe zasilane są bezpośrednio lub poprzez utwory 
słabo przepuszczalne w skali lokalnej. Krążenie wód w tym piętrze jest 
stosunkowo szybkie ze względu na duże spadki zwierciadła wód podziemnych. 
Cechą piętra neogenu jest ograniczona więź hydrauliczna pomiędzy 
poszczególnymi warstwami. Zasilanie następuje drogą przesączania z 
nadległych poziomów czwartorzędowych lub bezpośrednio przez infiltrację 
opadów przez nadkład gliniasto-ilasty. 

Ocena Stanu JCWPd 

Stan ilościowy: 
dobry 

Stan chemiczny: 
dobry 

Ogólna ocena stanu: 
dobra 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych: niezagrożona 

Nr JCWPd PLGW600094 

Dorzecze: Odry Region wodny: 
Środkowej Odry 

Opis: Strefa zasilania regionalnego przepływu wód podziemnych związana jest 
z górzystym pasmem Gór Kaczawskich na południu. Bazą drenażu dla 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego jest dolina Kaczawy. Dla 
neogeńskiego poziomu wodonośnego bloku bazę drenażu stanowi dolina 
Odry. Zasilanie wód piętra czwartorzędowego odbywa się na drodze 
bezpośredniej infiltracji wód opadowych. Wody piętra neogeńskiego zasilane 
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są poprzez przesączanie z nadległych poziomów czwartorzędowych i lokalnie 
na drodze infiltracji, poprzez nadkład ilasto – gliniasty. Zasilanie wód piętra 
kredowego, permskiego i paleozoicznego odbywa się na drodze bezpośredniej 
infiltracji wód opadowych poprzez systemy spękań oraz strefy zluźnień 
tektonicznych. 

Ocena Stanu JCWPd 

Stan ilościowy: 
dobry 

Stan chemiczny: 
słaby 

Ogólna ocena stanu: 
słaby 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych: zagrożona 

Przyczyny antropogeniczne: zagrożenie jakości wód podziemnych spowodowane oddziaływaniem ognisk zanieczyszczeń. 
Obniżenia zwierciadła poziomów wodonośnych na skutek odwadniania wyrobisk górniczych (KGHM). Wzrastające stężenie 
niklu na jednym z punktów monitoringowych ujmującym wody do spożycia 

Nr JCWPd PLGW600095 

Dorzecze: Odry Region wodny: 
Środkowej Odry 

Opis: Bazą drenażu dla poziomu przypowierzchniowego oraz użytkowych 
poziomów wodonośnych jest dolina Odry. Zasilanie wód użytkowych pięter 
wodonośnych odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych 
oraz poprzez przesączanie się przez nadkład gliniasto-ilasty. Triasowy oraz 
paleozoiczny poziom wodonośny są zasilane przede wszystkim na drodze 
bezpośredniej infiltracji, przy czym strefy zasilania dla tych poziomów 
związane są z wychodniami tych utworów poza granicami JCWPd. 

Ocena Stanu JCWPd 

Stan ilościowy: 
dobry 

Stan chemiczny: 
słaby 

Ogólna ocena stanu: 
słaby 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych: zagrożona 

Przyczyny antropogeniczne: Oddziaływanie zakładów przemysłowych (KGHM, zakłady przeróbcze wzbogacania rud, 
hutnictwo, galwanizernie), infrastruktura techniczna przemysłu wydobywczego, obszary intensywnie użytkowane rolniczo, 
oddziaływanie aglomeracji wrocławskiej. Wysokie stężenia niklu w punkcie ujmującym wody do spożycia. 

Źródło: www.pgi.gov.pl. 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Zasoby wód podziemnych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego są 

zróżnicowane w zależności od budowy geologicznej. W obrębie regionu wrocławskiego i regionu 

legnickiego zasoby wód podziemnych są wystarczające. Poniżej przedstawiono charakterystykę 

głównych zbiorników wód podziemnych występujących w obrębie LGOF. 

Tabela 2 Charakterystyka udokumentowanych zbiorników wód podziemnych na terenie obszaru legnicko-głogowskiego.  

Nr 
zbiornika 

Nazwa 
zbiornika 

Wiek i 
geneza 

Środowisko Pow. [km2] 
Średnia 

głębokość 
[m] 

Zasoby 
[tys.m3/d] 

Moduł 
[dm3/s/km2] 

302 
Pradolina 
Barycz- Głogów 
(W) 

Q por. 435,0 30 59 1,57 

303 
Pradolina 
Barycz- Głogów 
(E) 

Q por. 1515,0 60 185 1,42 

306 
Zbiornik 
Wschowa 

Q por. 200,0 35 22 1,27 

314 
Pradolina Odry 
(Głogów) 

Q por. 347,0 50-80 80 2,67 

315 Zbiornik Q por. 1.052,0 60 292 3,21 
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Nr 
zbiornika 

Nazwa 
zbiornika 

Wiek i 
geneza 

Środowisko Pow. [km2] 
Średnia 

głębokość 
[m] 

Zasoby 
[tys.m3/d] 

Moduł 
[dm3/s/km2] 

Chocianów 
Gozdnica 

316 
Subzbiornik 
Lubin 

Tr por. 258,0 130 50 2,24 

318 
Zbiornik Słup-
Legnica 

Q por. 70,0 15 15 2,48 

319 
Subzbiornik 
Prochowice- 
Środa Śląska 

Tr por. 326,0 65 25 0,89 

Q – zbiorniki czwartorzędowe, K2 – zbiorniki kredowe (kreda górna), Tr – zbiorniki trzeciorzędowe porowych, Pz – zbiorniki w utworach 
starszych, + - przewidziane do ochrony, por. – w ośrodkach porowych, sz-por. – w ośrodkach szczelinowo - porowych 
Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska woj. dolnośląskiego na lata 2014-2017. 
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Źródło: opracowanie własne.  

Zgodnie z podsumowaniem do Raportu o stanie środowiska na terenie woj. dolnośląskiego za 2019r., 

do najbardziej istotnych presji działających na wody podziemne zaliczono: 

• rolnictwo – poprzez spływy powierzchniowe, wymywanie, erozję gleb, stosowanie nawozów, 

zwłaszcza azotowych i środków ochrony roślin. Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych 

(łącznie z wieloskładnikowymi) w przeliczeniu na czysty składnik w województwie dolnośląskim 

zwiększyło się z 159 kg w 2015 roku do 174,5 kg na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku; 

• odprowadzanie ścieków do wód na obszarze GZWP; 

• lokalizacja składowisk odpadów w pobliżu ujęć wód podziemnych, które nawet po zaprzestaniu 

eksploatacji są źródłem odcieków, zagrażającym jakości wód podziemnych; 

Grafika 2 Lokalizacja jednolitych części wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych na terenie obszaru legnicko-
głogowskiego. 
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• działalność kopalni przyczyniająca się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych na znacznym 

obszarze; 

• okresy suszy hydrologicznej, wpływające na obniżenie zwierciadła wód podziemnych na 

ujęciach (niżówka hydrogeologiczna). Mogą wówczas wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu 

w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć 

komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny; 

• pobór wód podziemnych na potrzeby gospodarki komunalnej i przemysłu. 

 

5.1.5. Hydrologia 

Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny znajduje się w całości w obrębie obszaru dorzecza Odry 

(region wodny Środkowej Odry). Do głównych dopływów w zlewni Odry na terenie LGOF należy zaliczyć: 

Barycz, Szprotawę, Kaczawę. 

Poniżej przedstawiono rysunek obrazujący sieć hydrologiczną na terenie LGOF. Odra jest jedną 

z większych rzek w zlewisku Morza Bałtyckiego, a po Wiśle jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce. 

Grafika 3 Sieć hydrograficzna na terenie obszaru legnicko-głogowskiego . 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.1.9. Klimat 

Klimat obszaru jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy 

powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Obszar legnicko-

głogowski położony jest na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: sudeckiego oraz śląsko–

wielkopolskiego. Region sudecki, a konkretnie jego podgórska część, charakteryzuje się przewagą 

wpływów oceanicznych oraz słabym wpływem gór i wzniesień. Region śląsko – wielkopolski 

charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, amplitudy temperatur są mniejsze od 

przeciętnych dla kraju, wiosna i lato są wczesne, długie i ciepłe, zima zaś krótka i łagodna (Okołowicz, 

D. Martyn 1979). 

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez A. Wosia obszar zlokalizowany jest w regionie 

dolnośląskim zachodnim. Region ten na tle pozostałych regionów klimatycznych wyróżnia się 

największą liczbą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem ogólnym nieba ze średnią 

ilością na poziomie 51 dni. Szczególnie często są notowane dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym 

zachmurzeniem, bez opadu. Region ten wyróżnia ponadto względnie rzadsze występowanie dni 

z pogodą umiarkowanie mroźną. Jest ich w roku tylko 11, wśród nich z pogodą pochmurną tylko 4. 

5.1.10. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Rejon Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną 

Polski położony jest w obrębie dwóch krain: 

Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III), w tym mezoregion Doliny Środkowej Odry (III.25), 

Krain Śląska (V), w tym mezoregion Bory Dolnośląskie (V.2). 

Jest to obszar zróżnicowany pod względem fizyczno-geograficznym i geobotanicznym. Znaczną część 

obszaru zajmują krajobrazy tarasów nadzalewowych – akumulacyjne, oraz zalewowych den dolin. Nieco 

mniejsze powierzchnie zajmują krajobrazy peryglacjalne równinne i faliste, rzadziej fluwioglacjalne 

równinne i faliste. Przeważającym krajobrazem roślinnym są śródlądowe bory sosnowe i bory mieszane 

w odmianie wielkopolsko-łużyckiej. Spotyka się także płaty krajobrazu ubogich dąbrów 

środkowoeuropejskich i grądów, a ponadto krajobrazu borów, borów mieszanych i grądów 

w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Obszar LGOF wyróżnia się 

nieznacznie niższym wskaźnikiem lesistości na poziomie 26,8%, w stosunku do lesistości woj. 

dolnośląskiego (29,8%) oraz całego kraju 29,6%). Jednak dynamika przyrostu obszarów zalesionych dla 

LGOF jest najwyższa i wynosi +0,6 pkt proc. 
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Tabela 3 Wskaźnik lesistości na obszarze legnicko-głogowskim wraz z dynamiką zmian w latach 2010 - 2019. 

Obszar 
Lesistość 

Dynamika 
2010 2019 

Pow. głogowski 20,0 21,9 +1,9 pkt proc. 

Pow. górowski 28,1 28,6 +0,5 pkt proc. 

Pow. legnicki 15,4 15,6 +0,2 pkt proc. 

Pow. lubiński 30,7 31,2 +0,5 pkt proc. 

Pow. polkowicki 35,8 36,1 +0,3 pkt proc. 

Pow. m. Legnica 3,1 4,1 +1,0 pkt proc. 

LGOF 26,2 26,8 +0,6 pkt proc. 

Woj. dolnośląskie 29,5 29,8 +0,3 pkt proc. 

Polska 29,2 29,6 +0,4 pkt proc. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczególnie cennymi obszarami pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie 

LGOF są takie obszary jak: 

• Dolina Odry wraz z dopływami; 

• Dolina Szprotawy i Stawy Przemkowskie; 

• Dolina Baryczy; 

• Bory Dolnośląskie. 

Flora LGOF zawiera wiele gatunków chronionych i rzadkich. Szczególnie wartościowe gatunki roślin 

Grafika 4 Wskaźnik lesistości na terenie obszaru legnicko-głogowskiego wraz z dynamiką zmian w latach 2010 - 
2019. 
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występują w dolinach rzecznych i na terenach podmokłych takie jak: salwinia pływająca, kotewka 

orzech wodny, grzybienie białe, grążel żółty, arcydzięgiel nadbrzeżny a także występujące w lasach: lilia 

złotogłów, miodownik melisowaty, kruszczyk połabski, kruszczyk szerokolistny. 

Wiele występujących gatunków nie jest objęta ochroną prawną, ale są rzadkie i godne ochrony. Na 

szczególnie cennych łąkach zalewowych spotkamy: selernicę żyłkowaną, czosnek kątowy, wilczomlecz 

błotny, tarczycę oszczepowatą, przełącznik długolistny. 

Spośród tych gatunków większość najrzadszych i najcenniejszych zwierząt skupionych jest w dolinach 

rzecznych Odry i Baryczy, a szczególnie w obszarze ujścia Baryczy do Odry i na terenach zalewowych 

międzywala i starorzeczach. Gatunki te mogą istnieć tylko dzięki temu, że zachowały się odpowiednie 

dla nich siedliska takie jak np. lasy łęgowe, rozległe podmokłe łąki zalewowe, zróżnicowane środowiska 

leśne. Ochrona gatunkowa bez ochrony ekosystemów ważnych dla życia tych gatunków jest mało 

skuteczna. Z bogatej i cennej fauny występującej na terenie obszaru legnicko-głogowskiego, 

podlegającej ochronie gatunkowej, należy wymienić takie wyjątkowo cenne gatunki jak: 

• ssaki: wydra, bóbr europejski, gacek rudy, mopek, borowiec wielki, nocek wąsatek, 

• ptaki: bielik, kania czarna i ruda, trzmielojad, błotniak stawowy, bocian czarny i biały, derkacz, 

bąk, żuraw, brodziec samotny, krwawodziób, szczudłak, łabędź krzykliwy, łabędź niemy, 

gęgawa, cyranka, płaskonos, zimorodek, lelek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł zielony 

i zielonosiwy, dzięciołek, dudek, srokosz. 

• gady: zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec. 

• płazy: kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta i zwyczajna. 

• ryby: boleń, piskorz. 

Wśród najważniejszych zagrożeń dla fauny wyróżniono przede wszystkim: 

• postępującą fragmentację środowiska przyrodniczego; 

• zmniejszającą się powierzchnię naturalnych i półnaturalnych siedlisk; 

• chemizację rolnictwa i leśnictwa; 

• zmiany klimatyczne; 

• ekspansję obcych gatunków zwierząt. 

5.1.11. Formy ochrony przyrody 

Z analizy przeprowadzonej na potrzeby Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wynika, 

iż podobszar legnicko-głogowski jest otoczony różnorodnymi formami ochrony przyrody, a występują 

one głównie na jego obrzeżach. Są to tereny, od strony wschodniej związane z dorzeczem Odry i Baryczy, 

gdzie występują: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu 

i rezerwaty przyrody. Od strony zachodniej związane z kompleksem Borów Dolnośląskich, gdzie 

występują: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000, Przemkowski Park Krajobrazowy wraz 
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z otuliną, rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu. Od strony południowej podobszar graniczy 

z otuliną Parku Krajobrazowego Chełmy. Największe powierzchniowo Obszary Chronionego Krajobrazu 

położone w Dolinie Baryczy występują na terenie powiatu górowskiego. W wyjątkowe walory 

krajobrazowe obfitują Wzgórza  Dalkowskie, na których terenie znajduje się kilka rezerwatów przyrody. 

Przez cały obszar przebiegają korytarze ekologiczne łączące podstawowe elementy systemu ochrony 

przyrody. 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. prawnie chroniona, zajmuje 

w obrębie obszaru legnicko-głogowskiego powierzchnię 27,1 % całego obszaru. Jest to wartość powyżej 

średniej dla województwa dolnośląskiego (18,6%) i jednocześnie znacznie poniżej średniej dla kraju 

(32,3%). W obrębie Obszaru występują wszystkie formy ochrony przyrody z wyjątkiem parku 

narodowego. Należą do nich: 

• rezerwaty przyrody 

• Parki krajobrazowe 

• Obszar chronionego krajobrazu 

• Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

• użytki ekologiczne 

• Pomniki przyrody. 

Tabela 4 Powierzchnia obszarów ochrony przyrody na terenie obszaru legnicko-głogowskiego. 

Obszar 

Powierzchnia obszarów chronionych 
[ha] 

2019 

Pow. głogowski 8,2 

Pow. górowski 70,4 

Pow. legnicki 13,8 

Pow. lubiński 6,5 

Pow. polkowicki 30,3 

Pow. m. Legnica 0,4 

LGOF 27,1 

Woj. dolnośląskie 18,6 

Polska 32,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 5 Powierzchnia poszczególnych form ochrony przyrody na terenie LGOF. 

Powierzchnia [ha] 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Użytki ekologiczne Rezerwaty Parki krajobrazowe 
Obszary chronionego 

krajobrazu 

572 3 159 1 778 10 934 69 810 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

Największa powierzchnia obszarów podlegających ochronie występuje w powiecie Górowskim: 

gminach Jemielno, Wąsosz, Góra i Niechlów w północno-wschodniej części LGOF, a także w gminie 

Przemków w części zachodniej oraz gminach Chojnów i Chocianów w części południowo-zachodniej 

Obszaru. 

Poniżej przedstawiono mapę z zaznaczonym zasięgiem i lokalizacją poszczególnych form ochrony 

przyrody. 

 

Grafika 5 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem na terenie obszaru legnicko-głogowskiego 
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Źródło: opracowanie własne. 

Na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego powołano szereg obszarów włączonych w 

sieć NATURA 2000. Należą do nich: 

• Dolina Dolnej Baryczy, 

• Łęgi Odrzańskie obszar ptasi i obszar siedliskowy, 

• Bory Dolnośląskie obszar ptasi, 

• Pątnów Legnicki obszar siedliskowy, 

• Irysowy Zagon koło Gromadzynia obszar siedliskowy, 

• Stawy Przemkowskie, 

Grafika 6 Mapa rozmieszczenia form ochrony przyrody na terenie obszaru legnicki-głogowskiego. 



Strategia ZIT LGOF 2021-2027 
  

 

 
33 

• Dalkowskie Jary, 

• Jelonek Przemkowski, 

• Nowosolska Dolina Odry, 

• Kozioróg w Czernej, 

• Źródliska koło Zimnej Wody. 

Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 na terenie LGOF wynosi 31 524 ha. Poniżej przedstawiono 

krótką charakterystykę tych obszarów. 

Tabela 6 Charakterystyka obszarów Natura 2000 na terenie obszaru legnicko-głogowskiego. 

L.p. Nazwa (kod) 
Powierzchnia 

[ha] 
Opis 

1.  
Dolina Dolnej 

Baryczy PLH020084 
3165,8 

Ostoja obejmuje fragment doliny dolnej Baryczy wraz z jej dopływami - 
Ciepłolubne dąbrowy występują tu na naturalnych stromych skarpach pradoliny 
Baryczy. Szczególnie dobrze zachowane są rozległe łęgi jesionowe nad Rowem 
Śląskim. Cenne są również tutejsze lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe i 
grądy. 

2.  Łęgi Odrzańskie 20223 

Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej 
wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu 
jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami 
jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach aluwialnych. Na terenie 
przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-
letnie z licznymi drzewami pomnikowymi. W dolinie znajdują się też duże 
kompleksy wilgotnych łąk. 

3.  
Bory Dolnośląskie 

(PLB020005) 172093.4 

Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleks
ów leśnych. Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych 
kompleksów leśnych. Obszar położony jest głównie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, 
południowa jego część wkracza w niewielkim stopniu na teren Pogórza 
Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a główną rzeką regionu jest Bóbr, do 
którego uchodzą Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Zachodnia część obszaru 
znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej. 

4.  
Pątnów Legnicki 

(PLH020052) 837.8 
Obszar stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli tarniny i innych krzewów. szuwarów 
oraz stawów hodowlanych. 

5.  
Irysowy Zagon koło 

Gromadzynia 
(PLH020051) 

38.8 

Obejmuje kompleksy łąk oraz zadrzewienia śródłąkowe, rozwijające się na 
skarpie pradoliny Odry. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, mniejszą 
rolę odgrywają tu fitocenozy innych typów roślinności (ziołorośla, turzycowiska, 
fitocenozy chwastów segetalnych). Główną formą użytkowania tych terenów 
była ekstensywna gospodarka kośna. 

6.  
Stawy 

Przemkowskie 
(PLB020003) 

4605.4 

Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej (E 52). Do ostoi włączone są 
fragmenty jesionowo-olszowych łęgów (ogółem 75 ha) w otoczeniu stawów 
oraz ekstensywnie wykorzystywane, wilgotne łąki z kępami wierzbowych zarośli. 
Stawy są obrzeżone wąskim pasem szuwarów, zajmującym ok. 6% terenu 
stawów. Teren całego obszaru jest znacznie większy, co zapewnia gniazdującym 
tu i migrującym ptakom doskonałe warunki do rozwoju, zapewniając bazę 
żerowiskową i miejsca odpoczynku podczas przelotów. 

7.  
Dalkowskie Jary 

(PLH020088) 40,1 

OBSZAR obejmuje zalesioną, szczytową partię Garbu Kocich Gór w głównym 
Grzbiecie Wzgórz Dalkowskich. Wzgórza charakteryzują się stromymi zboczami, 
pocięte są siecią wąwozów. Na stosunkowo małej powierzchni, różnica 
wysokości wynosi 65 m. W partii szczytowej rezerwatu znajdują się pozostałości 
po dwóch grodziskach z dość dobrze  zachowanymi fosami obronnymi określone 
jako zabytki kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej. 

8.  
Jelonek 

Przemkowski 
(PLH020097) 

62,6 
Obszar ten chroni duży fragment ponad 100-
letniej acydofilnej dąbrowy - zbiorowiska leśnego bardzo rzadko spotkanego na
 terenie Borów Dolnośląskich. Obszar ma istotne znaczenie dla przetrwania 
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L.p. Nazwa (kod) 
Powierzchnia 

[ha] 
Opis 

jelonka rogacza (Lucanus cervus) na Dolnym Śląsku - stanowi ostoję dla 
największej dolnośląskiej populacji jelonka rogacza Występuje tutaj również 
nieduża populacja pachnicy dębowej Osmoderma eremita -  gatunku 
wymagającego do rozwoju starych dziuplastych drzew liściastych. 
 

9.  
Nowosolska Dolina 
Odry (PLH080014) 

6040,3 

Obejmuje fragment doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowości 
Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła.  
Szata roślinna: Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów 
doliny Odry: stwierdzono tu występowanie 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie ok. 77% powierzchni obszaru. 
Dobrze zachowane 
są płaty, wciąż zalewanych lasów łęgowych i niskich grądów. Na tym terenie zn
ajdują się typowo wykształcone płaty lasów i zarośli łęgowych, wciąż podlegają
cych zalewom, oraz mozaika szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych łą
k i zarośli wierzbowych. 
Na terenie odnotowano 16 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 5 gatunków innych zwierząt wymienionych 
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w tym mopka Barbastella 
barbastellus, piskorza Misgurnus fossilis, i traszkę grzebieniastą Triturus 
cristatus. 

10.  
Kozioróg w Czernej 

(PLH020100) 142,8 

Obszar od strony północno-wschodniej przylega do wsi Czerna, a jego granice 
na znacznej długości stanowi wał przeciwpowodziowy i dolina Odry. 
Obszar obejmuje mozaikę siedlisk leśnych, łąkowych i wodnych (silnie 
wypłycona odnoga Odry). Cechą charakterystyczną jest liczne skupisko starych, 
ponad stuletnich, żywych, zamierających lub martwych dębów, rosnących po 
obu stronach wału przeciwpowodziowego. 
Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga 
dębosza (Cerambyx cerdo) położonych w dolinie Odry. Występuje tutaj również 
nieduża populacja pachnicy dębowej Osmoderma eremita - gatunku 
wymagającego do rozwoju starych dziuplastych drzew liściastych. 

11.  
Źródliska koło 
Zimnej Wody 
(PLH020092) 

156 

Źródliska koło Zimnej Wody obejmują teren rezerwatu "Zimna Woda", a także 
jego otoczenie. Obszar stanowi najlepiej zachowany kompleks żyznych, 
wielogatunkowych lasów liściastych w Nadleśnictwie Legnica. Na opisywanym 
terenie występują bardzo dobrze zachowane 3 siedliska "naturowe": grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny; łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Lasy obszaru wyróżnia 
duża liczba starych drzew, będących siedliskiem dla licznej populacji pachnicy 
dębowej. Populacja pachnicy dębowej z terenów Źródliska koło Zimnej Wody 
stanowi prawdopodobnie 1-2% populacji krajowej i około 5% populacji 
dolnośląskiej. 

Źródło: Baza danych GDOŚ. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Korytarze ekologiczne 

Przez teren Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przepływa druga co do wielkości rzeka 

w Polsce – Odra. Wraz z licznymi dopływami ma ona charakter korytarza ekologicznego o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym. Wśród innych cennych korytarzy ekologicznych tego regionu należy 

wymienić: dolinę rzeki Baryczy, fragmenty lasów łączących większe kompleksy leśne – Bory 

Dolnośląskie. 

O niezwykłych walorach przyrodniczych regionu świadczy również fakt, że zbiorowiska występujące 

Grafika 7 Mapa rozmieszczenia obszarów NATURA 2000 na terenie obszaru legnicko-głogowskiego. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

 

 

 
36 

w Dolinie Baryczy Stawy Milickie należą do międzynarodowej sieci jezior i innych zbiorników wodnych 

cennych pod względem przyrodniczym (Living Lakes). Jest to również obszar chroniony na podstawie 

Konwencji Ramsarskiej (obszary wodno-błotne). 

5.2. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem 

5.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

Ogólna ocena większości jednolitych części wód podziemnych na terenie obszaru legnicko-

głogowskiego wypada dobrze. Jako słabe zostały ocenione te JCWPd, w obrębie których zlokalizowane 

są duże ośrodki wydobywcze i przemysłowe. Dzieje się to na skutek oddziaływań antropogenicznych, 

do których należą: zagrożenie jakości wód podziemnych spowodowane oddziaływaniem ognisk 

zanieczyszczeń, w tym zakładów przemysłowych (KGHM, zakłady przeróbcze wzbogacania rud, 

hutnictwo, galwanizernie), infrastruktura techniczna przemysłu wydobywczego, obszary intensywnie 

użytkowane rolniczo. Ponadto działalność wydobywcza prowadzi do obniżenia zwierciadła poziomów 

wodonośnych na skutek odwadniania wyrobisk górniczych (KGHM) oraz zanieczyszczenie metalami 

ciężkimi. 

Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie LGOF jest prowadzona w ramach prac 

monitoringowych WIOŚ we Wrocławiu. W województwie dolnośląskim w 2018 r. nie stwierdzono JCWP 

o bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, a udział JCWP o dobrym stanie/potencjale był 

mniejszy niż w latach poprzednich. Wynika to jednak bardziej ze zmian w sposobie oceny (nowe 

wartości graniczne dla poszczególnych typów abiotycznych) niż z rzeczywistego pogorszenia się stanu 

wód. 

W 2018 r. w umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym znalazło się 40 jcwp i tylko w 8 jcwp wpływ 

na to miały parametry fizykochemiczne. 

W 2018 r. zły stan/potencjał ekologiczny odnotowano w 13 jcwp, głównie ze względu na wskaźnik 

ichtiofauny (9 jcwp) oraz makrozoobentosu (3 jcwp) i makrofitów (1 jcwp). W 11 jcwp wskaźniki 

fizykochemiczne ocenione zostały poniżej stanu dobrego. Również 2 jcwp jeziorne badane w 2018 r. 

charakteryzowały się złym stanem/potencjałem ekologicznym ze względu na wskaźnik fitoplanktonu. 

Zgodnie z wynikami badań WIOŚ we Wrocławiu wody powierzchniowe na terenie LGOF w 2019 były 

wodami w przeważającej większości o słabym lub złym stanie/potencjale ekologicznym. Do degradacji 

wód powierzchniowych na tym obszarze przyczyniają się głównie zrzuty ścieków przemysłowych 

i komunalnych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami powierzchniowymi. 

Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się spodziewać degradacji wód 

powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do 
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gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 

Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, oraz 

zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. Do 

zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także spływy z pól 

uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku,a główne źródła 

zanieczyszczenia wód stanowią: 

• ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi, 

• wody technologiczne z energetyki i przemysłu, 

• spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, 

• spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, 

• zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji), 

• zanieczyszczenia atmosferyczne. 

5.2.2. Powietrze atmosferyczne 

Jak wskazano w opracowaniu: Stan środowiska w województwie dolnośląskim Raport 2020, 

dominującym źródłem zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2.5 oraz 

benzo(a)pirenem na obszarze całego województwa dolnośląskiego jest emisja z sektora komunalno-

bytowego. Najistotniejszym źródłem emisji tlenków siarki w strefach: aglomeracja wrocławska, miasto 

Legnica i miasto Wałbrzych jest przemysł (emisja punktowa), natomiast w strefie dolnośląskiej emisja 

komunalno-bytowa. W strefach: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica i strefie dolnośląskiej 

największy udział w emisji tlenków azotu ma transport drogowy, natomiast w strefie miasto Wałbrzych 

emisja przemysłowa. 

Wielkość emisji gazowych i pyłowych z sektora przemysłowego jest skoncentrowana w obrębie 

obszarów aglomeracji miejskich i obszarów o wysokim stopniu uprzemysłowienia, w tym głównie: 

Głogów, Polkowice, Lubin i Legnica. 
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Grafika 8 Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie obszaru legnicko-głogowskiego. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Teren LGOF objęty jest podziałem na 2 strefy w ramach monitoringu powietrza atmosferycznego: 

1. strefę miasto Legnica, 

2. strefę dolnośląską (obszar województwa dolnośląskiego bez aglomeracji wrocławskiej i miasta 

Wałbrzycha). 

Poniżej zestawiono wyniki badań monitoringowych WIOŚ we Wrocławiu dla poszczególnych stref. 

Tabela 7 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi 
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Agl. Wrocławska A C A A A C A A A A C A 

miasto Legnica A A A A A C A C A A C A 

miasto Wałbrzych A A A A A C A A A A C A 

strefa dolnośląska A A A A C C A C A A C A 

Źródło: dane WIOŚ we Wrocławiu. 

Pomimo zmniejszania się stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, wyniki klasyfikacji stref w latach 2013-

2018 corocznie wskazywały na konieczność realizacji działań zmierzających do poprawy jakości 

powietrza, w celu ochrony zdrowia ludzi, ze względu na przekroczenia: 

• dwutlenku azotu: klasa C – m. Wrocław, 

• pyłu zawieszonego PM10: klasa C – wszystkie strefy województwa (za wyjątkiem m. Wałbrzych 

w 2016r.), 

• benzo(a)pirenu: klasa C – wszystkie strefy województwa, 

• arsenu: klasa C – m. Legnica, strefa dolnośląska, 

• ozonu – przekroczenia poziomu docelowego: klasa C – strefa dolnośląska (za wyjątkiem 2013 

r., dla którego klasę C stwierdzono dodatkowo dla Aglomeracji Wrocławskiej i m. Legnica), 

• ozonu – przekroczenia poziomu celu długoterminowego: klasa D1 – wszystkie strefy 

województwa. 

Istotnym zmianom w analizowanym okresie podlegała jedynie klasyfikacja stref w odniesieniu do pyłu 

zawieszonego PM2.5. W latach 2013-2014 klasę C stwierdzono w Aglomeracji Wrocławskiej i mieście 

Legnica, w 2015 r. poza tymi dwoma strefami dodatkowo także w strefie dolnośląskiej, w 2016 r. 

przekroczenie stwierdzono tylko w Aglomeracji Wrocławskiej, natomiast od 2017 r. wszystkie strefy pod 

względem poziomu pyłu PM2.5 są zaliczane do klasy A – bez przekroczeń. 

Sytuacja w obszarze zanieczyszczenia powietrza w obrębie LGOF jest zbliżona do sytuacji całego 
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województwa. Odnotowuje się przekroczenia średnio dobowe i średnioroczne dla takich substancji jak: 

PM10 oraz benzo(a)pirenu.  Przyczyną tych przekroczeń są zazwyczaj emitory lokalnych kotłowni 

i palenisk domowych zlokalizowanych na terenach zurbanizowanych. Inną przyczyną są również 

zanieczyszczenia pochodzące z transportu drogowego. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu arsenu 

odnotowano w Legnicy i Głogowie, są to zanieczyszczenia związane z działalnością sektora 

przemysłowego, w tym głównie huty miedzi. 

5.2.3. Hałas 

Na terenie LGOF występują źródła hałasu o charakterze: 

 liniowym, 

 powierzchniowym, 

 punktowym. 

 Hałas drogowy 

Przez teren LGOF przebiega szereg ważnych szlaków komunikacyjnych. Są one źródłem hałasu 

o znacznym natężeniu, w tym szczególnie dla obszarów położonych bezpośrednio przy ciągach 

komunikacyjnych. Analiza zrealizowanych map akustycznych województwa dolnośląskiego 

potwierdziła, że na terenie województwa, w świetle nowych dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku, nadal występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego. 

W większości przypadków przekroczenia wynoszą mniej niż 5 dB zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN. 

Hałas kolejowy 

Zgodnie z analizą map akustycznych (dot. linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. 

pociągów rocznie) województwa dolnośląskiego, w świetle nowych dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku, przekroczenia wartości dopuszczalnych LDWN i LN mieszczą się w zakresie do 5 dB. 

W przypadku wskaźnika LDWN na przekroczenia narażonych było 30 osób, natomiast w przypadku 

wskaźnika LN- 8 osób. 

Hałas przemysłowy 

Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. 

Na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych ma wpływ: czas pracy 

zakładu, instalacje, maszyny i urządzenia wykorzystywane na zewnątrz, organizacja pracy, transport 

wewnętrzny, organizacja dostaw i odbiorów, lokalizacja parkingów. 

WIOŚ we Wrocławiu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie prowadził badań hałasu 

przemysłowego na terenie obszaru legnicko-głogowskiego. 

5.2.4. Pole elektromagnetyczne 

Na terenie LGOF istotnymi źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być: 

• stacje i linie energetyczne, 
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• pojedyncze nadajniki radiowe, 

• stacje transformatorowe, 

• stacje bazowe telefonii komórkowej, 

• stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 

• przemysłowe urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, 

placówkach naukowo badawczych, ośrodkach medycznych itp. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448). 

Na podstawie przeprowadzonych badań pól elektromagnetycznych na terenie województwa 

dolnośląskiego nie stwierdzono miejsc z przekroczeniami wartości dopuszczalnych, co wiąże się 

z dotrzymaniem norm środowiskowych dla PEM. 

5.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 

Zanieczyszczenie środowiska 

Wśród czynników środowiskowych wpływających bezpośrednio na potencjał rozwojowy Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego należy zaliczyć m.in.: 

• stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych; 

• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego; 

Czynniki te opisano w dalszej części opracowania. 

Uwarunkowania przyrodnicze i bioróżnorodność 

Wyznaczony Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny to obszar zróżnicowany pod względem fizyczno-

geograficznym i geobotanicznym. Przeważającym krajobrazem roślinnym są śródlądowe bory sosnowe 

i bory mieszane w odmianie wielkopolsko-łużyckiej. Do najcenniejszych przyrodniczo obszarów pod 

względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie LGOF należy zaliczyć: Dolina Odry wraz 

z dopływami, Dolina Szprotawy i Stawy Przemkowskie, Dolina Baryczy, Bory Dolnośląskie. 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. prawnie chroniona, zajmuje 

w obrębie obszaru legnicko-głogowskiego powierzchnię 27,1% całego obszaru. Jest to wartość powyżej 

średniej dla województwa dolnośląskiego (18,6%) i jednocześnie znacznie poniżej średniej dla kraju 

(32,3%). W obrębie Obszaru występują wszystkie formy ochrony przyrody z wyjątkiem parku 

narodowego. 

Infrastruktura komunalna 

Stopień zwodociągowania dla regionu legnicko-głogowskiego jest wysoki i wynosi 98,4%. Jest to 

wartość znacznie wyższa od wartości dla Polski (92,2%), wyższa również od wartości dla województwa 

(95%). Powiatem, w którym największy procent ludności korzysta z wodociągów jest powiat lubiński 
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(99,9%), natomiast najniższy procent korzystających jest w powiecie legnickim (97%). Jednocześnie 

największy przyrost wskaźnika w stosunku do roku 2010 zanotowano w powiecie legnickim (+7,7 pkt 

proc.), natomiast najmniejszy w powiecie Miasto Legnica (+0,1 pkt proc.). 

Procent ludności korzystającej z komunalnych oczyszczalni ścieków w podregionie legnicko–

głogowskim wynosi 86,1%. Jest to wartość znacznie wyższa od wartości dla Polski (71,2%), wyższa 

również od wartości dla województwa (76,9%). Powiatem, w którym największy procent ludności 

korzysta z oczyszczalni jest powiat lubliniecki (93,7%), natomiast najniższy procent korzystających jest 

w powiecie górowskim (44%). Jednocześnie największy przyrost wskaźnika skanalizowania w stosunku 

do roku 2010 zanotowano w powiecie legnicki (+12,3 pkt proc.), natomiast najmniejszy w powiecie 

Miasto Legnica (+3,2 pkt proc.). 

Sieć gazowa na terenie obszaru legnicko-głogowskiego jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Procent 

ludności korzystających z paliwa gazowego w podregionie legnicko–głogowskim wynosi 71,1%. Jest to 

wartość znacznie wyższa od wartości dla Polski (52,9%), wyższa również od wartości dla województwa 

(61,1%). Powiatem, w którym największy procent ludności korzysta z sieci gazowej jest powiat Miasto 

Legnica (94,3%), natomiast najniższy procent korzystających jest w powiecie górowskim (37,2%). 

Ciekawym zjawiskiem jest ujemny przyrost ludności posiadającej dostęp do sieci gazowej w stosunku 

do ogólnej liczby mieszkańców. Największy przyrost wskaźnika ludności korzystającej z paliwa 

gazowego w stosunku do roku 2010 zanotowano w powiecie polkowickim (+2,6 pkt proc.), natomiast 

najmniejszy w powiecie głogowskim (-3,2 pkt proc.). 

Obszar województwa dolnośląskiego, w tym także obszar legnicko-głogowski dysponuje znacznym 

potencjałem rozwoju OZE, jednak osiągnięty w 2019r. udział energii wytworzonej z tych źródeł do 

ogólnej produkcji energii jest na niskim poziomie, pomimo dogodnych warunków rozwoju takich 

sektorów jak energia wiatrowa i energia pochodząca z promieniowania słonecznego (fotowoltaika). 

Możliwymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest niedostateczny system wsparcia i promocja potrzeby 

rozwijania tej gałęzi energetyki. Do pozostałych przeszkód rozwoju i wykorzystania potencjału 

odnawialnych źródeł energii należą czynniki prawne, finansowe, społeczne oraz infrastrukturalne. 

Oddziaływania antropogeniczne – przemysł wydobywczy 

W latach 60. XX wieku zostały odkryte bogate, ale głęboko położone złoża miedzi zalegające 

pomiędzy Legnicą a Głogowem. W oparciu o te złoża zaczęto rozwijać przemysł wydobywczy na tym 

obszarze. Wydobyciu miedzi towarzyszy przemysł około wydobywczy, w tym huty metali (Huta Miedzi 

„Legnica” w Legnicy, Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie, Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku). Przy hutach 

miedzi w Legnicy i Głogowie działają elektrociepłownie. 

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy należał do obszarów ekologicznego zagrożenia. Od roku 1991 

KGHM Polska Miedź S.A. zaczęła realizować program wielkich inwestycji proekologicznych. W hutach 
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miedzi zbudowano instalacje do odsiarczania spalin, a w 2000 roku oddano do użytku oczyszczalnię 

wód odprowadzanych do Odry z wielkiego zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. W efekcie 

emisja szkodliwych substancji, ścieków i odpadów poprodukcyjnych została ograniczona lub 

unieszkodliwiona i spełnia wymagane normy Unii Europejskiej. Huty Legnica i Głogów zostały skreślone 

z listy zakładów uciążliwych dla środowiska. 

Potencjał odnawialnych źródeł energii 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne Polski, energia ze źródeł odnawialnych obejmuje 

energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną 

z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy 

ciepła. 

Zgodnie z opracowaniem: Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwojowych Energetyki Wiatrowej 

w Województwie Dolnośląskim, wynika, że województwo dolnośląskie posiada potencjalnie korzystne 

warunki pod względem zasobów energetycznych wiatru. Udział wiatrów o prędkościach powyżej 4 m/s 

wynosi w niektórych rejonach województwa ok. 44% wszystkich spośród dokonanych obserwacji. 

Przyjmując, że minimalne prędkości wystarczające do generowania energii elektrycznej z zasobów 

wiatru wynoszą ok. 2 m/s, warunki korzystne dla energetyki wiatrowej występują przez 80% czasu na 

obszarach nizinnych województwa dolnośląskiego. 

Technologiczny potencjał wykorzystania energii słonecznej w Polsce jest stosunkowo korzystny. 

Przyjmuje się, że z 1m2 kolektora w ciągu roku, możemy uzyskać 500-600 kWh energii (dla instalacji 

dużych o ok. 20% mniej). Czas zwrotu inwestycji w przypadku małych i mikro instalacji fotowoltaicznych 

waha się od kilku, do maksymalnie kilkunastu lat. Stwarza to warunki do intensywnego rozwoju 

możliwości inwestowania w ten rodzaj technologii opartej na produkcji energii elektrycznej z energii 

słonecznej. Natężenie promieniowania słonecznego jest oczywiście różne w poszczególnych regionach 

kraju i waha się od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2. Na podstawie danych Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej można wywnioskować, że obszar legnicko-głogowski w przeważającej części leży 

pomiędzy dwoma strefami – o średnim oraz dobrym nasłonecznieniu w skali kraju, dla którego wartość 

natężenia promieniowania słonecznego wynosi ok. 1000 – 1100 kWh/m2. 
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Źródło: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Udział całkowitej produkcji energii województwa dolnośląskiego w odniesieniu do całego Kraju wynosi 

ok. 5 %. 

Tabela 8 Zestawienie produkcji energii ogółem na terenie Polski i woj. dolnośląskiego. 

Produkcja energii ogółem  [GWh] 

Obszar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 157657,6 163 547,9 162 139,0 164 557,2 159 058,0 164 944,4 166 634,4 170 465,2 170 039,5 163 988,5 

Woj. 
dolnośląskie 13368 13 350,5 13 567,7 12 686,1 11 047,5 10 750,2 10 944,6 10 219,5 9 917,7 8 513,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

W całkowitym bilansie energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych, województwo dolnośląskie 

posiada stosunkowo niewielki, 7% udział.. 

Tabela 9: Zestawienie produkcji energii z odnawialnych nośników energii (elektrownie wodne) na terenie Polski i 
woj. dolnośląskiego. 

Produkcja energii - elektrownie wodne [GWh] 

Obszar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 3488,1 2 761,6 2 465,2 2 996,9 2 733,8 2 435,2 2 621,7 3 033,9 2 387,7 2 664,9 

Woj. 
dolnośląskie 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217,0 236,4 151,8 188,5 

Grafika 9 Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

Jeśli chodzi o produkcję energii z nośników odnawialnych (OZE), województwo dolnośląskie w dalszym 

ciągu nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Tylko ok. 3% całkowitej produkcji energii zostało 

wytworzonych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. 

Tabela 9 Zestawienie produkcji energii z odnawialnych nośników energii na terenie Polski i woj. dolnośląskiego. 

Produkcja energii z odnawialnych nośników energii [GWh] 

Obszar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 10888,8 13 136,9 16 878,9 17 066,6 19 841,2 22 684,1 22 807,4 24 122,1 21 617,2 25 354,0 

Woj. 
dolnośląskie 658,9 703,5 897,0 763,1 1 055,9 1 013,0 708,2 803,5 644,3 769,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

Także jeśli chodzi o wysokość udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem, 

województwo dolnośląskie plasuje się poniżej średniej krajowej. Udział ten wynosi ok. 9%. 

Tabela 10 Zestawienie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem na terenie Polski i woj. 
dolnośląskiego. 

Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem [%] 

Obszar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 6,9 8,0 10,4 10,4 12,5 13,8 13,7 14,2 12,7 15,5 

Woj. 
dolnośląskie 4,9 5,3 6,6 6,0 9,6 9,4 6,5 7,9 6,5 9,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

Obszar województwa dolnośląskiego, w tym także obszar legnicko-głogowski dysponuje znacznym 

potencjałem rozwoju OZE, jednak osiągnięty w 2019 r. udział energii wytworzonej z tych źródeł do 

ogólnej produkcji energii jest na niskim poziomie, pomimo dogodnych warunków rozwoju takich 

sektorów jak energia wiatrowa i energia pochodząca z promieniowania słonecznego (fotowoltaika). 

Możliwymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest niedostateczny system wsparcia i promocja potrzeby 

rozwijania tej gałęzi energetyki. Do pozostałych przeszkód rozwoju i wykorzystania potencjału 

odnawialnych źródeł energii należą czynniki prawne, finansowe, społeczne oraz infrastrukturalne. 

Systematyczny wzrost udziału OZE w produkcji energii jest uzależniony od otoczenia formalno-

prawnego oraz mechanizmów wdrażania z poszanowaniem środowiska naturalnego (skomplikowane 

procedury uzyskania pozwoleń środowiskowych np. dla elektrowni wiatrowych). Ponadto istotnym 

czynnikiem jest także system preferencji i zachęt organizacyjnych i finansowych. W przypadku takich 

inwestycji jak elektrownie wiatrowe oraz elektrownie wodne, podstawowym czynnikiem 

ograniczającym, jest występowanie obszarów chronionych, siedlisk i gatunków cennych przyrodniczo 

oraz obszarów zabudowy mieszkaniowej. 

Ważnym względem technicznym, który może ograniczać rozwój OZE jest infrastruktura przesyłowa, 
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posiadająca często ograniczoną przepustowość. Dodatkowo należy uwzględniać kwestie społeczne 

związane z obawami o zdrowie, pogorszeniem komfortu życia, obawami o spadek wartości 

nieruchomości czy zmianami w krajobrazie i przyrodzie. 

5.4. Ocena odporności na degradację i zdolności regeneracyjne środowiska 

Odporność środowiska na degradację wiąże się z nasileniem i czasem antropopresji, a także ze stanem 

i jakością komponentów środowiska występujących na analizowanym obszarze. Dotyczy to przede 

wszystkim jakości gleb, wód gruntowych i podziemnych, powietrza, warunków klimatycznych i ilości 

opadów atmosferycznych oraz prędkości i kierunków wiatrów. 

Najwrażliwszymi elementami ekosystemu są te, dla których stan zanieczyszczenia lub pojemność 

środowiskowa przekraczają wartości dopuszczalne lub są bliskie wyczerpania. W kontekście analizy 

aktualnego stanu środowiska naturalnego oraz zanieczyszczenia poszczególnych komponentów należy 

zwrócić szczególną uwagę na takie aspekty jak: 

1. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, w tym głównie przez źródła komunalne 

i transport tzw. niska emisja pyłu PM10 i PM2,5, benza(a)piren, ozon; 

2. możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez zrzuty ścieków socjalno-

bytowych, komunalnych oraz wód opadowych z obszarów utwardzonych (głównie dróg), 

a także ścieki pochodzące z obszarów przemysłowych i poprzemysłowych; 

3. braki w systemie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie odpadów komunalnych 

oraz niebezpiecznych zawierających azbest. 

Te obszary wymagają pilnych działań w celu zmniejszenia presji oraz doprowadzenia do właściwego 

stanu funkcjonalnego. Ze względu na to, że większa część planowanych działań i inwestycji opisanych 

w Strategii dotyczy obszaru przekształconych (zabudowa miejska i wiejska) lub jest ograniczona 

do istniejącej infrastruktury, należy ocenić odporność poszczególnych elementów środowiska 

występujących w zasięgu oddziaływania tych działań jako wysoką. 

 

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektu Strategii 

Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska w obrębie granic administracyjnych 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wymienić należy m. in.: 

1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego; 

2. Zagrożenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ad 1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
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W obszarze środowiskowym, głównym problemem LGOF jak i całego województwa dolnośląskiego jest 

stan jakości powietrza atmosferycznego. Na terenie województwa dolnośląskiego jakość powietrza 

atmosferycznego nie odpowiada normom. Przekroczeniu ulegają przede wszystkim wskaźniki 

zanieczyszczeń takich jak PM10 i benzo(a)piren na terenie aglomeracji dolnośląskiej i w mieście Legnica. 

Czynnikami wpływającymi na złą ogólną jakość powietrza na terenie LGOF są przede wszystkim: 

 Przemysł i energetyka oparte na węglu kamiennym, 

 Niska emisja zanieczyszczeń z sektora komunalnego, 

 Emisja liniowa, której źródłem jest transport, 

 Ograniczenia w rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

Ad 2. Zagrożenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych 

Obszar LGOF jest zasobny w wody podziemne, jednak ich stan został w większości oceniony jako słaby. 

Zgodnie z podsumowaniem Raportu o stanie środowiska na terenie woj. dolnośląskiego za 2019 r., do 

najbardziej istotnych presji działających na wody podziemne zaliczono: 

1. rolnictwo – poprzez spływy powierzchniowe, wymywanie, erozję gleb, stosowanie nawozów, 

zwłaszcza azotowych i środków ochrony roślin. Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych 

(łącznie z wieloskładnikowymi), w przeliczeniu na czysty składnik w województwie 

dolnośląskim zwiększyło się z 159 kg w 2015 roku do 174,5 kg na 1 ha użytków rolnych w 2018 

roku; 

2. odprowadzanie ścieków do wód na obszarze GZWP; 

3. lokalizacja składowisk odpadów w pobliżu ujęć wód podziemnych, które nawet po zaprzestaniu 

eksploatacji są źródłem odcieków, zagrażających jakości wód podziemnych; 

4. działalność kopalni przyczyniająca się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych na znacznym 

obszarze; 

5. okresy suszy hydrologicznej, wpływające na obniżenie zwierciadła wód podziemnych na 

ujęciach (niżówka hydrogeologiczna). Mogą wówczas wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w 

wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć 

komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny; 

6. pobór wód podziemnych na potrzeby gospodarki komunalnej i przemysłu. 

Również jakość wód powierzchniowych jest niedostateczna. Zgodnie z wynikami badań WIOŚ we 

Wrocławiu, wody powierzchniowe na terenie LGOF w 2019 były wodami w przeważającej większości o 

słabym lub złym stanie/potencjale ekologicznym. Do degradacji wód powierzchniowych na tym 

obszarze przyczyniają się głównie zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych, jak również 

zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych 
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infrastruktury komunalnej należy się spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez 

niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów 

melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód, 

objawiające się wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także 

skażenie bakteriologiczne wody. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, 

fosforany) przyczyniają się także spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne źródła 

zanieczyszczenia wód stanowią: 

1. ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi, 

2. wody technologiczne z energetyki i przemysłu, 

3. spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, 

4. spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, 

5. zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji), 

6. zanieczyszczenia atmosferyczne. 

 

7. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń projektu 

Strategii 

7.1 Cele strategiczne, priorytety i działania Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027” to dokument stanowiący wsparcie dla rozwoju 32 samorządów skupionych 

w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. Plany strategiczne i operacyjne zawarte 

w opracowaniu są ukierunkowane na wzrost integracji LGOF, w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

przestrzennym i środowiskowym. 

Idea integracji terenu LGOF przełoży się na wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych powiązań 

gospodarczych oraz niwelowanie nierówności, charakteryzujących poszczególne części obszaru 

funkcjonalnego. W swoim zamyśle poprzez wielopłaszczyznowe działania integracyjne, Strategia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2027, przyczyni się do znaczącej poprawy jakości życia w regionie oraz wzmacniania jego pozycji 

konkurencyjnej. 

Fundamentalne założenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027, opierają się na wskazaniach zawartych w Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030, jako nadrzędnym dokumencie programującym rozwój regionu. 

W województwie dolnośląskim rozszerzono zakres realizacji instrumentów zintegrowanego podejścia 
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terytorialnego (ZIT). Wyrazem tej decyzji jest terytorialne ujęcie interwencji w Legnicko-Głogowskim 

Obszarze Funkcjonalnym, obok wcześniej istniejących ZIT-ów w obszarze funkcjonalnym 

jeleniogórskim, wałbrzyskim i wrocławskim oraz nowo powstałych: Górskim i Przygranicznym Obszarze 

Funkcjonalnym. Rezultatem tych działań jest całościowy podział województwa na obszary 

funkcjonalne. Podejście terytorialne wymaga integracji terenu LGOF, w oparciu o stolice poszczególnych 

powiatów skupionych w obszarze funkcjonalnym, ze szczególną rolą Legnicy, Lubina, Polkowic oraz 

Głogowa. Działania w ramach mechanizmu ZIT muszą: z jednej strony niwelować dysproporcje 

rozwojowe, a z drugiej natomiast kształtować i stymulować policentryczny charakter LGOF, szczególnie 

w wymiarze gospodarczym. 

W pierwszej kolejności zdefiniowano trzy spójne obszary interwencji. Następnie sporządzono 

systematykę celów rozwojowych i przedsięwzięć, które korespondują zarówno z regionalnymi 

dokumentami strategicznymi, jak również odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne 

gmin i powiatów- członków LGOF. 

Poniższy schemat celów strategicznych, priorytetów i działań umożliwił wyznaczenie rdzenia inwestycji 

zintegrowanej opierającej się na celu nadrzędnym, celach rozwojowych i obszarach przewidzianych 

do wdrażania w formule zintegrowanej (również finansowanej w ramach instrumentu ZIT).
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Tabela 11 Zestawienie wyodrębnionych celów i działań w ramach ZIT LGOF 

W
ym

ia
r 

in
te

rw
en

cj
i z

in
te

gr
o

w
an

ej
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la
  L

FG
O

F

 

 Obszar tematyczny Usługi społeczne Obszar tematyczny Gospodarka Obszar tematyczny Środowisko 

C
e

l n
ad

rz
ę

d
n

y:

 

Cel rozwojowy 1. Wysoka jakość usług 
publicznych 

Cel rozwojowy 2. 

Budowanie przewag 
konkurencyjnych lokalnej 
gospodarki na bazie 
spójnej polityki 
transportowej 

Cel rozwojowy 3. 

Ochrona i poprawa jakości 
środowiska naturalnego w oparciu 
o efektywne zarządzanie 
dostępnymi zasobami 
przyrodniczymi i kulturowymi 

Działanie 1.2 

Podnoszenie jakości 
kształcenia w placówkach 
edukacyjnych na poziomie 
podstawowym 

Działanie 4.2 
Stworzenie zintegrowanego 
systemu transportowego 

Działanie 7.1 
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie LGOF 

Działanie 1.3 

Podnoszenie jakości 
kształcenia w placówkach 
edukacyjnych na poziomie 
ponadpodstawowym 

Działanie 5.1 
Rozwijanie turystyki jako 
wschodzącej branży 
gospodarczej 

Działanie 8.1 
Rozwijanie odnawialnych źródeł 
energii 

Działanie 2.1 
Poprawa dostępności 
infrastruktury opiekuńczej, 
pielęgnacyjnej i medycznej 

 
  

Działanie 8.2 
Wzmacnianie efektywności 
energetycznej 

Działanie 3.2 
Rozwijanie oferty sportowej i 
rekreacyjno-wypoczynkowej 

    

Źródło: Strategia ZIT LGOF na lata 2021 – 2027 
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7.2. Przedsięwzięcia zintegrowane 

Zgodnie z przedstawionym w niniejszym dokumencie zakresem interwencji oraz założeniami 

rozwojowymi w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027,do realizacji przewidziano przedsięwzięcia zintegrowane, 

które przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12 Projekty zintegrowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021-2027 

Projekty zintegrowane w ramach Programu ZIT Oznaczenie projektu zintegrowanego 

Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników 
samorządów 

PZ 1.1 

Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych 
na wszystkich mieszkańców LGOF   

PZ 1.2 

Budowa zintegrowanego systemu transportowego  PZ 2.1 

Utworzenie wspólnego produktu turystycznego PZ 2.2 

Czyste powietrze PZ 3.1 

Odnawialne Źródła Energii PZ 3.2 

Termomodernizacje PZ 3.3 

Efektywne oświetlenie PZ 3.4 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej PZ 3.5 

Źródło: Strategia ZIT LGOF na lata 2021 – 2027 

Założenia inwestycji zintegrowanych w LGOF 

Istota poniżej przedstawionych inwestycji zintegrowanych została wyartykułowana we wstępie do 

rozdziału II, gdzie odnoszono się do logiki zaprezentowanej interwencji. W przywołanym fragmencie 

czytamy, że „z katalogu wszystkich priorytetów i działań wyznaczono inwestycje o charakterze 

zintegrowanym, odpowiadające wyznaczonym celom rozwojowym oraz obszarom. Wyznaczona 

interwencja stanowi przedsięwzięcia zintegrowane”. Warto dodać, że dziewięć opisanych 

przedsięwzięć zintegrowanych to ta część interwencji, która w największym stopniu wpływa na stopień 

integracji LGOF jako organizmu gospodarczego zamieszkiwanego przez blisko 450 tysięcy mieszkańców. 

W ramach rozwinięcia rozdziału zbudowano przekrojowe uzasadnienie realizacji przedsięwzięć, 

przedstawiono szczegóły na temat zawartości każdej wiązki z punktu widzenia poszczególnych 
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projektów oraz zaprezentowano przestrzennie lokalizację poszczególnych inwestycji. 

Obszar 1. Usługi społeczne 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników samorządów 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Istniejąca na terenie LGOF oferta jest niedostosowana do potrzeb mieszkańców oraz dynamicznych zmian na 
rynku pracy. Uczniowie opuszczający szkoły nie są odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy. 
Brakuje warsztatów, kół zainteresowań oraz zajęć, dzięki którym najmłodsi mieszkańcy mogliby poszerzać 
wiedzę, rozwijać się oraz integrować z rówieśnikami. Istotnym jest również zwiększenie szans na rynku pracy 
poprzez realizację staży oraz kursów zawodowych dla uczniów. Doposażenie placówek edukacyjnych w 
najnowocześniejsze sprzęty jest niedostateczne, przez co możliwości rozwoju i dostępu do najnowszych 
technologii są utrudnione, a metody kształcenia nie są innowacyjne. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 
Celem jest wzmacnianie poziomu kapitału ludzkiego, podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności 
wśród mieszkańców LGOF. Realizowane przedsięwzięcia mają również na celu integrację i rozwój młodzieży. 
Organizowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia zajęcia i warsztaty, będą sprzyjać podnoszeniu jakości 
kształcenia uczniów poprzez zwrócenie uwagi na ich dysfunkcje, ale także predyspozycje i posiadane 
umiejętności. Celem jest doposażenie bazy dydaktycznej i pracowni szkół w odpowiednie pomoce 
dydaktyczne. Istotnym z punktu widzenia wzmacniania regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego jest 
uwzględnienie we wskazanych procesach uczniów z dysfunkcjami oraz z niepełnosprawnościami poprzez 
dostosowanie oferty do ich możliwości. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Prowadzone projekty mają na celu budowanie silnego kapitału ludzkiego, który w przyszłości będzie mógł być 
siłą napędową dla rynku pracy w LGOF. Istotnym jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom oraz stworzenie 
oferty, która będzie rozwijać przede wszystkim umiejętności praktyczne. Obecna oferta dedykowana dla 
najmłodszych, powinna być rozszerzana, a budynki i instytucje doposażone w najnowocześniejsze sprzęty, 
mające na celu wsparcie i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w LGOF. Interwencje w tej sferze przyczynią 
się do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do rynku pracy w LGOF.  Projekt ma charakter partnerski, 
ma integrować różne grupy, w szczególności uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców ale również samorządy, ma 
zwiększyć kompetencje zawodowe, ale i społeczne wszystkich uczestników. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Efektem realizacji projektów miękkich będzie dokształcanie społeczeństwa, podnoszenie kompetencji, przede 
wszystkim wśród uczniów szkół zlokalizowanych w LGOF.  Nacisk kładziony będzie w szczególności na 
kształtowanie kluczowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, istotnych z punktu widzenia sytuacji 
panującej obecnie na rynku pracy. Przedsięwzięcia będą dotyczyć nauki języków obcych, nauk matematyczno-
przyrodniczych i ICT oraz kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz stażów, kursów i doposażenia 
pracowni zawodowych. Istotnym będzie również wzmacnianie postaw proekologicznych, prozdrowotnych i 
aktywizacja w zakresie kultury fizycznej, która przygotuje uczniów do świadomego uczestnictwa w codziennym 
życiu. Zmianie ulegnie również jakość kształcenia, dzięki projektem kierowanym do kadry pedagogicznej, które 
będą miały na celu naukę najnowocześniejszych technologii i programów multimedialnych w nauczaniu 
zdalnym i stacjonarnym. 

PROJEKTY: 

1. Poznajemy nowe technologie i budujemy kadrę przyszłości dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (gm. Legnica) 

2. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w Legnicy na potrzeby rynku pracy LGOF  

3. Nowy światy – nowoczesna wiedza - nauka robotyki w szkołach (pow. Legnicki) 

4. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Polkowickim 

5. ICE - Innowacyjne Centrum Edukacyjne (gm. Pęcław) 

6. Aktywna integracja i rozwój młodzieży w Gminie Pęcław 
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PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich 
mieszkańców LGOF 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Barierą LGOF wskazywaną przez beneficjentów jest zanik więzi społecznych, mała asymilacja nowych 
mieszkańców i marginalizacja. Istotnym problemem społecznym, który również obserwowany jest na terenie 
LGOF, to rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym oraz brak miejsc przystosowanych do tej grupy 
wiekowej. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem wzrósł z 18,8% w 2015 r. do 
22% w 2019 r. W LGOF brakuje również usług zinstytucjonalizowanych, które mogą oddziaływać na cały obszar. 
Powstanie obiektów sportowych, miejsc rehabilitacji, budynków instytucji kultury oraz możliwość korzystania 
z proponowanej oferty, pozwoli na budowanie więzi między mieszkańcami. Brak tego typu obiektów wpływa 
negatywnie na kapitał społeczny, a wskazane problemy ograniczają poziom zintegrowania obszaru 
funkcjonalnego. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 
Celem głównym przedsięwzięcia jest rozwój usług publicznych, które będą dostosowane do różnych grup 
interesariuszy, w różnym wieku i różnym stopniu sprawności. Realizowane przedsięwzięcia w tym zakresie, 
będą impulsem do aktywności społecznej oraz związanych z tym inicjatyw lokalnych, a także promocji zdrowia 
i sportu. Celem jest również zwiększenie integracji społecznej oraz przestrzennej całego obszaru 
funkcjonalnego, poprzez powstanie nowych obiektów. Rozszerzenie oferty i dostępności usług publicznych, 
poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  i bazy turystycznej, będzie pozytywnie oddziaływać 
na rozwój regionu oraz pozwoli na stworzenie atrakcyjnych miejsc przeznaczonych dla mieszkańców LGOF. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 
Brak miejsc w których mieszkańcy mogą spotykać się i integrować, stanowić może zagrożenie i przyczynia się 
do problemu wykluczenia społecznego, w dużej mierze, wśród osób starszych czy niepełnosprawnych. Z uwagi 
na starzenie się społeczności, istotnym jest również podejmowanie działań i budowa obiektów, które pozwolą 
na zadbanie o stan zdrowia mieszkańców. Brak usług kierowanych do całego obszaru uniemożliwia stworzenie 
w pełni zintegrowanego obszaru funkcjonalnego. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć i rozwój usług 
publicznych, przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców LGOF oraz integracji przestrzennej. 
Budowa nowych obiektów jest niezbędna do aktywizacji społecznej oraz promocji kultury sportu i prowadzenia 
zdrowego trybu życia. Przeprowadzane przedsięwzięcia m.in. budowa Centrum Integracji Społecznej, przyczyni 
się do poprawy sytuacji osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, finansowej, a także zawodowej. 
Podejmowane długofalowe działania, wpłyną na postawy oraz funkcjonowanie w społeczeństwie, w 
szczególności osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez ich aktywizację oraz mobilizację do podejmowania 
działań i integracji. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu aktywności kulturalnej mieszkańców i ich integracji, aktywizacji 
seniorów, a także zwiększenia zainteresowania kulturą sportu oraz aktywnością fizyczną. Znacząco wpłynie 
również na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego. Uczestnictwo we wspólnych zajęciach, 
korzystanie z proponowanej oferty, zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz pozwoli na integrację społeczności 
lokalnych. Powstanie nowoczesnych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, będzie stanowić 
alternatywę do spędzania czasu wolnego, nie tylko dla mieszkańców LGOF, ale również dla mieszkańców 
otaczających miejscowości oraz turystów. Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej umożliwi promocję w 
środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia oraz czynnego wypoczynku, również dla osób ze 
specjalnymi potrzebami – m.in. niepełnosprawnych i osób starszych. 

PROJEKTY: 
1. Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie. 

2. Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi w Polkowicach (centrum konferencyjne, hala sportowo-widowi-
skowa, centrum wystawienniczo-muzealne) 

3. Budowa centrum aktywizacji społecznej, sportu i promocji zdrowia w Przemkowie  

4. Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Se-
niorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego w 
Lubinie 

5. Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Chocianowie 
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Obszar 2. Gospodarka 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Głównym problemem, który skłonił partnerów LGOF do wypracowania wspólnego projektu, jest 
niewykorzystany potencjał w zakresie rozwinięcia transportu publicznego. System transportowy w Legnicko-
Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym nie jest zrównoważony. Możliwości rozwoju obszaru upatruje się w 
położeniu przy głównych szlakach transportowych. 
Problemem obserwowanym w LGOF jest mała liczba tras rowerowych w miastach, pomiędzy miejscowościami 
oraz brak infrastruktury towarzyszącej, a także spadek znaczenia transportu zbiorowego na rzecz transportu 
indywidualnego.  
Obecnie długość ścieżek rowerowych w powiatach LGOF wynosi 89,6 km. Długość ta wzrosła w 2019 r. o ponad 
17%, w stosunku do 2015 r.  
Brakuje tras turystycznych, które łączyłyby ośrodki miejskie z terenami turystycznymi, które zlokalizowane są 
na obrzeżach obszaru funkcjonalnego. Potencjał do rozwoju stanowi rozbudowa Dolnośląskiej Autostrady 
Rowerowej oraz „Miedziowego Szlaku Rowerowego”. 
Sieć kolejowa jest rozbudowana, jednakże zdegradowana infrastruktura wymaga modernizacji. 
Niewykorzystany potencjał LGOF stanowi linia kolejowa nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów, z odgałęzieniem 
w kierunku Polkowic, która obecnie wykorzystywana jest tylko do przewozu towarów. Obecnie pasażerski 
transport kolejowy funkcjonuje w południowej oraz w północnej części LGOF na kierunku wschód-zachód. 
Brakuje połączenia - odgałęzienia - do Polkowic (Lubin-Polkowice-Nielubia-Głogów). Obecnie działa tam tylko 
komunikacja autobusowa. Brak osi transportowej północ-południe powoduje utrudnienia i tworzy barierę w 
przemieszczaniu się wewnątrz całego układu. Potrzebne są również systemowe rozwiązania, które będą 
rozwijać i integrować komunikację zbiorową z indywidualną. Integracja ta nastąpi poprzez powstawanie 
parkingów Park&Ride. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Główne cele projektu w aspekcie dotyczącym zakresu rzeczowego to przede wszystkim: 

 budowa centrów przesiadkowych 

 budowa ścieżek i szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, 
oznakowanie, infrastruktura turystyczna) 

 stworzenie miejsc obsługi rowerzystów  

 rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej 

 budowa parkingów Park&Ride 

 przywracanie połączeń kolejowych  

 budowa nowej linii kolejowej Lubin Polkowice Głogów 
Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Interwencja ukierunkowana na budowę zintegrowanego systemu transportowego i poprawę dostępności 
transportowej LGOF, ma kluczowe znaczenie w kontekście zwiększania atrakcyjności turystycznej oraz rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Potrzebna jest realizacja systemowych, międzygminnych rozwiązań, które 
integrować będą komunikację zbiorową z transportem indywidualnym, co jednocześnie wpłynie na wzrost 
jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjność osiedleńczą tego obszaru. Przywrócenie połączeń kolejowych na 
kierunku północ-południe poprawi jakość powiązań wewnątrz LGOF oraz pozwoli na rozładowanie ruchu 
samochodowego na najbardziej obciążanej trasie relacji Legnica-Lubin-Polkowice. Droga ekspresowa S3 jest 
ważną osią komunikacyjną LGOF, jej postępująca rozbudowa przyczyni się do przestrzennego zintegrowania 
obszaru funkcjonalnego i zmiany układu komunikacyjnego obszaru. Rozbudowa tras rowerowych oraz 
stworzenie infrastruktury towarzyszącej przy równoczesnym zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, 
umożliwi rozwój turystyki w tym obszarze. Wytyczenie tras na obszarach cennych przyrodniczo oraz 
atrakcyjnych pod względem historycznym, będzie miało walor edukacyjny, przyczyni się do popularyzacji 
wiedzy o regionie oraz budowania i wzmacniania tożsamości lokalnej. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest, by mogli łatwo, szybko i bezpiecznie przemieszczać się między 
miejscowościami, a także po to, aby mieli łatwy dostęp do miejsc pracy, edukacji, usług czy wypoczynku.  
Jeśli chodzi o rozwój obszaru, budowa nowych ścieżek rowerowych i rozbudowa infrastruktury turystycznej, 
przyczyni się do wykorzystania regionalnego potencjału LGOF i poszczególnych gmin. Rozbudowa tras 
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rowerowych będzie miała również pozytywny wpływ na jakość powietrza  i ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 
związanych z nadmiernym ruchem samochodowym.  
Stworzenie węzła przesiadkowego i wykorzystanie istniejącej linii kolejowej nr 289 wpłynie na zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej oraz poprawy powiązań wewnątrz LGOF. 
Zintegrowany system transportowy będzie spełniał oczekiwania społeczeństwa, będzie wydajny ekonomicznie, 
a ograniczenie ruchu samochodowego i integracja systemów z transportem zbiorowym, zminimalizuje 
nadmierną emisję ze spalin, co wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców oraz stan środowiska.  
Rozwinięty system transportowy, lepsze, szybsze i bardziej komfortowe warunki przemieszczania się np. do 
pracy, mogą ograniczyć negatywne zjawiska dotyczące przede wszystkim migracji osób młodych i 
wykształconych. 

PROJEKTY: 
1. Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie na budowę Centrum Przesiadkowego łączącego linię transportu ko-

lejowego i drogowego wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych. 

2. Budowa centrum przesiadkowego zintegrowanego z nowo budowanymi ścieżkami rowerowymi, parkingu 
park&ride, pętli autobusowej oraz bezpiecznego ronda  w Chocianowie. W ramach zadania wyremontowane zo-
staną istniejące budynki wraz ze zmianą ich funkcji oraz zagospodarowanie  terenu wokół budynków.  

3. Budowa kolejowego centrum przesiadkowego w Polkowicach wraz z parkingiem typu park&ride 
4. Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego w Legnicy  

5. Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Głogowie  

6. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (gm. Głogów) 
7. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (gm. Kotla) 

8. Budowa ścieżki rowerowej na Szlaku Odry (gm. Pęcław) 

9. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żukowice 
10. Szlak turystyczno-kulturowy – budowa ścieżki rowerowej Góra-Niechlów-Głogów (gm. Góra) 

11. Szlak rowerowy Góra-Czernina-Siciny-Niechlów-Głogów (gm. Góra) 

12. Szlak rowerowy Góra-Ryczeń-Jemielno-Lubin (gm. Góra) 
13. Budowa ścieżki rowerowej jako element rozwoju obiektów turystycznych wraz z miejscem obsługi rowerów (gm. Kro-

toszyce) 
14. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w powiecie legnickim (Legnica-Kunice-Prochowice) 

(gm. Kunice) 

15. Budowa ścieżek rowerowych  wraz z infrastrukturą turystyczną w Powiecie Legnickim )gm. Prochowice)  
16. Gminne miejsce obsługi rowerzystów – GMOR (gm. Ruja) 

17. Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubin 
18. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna 

19. Budowa ścieżek rowerowych w ramach Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (gm. Ścinawa) 

20. Budowa ścieżek rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich (gm. Gaworzyce) 
21. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z systemem szlaków turystycznych na terenie gminy Polkowice 

22. Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Przemków 

23. Budowa ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i oznakowaniem (gm. Radwanice) 
24. Budowa dróg rowerowych w Legnicy wraz infrastrukturą turystyczną i parkingami bike&ride na potrzeby rozwoju po-

łączeń zero emisyjnych oraz transportu multimodalnego w obszarze funkcjonalnym miasta 
25. Budowa nowoczesnych ścieżek rowerowych łączących Powiat Górowski z Dolnośląską Autostradą Rowerową (pow. 

Górowski) 

26. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie Dolnośląskiej Autostrady Ro-
werowej (pow. Legnicki) 

27. Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu polkowickiego (nie dotyczy budowy miedziowego szlaku rowe-
rowego) 

28. Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu park&ride i z przebudową dróg 
dojazdowych. 

29. Ścieżka pieszo-rowerowa Wąsosz-Rawicz (gm. Rawicz) 

30. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Jemielno 

31. Dolnośląska Autostrada Rowerowa (gm. Niechlów)  
32. Centrum Przesiadkowe w Głogowie wraz z wymianą oświetlenia na terenie miasta- komponent ograniczania emisji 

transportowej i emisji z oświetlenia w obszarze funkcjonalnym Głogowa 
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PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Najczęściej wskazywanym przez gminy LGOF potencjałem rozwojowym, wymienianym również jako mocna 
strona obszaru, jest rozwój turystyki. Nacisk kładziony był w szczególności na turystykę aktywną, edukacyjną, 
która wykorzystywać będzie atrakcyjność przyrodniczą oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru. 
Inwestycje w infrastrukturę powinny być nadal prowadzone,  
a przestrzenie publiczne poddawane rewitalizacji.  
W powiatach w LGOF w 2015 r. funkcjonowały 34 obiekty noclegowe, w 2019 r. ich liczba wzrosła do 41. Noclegi 
udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych w latach 2009-2019 wzrosły o blisko 
55%. Ich liczba w 2019 r. wynosiła 23 152.  
Problemem Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest niewykorzystany w pełni potencjał, w 
zakresie możliwości świadczenia usług turystycznych, opartych na dziedzictwie historycznym  
i warunkach przyrodniczych, w szczególności wykorzystaniu potencjału rzeki Odry i terenu Borów 
Dolnośląskich, ale także walorów architektonicznych miast. 
Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem jest utworzenie wspólnego produktu turystycznego, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego. Istotna jest również rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie, posiadających walory 
zarówno przyrodnicze, kulturalne jak i historyczne oraz budowa infrastruktury towarzyszącej. Celem 
szczegółowym jest m.in. zagospodarowanie terenów rzeki Odry, poprzez budowę przystani, portów rzecznych 
i infrastruktury turystycznej (gm. Pęcław, gm. Ścinawa) czy budowa bazy turystyczno-sportowej wraz z 
miejscami postojowymi i bazą noclegową (gm. Grębocice). Istotne znaczenie ma dokończenie kompleksowej 
rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy z powstającym w nim Centrum Nauki Witelona oraz 
sąsiadującą Palmiarnią. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Obszar LGOF ma szansę na rozwój turystyki i utworzenie wspólnego produktu turystycznego. Możliwości 
rozwoju determinuje przede wszystkim położenie i uwarunkowania przyrodnicze: doliny i starorzecza Odry i 
Baryczy, Bory Dolnośląskie i Wzgórza Dalkowskie, ale także historia i dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo 
kulturowe i historyczne zawiązane jest z zachowanymi układami urbanistycznymi, w tym przestrzeni miejskich 
oraz miejscami bitew historycznych m.in. bitwą pod Legnicą. Szczególnym obiektem, położonym w powiecie 
legnickim, w gminie Legnickie Pole, jest pobenedyktyński zespół klasztorny, który wpisany jest na listę UNESCO. 
Zapewnienie funkcjonalnej bazy turystyczno-sportowej w LGOF oraz zagospodarowanie terenów rzeki Odry, są 
odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu.. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Konieczne jest podejmowanie skoordynowanych działań w zakresie promowania i zachowania dziedzictwa 
obszaru. Efektem zrealizowanych projektów będzie znaczna poprawa jakości infrastruktury turystycznej, 
rewitalizacja atrakcyjnych turystycznie terenów, budowa nowych obiektów oraz wzrost rozpoznawalności 
regionalnej oferty turystycznej.  Pozytywny efekt przyniesie również rozwój transportu rzecznego, który 
pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego. 

Projekty: 

1. Budowa przystani dla kajaków i małych łodzi motorowych nad Odrą w m. Leszkowice (gm. Pęcław) 

2. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w za-
kresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (gm. Ścinawa) 

3. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Obiszów - budowa bazy turystyczno-sportowej 
wraz z miejscami postojowymi i bazą noclegową  oraz rozbudową ścieżek rowerowych (gm. Grębocice)  

4. Powiat Legnicki miejscem bitew historycznych 

5. Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie o walorach kulturowych i historycznych na terenie gminy Prochowice 
i Kunice (gm. Kunice) 

6. Tworzenie wspólnego produktu turystycznego- Bitwa na Legnickich Polach 1241 r.- rewitalizacja przestrzeni publicznej 
centrum miejscowości Legnickie Pole wraz z utworzeniem ekologiczno- historycznej bazy turystycznej i rozwojem in-
frastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych. 

7. Rewitalizacja terenów atrakcyjnie turystycznych o walorach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych na terenie 
Gminy Prochowice i Kunice  

8. Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej (etap II) (gm. 
Legnica) 
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Obszar 3. Środowisko 

PZ 3.1 Czyste powietrze 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Województwo dolnośląskie, jak i obszar LGOF boryka się z dużym problemem jakim jest zanieczyszczenie 
powietrza. Głównym zagrożeniem LGOF w tym zakresie, jest przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10, 
benzo(a)pirenu oraz poziomu arsenu w powietrzu. 
Ponadnormatywny poziom zanieczyszczeń dotyczy przede wszystkim terenów zurbanizowanych.  Przyczyną 
tego stanu rzeczy są zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jak również przestarzałych palenisk, które 
używane są do ogrzewania domów. Oprócz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, problem stanowią wyziewy z 
szybów kopalnianych i fetor, który znacząco obniża jakość życia  
i zadowolenie mieszkańców. Przemysłowy charakter obszaru, hutnictwo rud metali niezależnych oraz przebieg 
przez LGOF drogi S3 determinuje jakość i stan powietrza.  
Z danych z raportu 2020 o stanie środowiska w województwie dolnośląskim, wynika, że w latach 2016-2018, 
na terenie Legnicy oraz Głogowa występowały przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego 
określonego dla arsenu w pyle PM10: w Legnicy (138%-290% poziomu docelowego) oraz w Głogowie (167%-
504% poziomu docelowego).  
Według danych GUS emisja zanieczyszczeń pyłowych w latach 2015-2019 zmalała o blisko 44%.  
W 2019 r. emisja w powiatach LGOF wynosiła 365 t/r,  z czego najwięcej zanieczyszczeń pochodziło  
z powiatu polkowickiego. W przypadku emisji zanieczyszczeń gazowych, ich wielkość zmalała o 14% w stosunku 
do 2015 r., obecnie wynosi 1 420 101 t/r. Emisja zanieczyszczeń gazowych w 2019 r. była najwyższa na terenie 
powiatu głogowskiego. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na terenie LGOF poprzez inwestycje mające na celu 
modernizację systemów grzewczych w budynkach, budowę systemu do monitorowania jakości powietrza w 
powiecie legnickim oraz inwestycje związane z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 
Emisje arsenu na terenie LGOF należy wiązać z działalnością hut miedzi w Legnicy i Głogowie.  Za przekroczone 
normy pyłu PM10 i bezn(a)pirenu odpowiadają w dużej mierze przestarzałe niezmodernizowane piece i 
paleniska domowe. Wpływ na stan powietrza mają również zanieczyszczenia pochodzące z zakładów 
przemysłowych, jak również emisja z transportu drogowego. Konieczna jest interwencja w celu poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego.   

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawy 
efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, ze szczególnym wskazaniem na panele fotowoltaiczne i 
energię słoneczną. Monitoring jakości powietrza w powiatach, pozwoli na określenie miejsc, które w 
największym stopniu zagrożone są emisją zanieczyszczeń oraz takich gdzie jakość powietrza jest najgorsza. 

Projekty: 

1. Wymiana starych pieców na nowe,  bardziej ekologicznej na terenie gminy Pęcław 

2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację systemów 
grzewczych w budynkach mieszkalnych (gm. Lubin) 

3. Budowa systemu monitorowania jakości powietrza w Powiecie Legnickim wraz z budową instalacji fo-
towoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej (gm. Prochowice) 

4. Budowa mobilnego system pomiaru jakości powietrza na terenie Powiatu Legnickiego (pow. Legnicki) 
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PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Wyzwaniem dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale i dla całego kraju jest transformacja 
energetyki i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Obecnie na terenie LGOF stopień wykorzystania 
energii słonecznej jest niski. LGOF dotyka również problem zanieczyszczeń powietrza związany z wysokim 
poziomem niskiej emisji pochodzącej z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. W 
województwie dolnośląskim udział energii odnawianej w produkcji energii elektrycznej ogółem, wzrósł z 1,3% 
w 2005 r. do 9,0% w 2019 r... W 2015 r. w porównaniu do regionów UE, województwo dolnośląskie osiągało 
jeden z najniższych poziomów produkcji energii elektrycznej z OZE. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału wykorzystania źródeł energii odnawialnej w szczególności 
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. 
Celem jest również obniżenie niskiej emisji, modernizacja i wymiana systemów grzewczych na nowe, bardziej 
ekologiczne, przyjazne środowisku. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Obecnie najbardziej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej na terenie LGOF jest wiatr. Poziom 
wykorzystania energii słonecznej jest za to bardzo niski. LGOF boryka się z problemem zanieczyszczenia 
powietrza, który można zminimalizować poprzez zielone inwestycje. Realizowane działania służyć będą 
podnoszeniu efektywności energetycznej obiektów - zmniejszeniu rocznego zużycia energii oraz oszczędności 
kosztów funkcjonowania budynków. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Efektem będzie rozwój energetyki prosumenkiej, w oparciu o montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
jednorodzinnych, a także zmniejszenie niskiej emisji oraz zanieczyszczeń z tym związanych, na rzecz wzrostu 
wykorzystania energii słonecznej, pozyskanej dzięki fotowoltaice. Efektem będzie również zwiększenie udziału 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej, zapewnienie energii zgodnie z 
jej zapotrzebowaniem i poprawa jakości środowiska, poprzez  redukcję emisji CO2 i pyłów do atmosfery. 
Projekty: 

1. Racjonalizacja gospodarki energią poprzez wykorzystanie energii odnawialnej – panele fotowoltaiczne na 
obiektach użyteczności publicznej w Głogowie. 

2. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Niechlów poprzez instalację odnawialnych źródeł 
energii (wymianę źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe, instalacja fotowoltaiki, pomp ciepła) w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych wraz z inwentaryzacją źródeł ciepła na paliwo stałe. 

3. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (gm. Chojnów) 

4. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (gm. Chojnów) 

5. Wspieranie budowy odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Krotoszyce 

6. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice 

7. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miłkowice 

8. Rozwój energetyki prosumenckiej poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych  
w budynkach jednorodzinnych (gm. Lubin) 

9. Pozyskanie czystej, ekologicznej energii dla instytucji publicznych Powiatu Górowskiego poprzez instala-
cję paneli fotowoltaicznych oraz elektrycznych systemów ogrzewania i ciepłej wody. 
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PZ 3.3 Termomodernizacje 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Niezmodernizowane, nieocieplone budynki powodują duże straty ciepła, co obniża efektywność energetyczną 
w LGOF, a koszty eksploatacji budynków są wyższe. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację. 
Przeprowadzone działania obejmują wymianę/modernizację systemów grzewczych, docieplanie ścian 
zewnętrznych i wymianę okien w wybranych budynkach na terenie powiatu głogowskiego, górowskiego, 
lubińskiego, legnickiego i polkowickiego, zgodnie z wykazem projektów. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 
Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach 
publicznych, przyniesie pozytywne oddziaływania środowiskowe, zmniejszy koszty eksploatacyjne i przyniesie 
wymierne korzyści finansowe. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Efektem będzie poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię oraz 
zminimalizowanie strat energii. Zamiana konwencjonalnych źródeł energii na OZE, przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza. Efektem będzie również redukcja kosztów ogrzewania, co jednoczenie obniży koszty 
funkcjonowania instytucji publicznych oraz wpłynie na podniesienie świadomości związanej z 
gospodarowaniem energią wśród pracowników budynków użyteczności publicznej. 

Projekty: 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Głogów 

2. Termomodernizacją budynku wraz z wymianą źródła ciepła w budynku biblioteki w miejscowości 
Serby przy ulicy Głównej 63 (gm. Głogów) 

3. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach obiektów użyteczności 
publicznej (gm. Kotla) 

4. Poprawa emisyjności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (gm. Żukowice) 

5. Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez 
wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii  

6. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Krotoszyce 

7. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rudna – zastosowanie rozwiązań w 
zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

8. Kompleksowa termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Górowskiego. 

9. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Polkowickiego 

10. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz gminnych budynków 
mieszkalnych w Gminie Lubin. 

 

PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Istotną kwestią jest efektywne zarządzanie energią, zmniejszenie niepotrzebnych wydatków związanych z 
oświetleniem dróg i chodników oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu 
drogowego, głównie po zmroku. Na terenie gmin Głogów, Kotla, Miłkowice, Przemków, Radwanice, Grębocice 
brakuje energooszczędnego oświetlenia. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem jest budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wysokiej jakości, opartego na technologii LED i 
panelach fotowoltaicznych. Realizacja tego przedsięwzięcia, pozwoli na efektywniejsze zarządzanie energią, 
obniżenie zapotrzebowania i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Oprócz budowy, istotnym, w szczególności w 
gminie Przemków, będzie demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowej sieci 
energooszczędnej. Celem projektów jest również poprawa bezpieczeństwa na drogach, a także ochrona 
środowiska. 
Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Dzięki realizacji wskazanych przedsięwzięć, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców. Nastąpi to poprzez 
wzrost poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych (typu LED), zmniejszenie natężenia stosowanego światła 
oraz czujniki ruchu, pozwolą na organicznie problemu jakim jest zanieczyszczenie światłem. Tego typu 
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przedsięwzięcia korzystnie wpływają na przyrodę i zdrowie mieszkańców, a także budżet jednostek 
terytorialnych. Budowa sieci energooszczędnej jest przedsięwzięciem niezbędnym, w związku ze stale 
rosnącymi kosztami energii i serwisowania urządzeń związanych z jej dystrybucją. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego przyczyni się do poprawy widoczności na drogach i 
chodnikach, a tym samym wzrost bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. Przez zamontowanie 
tego typu oświetlenia, ulegną obniżeniu koszty eksploatacji i konserwacji systemów oświetleniowych. 
Infrastrukturę oświetleniową można wykorzystać także do instalacji różnych urządzeń m.in. kamer monitoringu 
czy czujników ruchu. 

Projekty: 

1. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (gm. Kotla) 

2. Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne na 
terenie gminy Miłkowice 

3. Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Przemków 

4. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (gm. Radwanice) 

5. Energooszczędne oświetlenie uliczne w oparciu o technologię LED częściowo zasilane z odna-
wialnych źródeł energii (gm. Grębocice) 

 

PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji problemowej) 

Stopień skanalizowania poszczególnych gmin w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym jest bardzo 
zróżnicowany. Priorytetem powinna być rozbudowa kompleksowej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminach, 
które należą do aglomeracji, powstałych wokół największych miast podregionu.  
Długość sieci kanalizacyjnej w 2019 r. wynosiła 2 235,2 km, wzrosła o 10% w stosunku do 2015 r. Liczba osób 
korzystających z instalacji kanalizacyjnej w liczbie ludności ogółem, wzrosła z 2015 r. z 82,7% do 84,0%  w 2019 
r.   
Długość sieci wodociągowej w latach 2015-2019 r. również wzrosła, o blisko 4%. Aktualnie wynosi 2 477,4 km. 
Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej jest wyższy w porównaniu do sytuacji dotyczącej 
korzystania z sieci kanalizacyjnej. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej w LGOF wynosi blisko 
98,5%.  
Zdecydowana część obszaru funkcjonalnego (głównie obszary wiejskie) wymaga podjęcia inwestycji 
związanych z rozwojem gospodarki wodno-ściekowej.  Problemem jest również brak zainwestowania w 
nowoczesne oczyszczalnie ścieków. 
Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 
gminach wiejskich LGOF (gm. Jerzmanowa, Grębocice, Radwanice, Żukowice, Niechlów). Istotnym jest również 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa satysfakcji i komfortu życia w LGOF, a także poprawa stanu 
środowiska przyrodniczego. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Projekt odpowiada na istniejące zapotrzebowanie wyrażające się przede wszystkim niedostateczną długością 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie LGOF. Podstawowym problemem istniejącego systemu 
kanalizacji sanitarnej, jest brak odpowiedniego stopnia skanalizowania, głównie na obszarach wiejskich. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego 

Głównym efektem realizacji projektu jest zmniejszenie nierówności pomiędzy gminami w zakresie dostępu do 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, polepszenie warunków socjalno-bytowych, podnoszenie komfortu życia 
mieszkańców. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli również na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych 
do środowiska, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i eliminację przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Poprawie ulegną również parametry i jakość wody pitnej dostarczanej do mieszkańców. 

Projekty: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Jerzmanowa 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowice 

4. Budowa kanalizacji we wsiach Naratów i Wroniniec (gm. Niechlów) 

5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę gospodarki ściekami (gm. Chojnów) 
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6. Budowa nowego ujęcia wody wraz z przebudową sieci wodociągowej (gm. Krotoszyce) 

7. Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Kunice wraz z modernizacja przepom-
powni ścieków oraz kontenerowej pompowni wody 

8. Budowa stacji uzdatniania wody na obszarze gminy Legnickie Pole wraz z rozbudową sieci wodo-
ciągowej. 

9. Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Legnickie Pole- poprzez rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i przebudowy oczyszczalni ścieków 

10. Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Ruja poprzez rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej 

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Grębocice 

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Rawdwanice 

13. Rozwój infrastruktury transportowej i uzbrojenia obszarów aktywności gospodarczej w Legnicko-
Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – komponent Głogów 

 

7.3. Instrument ZIT w trybie pozakonkursowym dla LGOF 

Instrument ZIT w trybie pozakonkursowym dla LGOF powstał „na bazie wyznaczonych przedsięwzięć 

zintegrowanych, w ramach których wyselekcjonowano interwencję ZIT korespondującą po pierwsze 

z wysokością alokacji i jej podziałem w ramach LGOF oraz priorytetyzacją dokonaną przez każdy 

samorząd z osobna”. Zgodnie z wytycznymi rozdział zawiera: 

• cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązane z realizacją 

właściwego programu operacyjnego; 

• lista projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi 

projektami; 

• źródła jego finansowania. 

Tabela 14 Przedsięwzięcia zintegrowane – dla każdego samorządu indywidualnie 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców 

Nazwa inwestycji Samorząd 

Poznajemy nowe technologie i budujemy kadrę przyszłości dla Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina Legnica 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w Legnicy na potrzeby rynku pracy LGOF Gmina Legnica 

Nowy światy – nowoczesna wiedza - nauka Robotyki w szkołach. Powiat Legnicki 

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Polkowickim Powiat Polkowicki 

ICE - Innowacyjne Centrum Edukacyjne Gmina Pęcław 

Aktywna integracja i rozwój młodzieży w Gminie Pęcław Gmina Pęcław 

PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych 

Nazwa inwestycji Samorząd 

Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie. Gmina Miejska Chojnów 

Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi w Polkowicach (centrum konferencyjne, hala 
sportowo-widowiskowa, centrum wystawienniczo-muzealne) 

Gmina Polkowice 

Budowa centrum aktywizacji społecznej, sportu i promocji zdrowia w Przemkowie Gmina Przemków 

Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej 
dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego. 

Gmina Miejska Lubin 

Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu Gmina Chocianów 
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PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego 

Nazwa inwestycji Samorząd 

Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie na budowę Centrum Przesiadkowego 
łączącego linię transportu kolejowego i drogowego wraz z budową parkingu dla 
samochodów osobowych. 

Gmina Miejska Chojnów 

Budowa centrum przesiadkowego zintegrowanego z nowo budowanymi ścieżkami 
rowerowymi, parkingu park&ride, pętli autobusowej oraz bezpiecznego ronda  w 
Chocianowie, W ramach zadania wyremontowane zostaną istniejące budynki wraz ze 
zmianą ich funkcji oraz zagospodarowanie  terenu wokół budynków. 

Gmina Chocianów 

Budowa kolejowego centrum przesiadkowego w Polkowicach wraz z parkingiem typu 
park&ride 

Gmina Polkowice 

Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego w 
Legnicy 

Gmina Legnica 

Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Głogowie Gmina Miejska Głogów 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą. Gmina Głogów 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Kotla 

Budowa ścieżki rowerowej na Szlaku Odry Gmina Pęcław 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żukowice Gmina Żukowice 

Szlak turystyczno-kulturowy – budowa ścieżki rowerowej Góra-Niechlów-Głogów Gmina Góra 

Szlak rowerowy Góra-Czernina-Siciny-Niechlów-Głogów Gmina Góra 

Szlak rowerowy Góra-Ryczeń-Jemielno-Lubin Gmina Góra 

Budowa ścieżki rowerowej jako element rozwoju obiektów turystycznych wraz z miejscem 
obsługi rowerów. 

Gmina Krotoszyce 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Jemielno Gmina Jemielno 

Budowa ścieżek rowerowych  wraz z infrastrukturą turystyczną w Powiecie Legnickim Gmina Kunice 

Budowa ścieżek rowerowych  wraz z infrastrukturą turystyczną w Powiecie Legnickim Gmina Prochowice 

Gminne miejsce obsługi rowerzystów - GMOR Gmina Ruja 

Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubin Gmina Lubin 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna Gmina Rudna 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej Gmina Ścinawa 

Budowa ścieżek rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich. Gmina Gaworzyce 

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z systemem szlaków turystycznych na 
terenie gminy Polkowice 

Gmina Polkowice 

Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Przemków Gmina Przemków 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i oznakowaniem Gmina Radwanice 

Budowa dróg rowerowych w Legnicy wraz infrastrukturą turystyczną i parkingami bike&ride 
na potrzeby rozwoju połączeń zero emisyjnych oraz transportu multimodalnego w obszarze 
funkcjonalnym miasta 

Gmina Legnica 

Budowa nowoczesnych ścieżek rowerowych łączących Powiat Górowski z Dolnośląską 
Autostradą Rowerową. 

Powiat Górowski 

Budowa systemu ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie 
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej 

Powiat Legnicki 

Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu polkowickiego Powiat Polkowicki 

Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu 
park&ride i z przebudową dróg dojazdowych. 

Gmina Miejska Lubin 

Ścieżka pieszo-rowerowa Wąsosz-Rawicz Gmina Wąsosz 

Dolnośląska Autostrada Rowerowa Gmina Niechlów 

Centrum Przesiadkowe w Głogowie wraz z wymianą oświetlenia na terenie miasta- 
komponent ograniczania emisji transportowej i emisji z oświetlenia w obszarze 
funkcjonalnym Głogowa 

Gmina Miejska Głogów 

PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego 

Nazwa inwestycji Samorząd 

Budowa przystani dla kajaków i małych łodzi motorowych nad Odrą w m. Leszkowice Gmina Pęcław 

Ochrona i udostepnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę 
niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury 
turystycznej 

Gmina Ścinawa 

Zagospodarowani e terenu sportowo-rekreacyjnego  w miejscowości Obiszów - budowa 
bazy turystyczno- sportowej  wraz z miejscami postojowymi i bazą noclegową oraz 
rozbudową ścieżek rowerowych 

Gmina Grębocice 
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Powiat Legnicki miejscem bitew historycznych Powiat Legnicki 

Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie  o walorach kulturowych i historycznych na 
terenie gminy Prochowice i Kunice 

Gmina Kunice 

Tworzenie wspólnego produktu turystycznego- Bitwa na Legnickich Polach 1241 r.- 
rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Legnickie Pole wraz z 
utworzeniem ekologiczno- historycznej bazy turystycznej i rozwojem infrastruktury 
turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych. 

Gmina Legnickie Pole 

Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – 
historycznej (etap II) 

Gmina Legnica 

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy Gmina Legnica 

PZ 3.1 Czyste powietrze 

Nazwa inwestycji Samorząd 

Wymiana starych pieców na nowe,  bardziej ekologicznej na terenie gminy Pęcław Gmina Pęcław 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację 
systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych 

Gmina Lubin 

Budowa systemu monitorowania jakości powietrza w Powiecie Legnickim wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 

Gmina Prochowice 

Budowa mobilnego system pomiaru jakości powietrza na terenie Powiatu Legnickiego Powiat Legnicki 

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 

Nazwa inwestycji Samorząd 

Racjonalizacja gospodarki energią poprzez wykorzystanie energii odnawialnej – panele 
fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej w Głogowie. 

Gmina Miejska Głogów 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Niechlów poprzez instalację 
odnawialnych źródeł energii (wymianę źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe, instalacja 
fotowoltaiki, pomp ciepła) w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z 
inwentaryzacją źródeł ciepła na paliwo stałe. 

Gmina Niechlów 

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Gmina Chojnów 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Gmina Chojnów 

Wspieranie budowy odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Krotoszyce Gmina Krotoszyce 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie 
Miłkowice 

Gmina Miłkowice 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miłkowice Gmina Miłkowice 

Rozwój energetyki prosumenckiej poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w 
budynkach jednorodzinnych 

Gmina Lubin 

Pozyskanie czystej, ekologicznej energii dla instytucji publicznych Powiatu Górowskiego 
poprzez instalację paneli fotowoltaicznych oraz elektrycznych systemów ogrzewania i 
ciepłej wody. 

Powiat Górowski 

PZ 3.3 Termomodernizacje 

Nazwa inwestycji  Samorząd 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Głogów Gmina Miejska Głogów 

Termomodernizacją budynku wraz z wymianą źródła ciepła w budynku biblioteki w 
miejscowości Serby przy ulicy Głównej 63. 

Gmina Głogów 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach obiektów 
użyteczności publicznej 

Gmina Kotla 

Poprawa emisyjności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gmina Żukowice 

Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, 
poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii 

Gmina Niechlów 

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Krotoszyce Gmina Krotoszyce 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz gminnych 
budynków mieszkalnych  w gminie Lubin Gmina Lubin 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rudna – zastosowanie 
rozwiązań w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Gmina Rudna 

Kompleksowa termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Górowskiego. Powiat Górowski 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu 
Polkowickiego 

Powiat Polkowicki 

PZ 3.4 Efektywne oświetlenie  

Nazwa inwestycji Samorząd 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

 

 

 
64 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Gmina Kotla 

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne 
na terenie gminy Miłkowice 

Gmina Miłkowice 

Energooszczędne oświetlenie uliczne w oparciu o technologię LED częściowo zasilane z 
odnawialnych źródeł energii 

Gmina Grębocice 

Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Przemków Gmina Przemków 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Gmina Radwanice 

PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

Nazwa inwestycji Samorząd 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów Gmina Głogów 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Jerzmanowa Gmina Jerzmanowa 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowice Gmina Żukowice 

Budowa kanalizacji we wsiach Naratów i Wroniniec. Gmina Niechlów 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę gospodarki ściekami Gmina Chojnów 

Budowa nowego ujęcia wody wraz z przebudową sieci wodociągowej. Gmina Krotoszyce 

Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Kunice wraz z modernizacja 
przepompowni ścieków oraz kontenerowej pompowni wody 

Gmina Kunice 

Budowa stacji uzdatniania wody na obszarze gminy Legnickie Pole wraz z rozbudową sieci 
wodociągowej. 

Gmina Legnickie Pole 

Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Legnickie Pole- poprzez rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej i przebudowy oczyszczalni ścieków 

Gmina Legnickie Pole 

Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Ruja poprzez rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej 

Gmina Ruja 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Grębocice Gmina Grębocice 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Radwanice Gmina Radwanice 

Rozwój infrastruktury transportowej i uzbrojenia obszarów aktywności gospodarczej w 
Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – komponent Głogów 

Gmina Miejska Głogów 

 

8. Powiązanie ustaleń Strategii z innymi dokumentami oraz sposób 

realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym 

8.1. Komplementarność Strategii z innymi dokumentami 

Strategia ZIT jest to dokument strategiczny, którego podstawowym założeniem jest wyznaczenie 

potencjału i kierunków rozwoju obszaru opracowania oraz scalenie celów i metod osiągnięcia tych 

celów w ramach polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. 

Strategia ZIT musi być zatem z jednej strony zgodna z podstawowymi dokumentami o charakterze 

planistycznym i programowym oraz z drugiej strony tworzyć płaszczyznę zgodności pomiędzy 

poszczególnymi dokumentami z różnych dziedzin funkcjonowania społeczności lokalnej i administracji. 

Strategia ZIT LGOF została poddana analizie oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi 

dokumentami strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze ogólnoeuropejskim, krajowym, regionalnym 

oraz lokalnym. Strategia jest w pełni zgodna z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi 

w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym 

Poniżej przedstawiono najważniejsze z dokumentów, które wykazują komplementarność ze Strategią 

ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Ujęcie wspólnotowe 

 Europejski Zielony Ład. Umowa partnerstwa 2021-2027 

Ujęcie krajowe 

 Europejski Zielony Ład. Umowa partnerstwa 2021-2027 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Krajowa Polityka Miejska 2030 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

Ujęcie regionalne 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Ujęcie lokalne 

 Strategie powiatowe: 

o Program Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2021-2025 

 Strategie gminne: 

o Strategia Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2021-2027 

o Strategia Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS 

o Strategia Rozwoju Gminy Gaworzyce na lata  2016-2022 

o Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012 – 2026 

o Strategia Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026 

o Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Krotoszyce na lata 2016-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Kunice na lata 2015-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016-2024  

o Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030 
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o Strategia Rozwoju Gminy Rudna 2015-2022 

o Strategia Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2015-2023 

o Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Pęcław 2016-2023 

o Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niechlów na lata 2018-2022 

o Strategia Rozwoju Gminy Jemielno na lata 2016-2023 

o Strategii Rozwoju Gminy Wąsosz na lata 2020-2024 

o Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2015-2022 

 Plany Gospodarki Emisyjnej 

o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Chocianów na lata 2016-2021 

o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jemielno na lata 2017-2021 

o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radwanice na lata 2015-2022 

o Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2022 

o Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce na lata 2021-2030 

o Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021 – 2030 dla gminy Grębocice 

 

8.2. Ocena zgodności ustaleń zapisów projektu Strategii z celami ochrony środowiska 

ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Podstawą planowania strategicznego, w tym także zastosowanego w analizowanym dokumencie, jest 

konieczność uwzględniania we wszystkich działaniach władz publicznych aspektu zachowania 

właściwego stanu i funkcjonalności ekosystemów przyrodniczych i środowiska jako całości. 

Jest to zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, która zakłada taki rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 

w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 

lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

W projekcie Strategii zostały uwzględnione priorytetowe cele ochrony środowiska istotne w obszarze 

opracowania, wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu wspólnotowym (dokumenty 

i dyrektywy Unii Europejskiej), rządowym (Polityka Ekologiczna Państwa), samorządowym (Strategia 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Program Ochrony Środowiska Województwa 
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Dolnośląskiego) takie jak: 

 Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych: zintegrowana ochrona zasobów 

wodnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub nieuzasadnionym zużyciem. Cel ten 

zostanie osiągnięty dzięki inwestycjom w zakresie rozbudowy lub budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w gminach wiejskich LGOF (gm. Jerzmanowa, Grębocice, 

Radwanice, Żukowice, Niechlów). 

 Ochrona przyrody i bioróżnorodności: ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

realizowana będzie poprzez ograniczenie presji antropogeniczej, wywieranej na zbiorowiska 

przyrodnicze. Przyczynią się do tego działania zmierzające do ograniczenia ładunków 

zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, w tym głownie do wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz do powietrza atmosferycznego. Jednocześnie planuje się działania 

w zakresie rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Działania te 

w połączeniu z programami edukacyjnymi przyczynią się do zwiększenia zainteresowania 

mieszkańców i użytkowników problemami ochrony przyrody i zwiększenia ich świadomości 

ekologicznej. 

 Ochrona powietrza atmosferycznego: spełnianie norm jakości powietrza atmosferycznego 

poprzez sukcesywną redukcję emisji do powietrza (emisji komunikacyjnej oraz niskiej emisji). 

Cel ten będzie realizowany poprzez inwestycje mające na celu modernizacje systemów 

grzewczych w budynkach, budowę systemu do monitorowania jakości powietrza w powiecie 

legnickim oraz inwestycje związane z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej. Ponadto planuje się modernizację układu drogowego i zwiększenie 

dostępności środków komunikacji zbiorowej, co przyczyni się do ograniczenia ładunku 

zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. 

 Ochrona przed hałasem: likwidacja zagrożeń środowiska z tytułu hałasu i wibracji. Cel ten 

będzie realizowany poprzez działania w zakresie rozbudowy zintegrowanego systemu 

komunikacji oraz zwiększenie dostępności środków komunikacji zbiorowej, a także rozwój 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym głownie ścieżek rowerowych. 

Analizę spójności zapisów projektu Strategii ZIT LGOF z celami ochrony środowiska wykonano w oparciu 

o dokumenty ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Zidentyfikowanym celom 

ochrony środowiska przyporządkowano priorytety, które odpowiadają na określone cele. 
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Tabela 13 Analiza spójności celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym z zapisami projektu ZIT LGOF.   

Istotne cele środowiskowe wynikające z dokumentów rangi 
międzynarodowej i krajowej 

Priorytety i kierunki działań wyszczególnione 
w projekcie Strategii ZIT Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Dokumenty rangi międzynarodowej 

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 
09.05.1992 r. 
Ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej 
elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z 
wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do 
zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z 
uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także 
odpowiednie finansowanie 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców 
i pracowników samorządów 
PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego (ścieżki pieszo-rowerowe) 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 
PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. 
Ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na 
poziomie, który zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny, powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

Art. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia 
ludzkiego, ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, 
promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do 
rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie 
środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 
PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 16.04.2013r. 
(COM(2013) 216. 
Zwiększenie odporności Europy na zamiany klimatu, co oznacza zwiększenie 
gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmiany klimatu na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, opracowanie spójnego 
podejścia i poprawę koordynacji 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu (komunikat Komisji Europejskiej z 
dnia 3 marca 2010 r.) 
Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z 
zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców 
i pracowników samorządów  
PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 
PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Dokumenty szczebla krajowego 

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku 
Polityka uwzględnia skalę wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej 
gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami 
klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, 
planem odbudowy gospodarczej po pandemii COVID i dążeniem do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z krajowymi możliwościami, 
jako wkładu w realizację Porozumienia Paryskiego. Niskoemisyjna 
transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie 
szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując 
bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i 
ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców 
i pracowników samorządów 
PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  2030 
Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i 
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
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krajobrazowych Polski. 
Przeciwdziałanie fragmentacji przyrodniczej i ochrona spójności ekologicznej 
kraju. Racjonalne wykorzystanie i ochrona wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz złóż kopalin. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wody 
i gleby. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia 
naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 
Adaptacja przestrzeni do skutków zmian klimatu, bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe, zarządzanie wodami opadowymi w aglomeracjach i 
pozostałych częściach zlewni, przeciwdziałanie klęskom suszy 

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 
PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 
2020r. 
Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (racjonalne i 
efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, wodami dla ochrony przed 
powodzią, suszą i deficytem oraz zachowanie bogactwa różnorodności 
biologicznej, wielofunkcyjna  gospodarka leśna). 
Poprawa stanu środowiska (zapewnienie dostępu do czystej wody, racjonalne 
gospodarowanie odpadami, ochrona powietrza, wspieranie nowych i 
promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, 
promowanie zachowań  ekologicznych, tworzenie warunków dla zielonych 
miejsc pracy) 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej 
Zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze 
zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce 
ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń 
odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza. 

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 

Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 
Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, promowanie 
efektywności energetycznej i rozwoju transportu, przyjaznego środowisku, w 
tym przewozu towarów (transport intermodalny). Modernizacja 
infrastruktury i taboru przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. 
Ograniczanie fragmentacji środowiska i prowadzenie kompensacji 
przyrodniczych. 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) 
Cel główny: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 
Realizacja celu ma nastąpić poprzez: 

• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 
środowiska; 

• Skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

• Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 

• Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

• Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

• Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian 
klimatu oraz ekosystemów zależnych od wody, poprawę stanu zasobów 
wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości 
wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących 
negatywnie oddziaływać na wody oraz poprawę ochrony 
przeciwpowodziowej. 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu 
transportowego 
PZ 3.1 Czyste powietrze 
PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 
PZ 3.3 Termomodernizacje 
PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

Źródło: opracowanie własne. 
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9. Skutki braku realizacji Strategii 

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027” w powiązaniu z pozostałymi dokumentami o charakterze ramowym diagnozuje 

uwarunkowania rozwojowe obszaru oraz wyznacza perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Koncepcja 

zintegrowanego zarządzania strategicznego przyjęta w tym dokumencie jest koniecznym elementem 

umożliwiającym integrację celów z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego społeczności. 

Dokument umożliwia właściwe, skuteczne i racjonalne wykorzystanie zasobów finansowych 

i instytucjonalnych, pozwalają na przewidywanie możliwych barier i ograniczeń na drodze do 

osiągnięcia zamierzonych celów oraz podjęcie środków zapobiegawczych lub minimalizujących skutki 

tych ograniczeń. 

Znaczna część zidentyfikowanych zagrożeń obejmuje obszar wykraczający poza granice administracyjne 

gmin i powiatów. Dlatego ich rozwiązanie wymaga współdziałania wielu  samorządów. 

W tym ujęciu brak realizacji dokumentów strategicznych spowodowałoby mniejszą skuteczność 

wykorzystania zasobów finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych), gospodarczych oraz mniejszy 

stopień osiągnięcia zamierzonych celów. Można przyjąć założenie, że bez wdrożonych mechanizmów 

planowania strategicznego nie byłaby możliwa realizacja podstawowej zasady zrównoważonego 

rozwoju, która z założenia wymaga podejścia całościowego i długofalowego. 

Diagnoza strategiczna przeprowadzona na potrzeby opracowania projektu Strategii ZIT Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego umożliwia wyodrębnienie zjawisk i procesów o charakterze 

problemowym, które bezpośrednio wpływają na konieczność interwencji. Zidentyfikowane problemy 

dotyczą trzech dziedzin: sfery społecznej, sfery gospodarczej oraz strefy środowiskowej. Część 

z wymienionych działań jest pośrednio lub bezpośrednio ukierunkowana na poprawę stanu w zakresie 

środowiska naturalnego, dlatego w przypadku odstąpienia od realizacji postanowień Strategii 

przewiduje się wystąpienie zjawisk negatywnych, dotyczących pogorszenia i degradacji stanu 

środowiska naturalnego. Negatywne skutki środowiskowe odstąpienia od realizacji zapisów projektu 

Strategii ZIT LGOF będą widoczne głównie w takich obszarach jak: 

 Ochrona powietrza atmosferycznego; 

 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych; 

 Ochrona przed hałasem; 

 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna. 

Pogorszenie stanu środowiska posiada bezpośrednie przełożenie na inne obszary funkcjonowania 

obszaru interwencji takie jak: jakość życia mieszkańców, ochrona zdrowia, a także atrakcyjność obszaru 

pod kątem gospodarczym i turystycznym. 
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10. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia 

dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu Strategii   

Oddziaływanie projektowanych działań wymienionych w analizowanym dokumencie należy 

rozpatrywać w kontekście szerszym niż wpływ na poszczególne komponenty środowiska. „Strategia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2027” ma na celu przede wszystkim stworzyć wytyczne i ramy dla osiągnięcia celów o charakterze 

społecznym i gospodarczym przy jednoczesnym uwzględnieniu zagadnień związanych z właściwym 

stanem środowiska. Odbywa się to na poziomie ponadlokalnym. 

Oddziaływania mogące wystąpić w wyniku realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym różnią się, 

w zależności od skali i charakteru obiektów powstałych w wyniku ich realizacji. W ramach „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021 - 2027” przewidziano działania, z których część stanowią projekty o charakterze 

infrastrukturalnym, w tym: 

 Budowa zintegrowanego systemu transportowego. 

 Działania z zakresu termomodernizacji i wspierania prac służących poprawie stanu powietrza 

atmosferycznego. 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Jak wynika z powyższego, działania koncentrują się głównie w zakresie istniejących obszarów i obiektów 

w obrębie zabudowy miejskiej i wiejskiej oraz innych obszarów antropogenicznych. Inwestycje, które 

będą wynikiem realizacji zadań z tego obszaru będą to głównie inwestycje modernizacyjne lub 

odtworzeniowe, obejmujące istniejące obiekty budowlane, obiekty użyteczności publicznej, obszary 

mieszkaniowe itp. Realizacja tych działań nie powinna w sposób znaczący wpłynąć na warunki 

środowiskowe. Zasięg oddziaływania będzie ograniczony do obszarów podlegających bezpośrednio 

zagospodarowaniu. 

Wszystkie działania ujęte w ramach ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowane 

będą w obrębie obszarów zagospodarowanych, podlegających stałej antropopresji (obszary zabudowy 

mieszkaniowej, obszary centrum miasta itp.), stąd ich oddziaływanie na środowisko będzie znikome. 

Oddziaływania związane z realizacją tych działań obejmą swoim zasięgiem obszary podlegające 

bezpośrednio zagospodarowaniu. Efekt tych oddziaływań będzie długotrwały i odwracalny. 

Pozostałe działania to projekty „miękkie” o charakterze nieinfrastrukturalnym, które nie wykazują 

znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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10.1. Wpływ na klimat i powietrze atmosferyczne 

W ujęciu jednostkowym Strategia ZIT LGOF przewiduje realizację szeregu inwestycji infrastrukturalnych, 

w tym m.in. rozbudowę i modernizację dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę 

i modernizację wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, rozwój OZE 

itp. Należy spodziewać się okresowych emisji pyłów i gazów, spowodowanych pracami budowlanymi 

i konstrukcyjno-montażowymi (wykopy, wzmożony ruch pojazdów itp). Uciążliwości z nimi związane 

ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. 

Część z projektów przewidzianych w Strategii ukierunkowana jest bezpośrednio lub pośrednio na 

poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz minimalizację emisji gazów cieplarnianych, a także 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. Do projektów tych należy zaliczyć projekty w ramach 

PZ 3.1 Czyste powietrze, w tym takie projekty jak: 

• Wymiana starych pieców na nowe,  

• Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez modernizację 

systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych 

• Budowa systemu monitorowania jakości powietrza w Powiecie Legnickim 

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii, w tym takie projekty jak racjonalizacja gospodarki energią poprzez 

wykorzystanie energii odnawialnej – montaż lub wsparcie w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych 

na obiektach użyteczności publicznej i indywidualnych. 

PZ 3.3 Termomodenizacje, w tym takie projekty jak poprawa efektywności energetycznej budynków 

obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła. 

PZ 3.4 Efektywne oświetlenie, w tym takie projekty jak budowa energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne. 

Szczególną rolę w tym zestawieniu pełnią projekty obejmujące termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz wykorzystanie OZE (w tym instalacji fotowoltaicznych); 

pozwoli to na ograniczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla potrzeb tych 

budynków. 

Ponadto, pośrednie oddziaływanie na poprawę jakości środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

będą posiadały takie projekty jak: 

• Przebudowa i modernizacja systemu komunikacji drogowej; projekty te przyczynią się do 

poprawy płynności ruchu pojazdów, a tym samym do ograniczenia ilości zanieczyszczeń 

emitowanych ze źródeł liniowych; 

• Modernizacja systemu komunikacji zbiorowej oraz infrastruktury powiązanej. W tym obszarze 

przewiduje się także wdrożenie zintegrowanego systemu transportu obejmującego węzły 
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przesiadkowe i komunikacyjne. 

• Rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych, a także promocja alternatywnych środków 

komunikacji. 

Projekt Strategii ZIT szczególny nacisk kładzie na zagadnienia związane z ograniczeniem 

energochłonności w sektorze budownictwa mieszkaniowego i publicznego, a także zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ponadto przewiduje się modernizację układu drogowego, 

rozwój transportu zintegrowanego i rozbudowę ścieżek rowerowych. Działania te w sposób 

bezpośredni przyczynią się do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, 

w tym także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Działania te wpisują się zatem w ramy polityki 

klimatycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniając się do łagodzenia i adaptacji do 

zmian klimatu, a w dłuższej perspektywie także do minimalizacji skutków zjawisk ekstremalnych. 

10.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

Jak wspomniano w analizie istniejącego stanu środowiska przyrodniczego w obrębie obszaru Legnicko-

Głogowskiego zasoby wód podziemnych i powierzchniowych są wystarczające. Jednakże jakość wód w 

dalszym ciągu jest niedostateczna. Jako słabe zostały ocenione te JCWPd, w obrębie których 

zlokalizowane są duże ośrodki wydobywcze i przemysłowe. 

Wody powierzchniowe na terenie LGOF są wodami w przeważającej większości o słabym lub złym 

stanie/potencjale ekologicznym. Do degradacji wód powierzchniowych na tym obszarze przyczyniają 

się głównie zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe 

dostarczane wodami powierzchniowymi. 

Niedostateczna jakość wód powierzchniowych i podziemnych jest jednym ze zidentyfikowanych 

problemów wpływających na ograniczenia rozwojowe LGOF. Jednym z czynników wpływających na ten 

stan jest niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej. Zdecydowana część obszaru funkcjonalnego 

(głównie obszary wiejskie) wymaga podjęcia inwestycji związanych z rozwojem gospodarki wodno-

ściekowej. Problemem jest również brak zainwestowania w nowoczesne oczyszczalnie ścieków. 

W celu przeciwdziałania dalszej degradacji i poprawie istniejącego stanu wyszczególniono obszar PZ 3.5 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa/rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminach wiejskich LGOF (gm. Jerzmanowa, 

Grębocice, Radwanice, Żukowice, Niechlów). Istotnym jest również zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 

poprawa satysfakcji i komfortu życia w LGOF, a także poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

Również projekty w zakresie modernizacji i przebudowy ciągów komunikacyjnych powiązanych 

z rozbudową infrastruktury deszczowej, przyczynią się do minimalizacji ładunków zanieczyszczeń 

wprowadzanych do środowiska gruntowo-wodnego. 

Celem środowiskowym dla JCWP i JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu wód lub dobrego potencjału 
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wód lub utrzymanie tego stanu. Wody powierzchniowe i podziemne, powinny osiągnąć dobry stan 

chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny. 

W ramach Strategii ZIT LGOF przewidziano działania które przyczynią się do  ograniczenia ładunku 

zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych i podziemnych. Jednocześnie nie 

przewidziano realizacji przedsięwzięć, które mogłyby w sposób znaczący pogorszyć stan i jakość wód, 

w tym brak jest wprowadzania substancji określonych jako szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, oraz, które powodowałyby zmiany w zakresie warunków hydromorfologicznych rzeki Małej 

Panwi i jej dopływów. 

Realizacja postanowień Strategii powinna przyczynić się do poprawy stanu/potencjału JCW 

powierzchniowych i podziemnych oraz osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP 

i JCWPd. 

Działania realizowane w ramach Strategii, nie będą zlokalizowane w obrębie stref ochronnych ujęć wód 

oraz nie będą naruszać zakazów i nakazów obowiązujących na obszarze tych stref. 

10.3. Krajobraz, powierzchnia ziemi i gleby 

W wyniku realizacji niektórych projektów infrastrukturalnych, w tym powstania nowej zabudowy oraz 

przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej itp. nastąpi lokalne przekształcenie powierzchni 

ziemi oraz zmiana jej struktury. Wszelkie przekształcenia prowadzące do realizacji nowego 

zainwestowania wiążą się z trwałym oddziaływaniem na powierzchnię terenu (z wyłączeniem realizacji 

inwestycji w zakresie infrastruktury podziemnej). 

Część działań wyznaczonych w projekcie Strategii ma charakter pozytywny, ale są także działania, które 

mogą oddziaływać negatywnie. Należy mieć na uwadze, że krajobraz jak i powierzchnia ziemi w obrębie 

zabudowy miejskiej i wiejskiej są elementami antropogeniczne przekształconymi, a więc realizacja 

działań zapisanych Strategii w głównej mierze dotyczyć będzie terenów już przekształconych (tereny 

ścisłej zabudowy, obszary dróg i ciągów komunikacyjnych oraz tereny sportowe i rekreacyjno-

wypoczynkowe). 

Większość projektów infrastrukturalnych wpłynie pozytywnie na wartości krajobrazowe obszaru 

interwencji. Na poprawę krajobrazu antropogenicznego i estetyzację przestrzeni wpłyną wszelkie prace 

obejmujące m in.: 

• Budowę, rozbudowę i modernizację oraz rewitalizację obiektów użyteczności publicznej, w tym 

także termomodernizację, 

• Remonty i modernizację systemu komunikacji drogowej, 

• Rewitalizację 

• Rozbudowę i modernizację oraz rewitalizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, w tym 
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ścieżek rowerowych, obszarów zieleni miejskiej, obszarów rekreacji itp. 

10.4. Fauna i flora, różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody 

Obszar Legnicko-Głogowski charakteryzuje się stosunkowo dużą, na tle średniej województwa 

dolnośląskiego, różnorodnością biologiczną oraz powierzchnią obszarów cennych przyrodniczo. 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. prawnie chroniona, zajmuje 

w obrębie obszaru legnicko-głogowskiego powierzchnię  27,1 % całego obszaru. Jest to wartość powyżej 

średniej dla województwa dolnośląskiego (18,6%) i jednocześnie znacznie poniżej średniej dla kraju 

(32,3%). W obrębie Obszaru występują wszystkie formy ochrony przyrody z wyjątkiem parku 

narodowego. 

Udział powierzchni obszarów chronionych na terenie LGOF jest stosunkowo wysoki, jednak obszary te 

koncentrują się głownie w części północno-wschodniej oraz zachodniej obszaru. Największa 

powierzchnia obszarów podlegających ochronie występuje w powiecie Górowskim: gminach Jemielno, 

Wąsosz, Góra i Niechlów w północno-wschodniej części LGOF, a także w gminie Przemków w części 

zachodniej oraz gminach Chojnów i Chocianów w części południowo-zachodniej Obszaru. 

Jak wynika z powyższego opisu, wartość przyrodnicza LGOF jest stosunkowo wysoka, a ochrona 

przyrody jest zapewniona przez liczne formy prawne. W ramach Strategii przewidziano tylko ogólne 

i pośrednie działania zmierzające do utrzymania dobrego stanu poszczególnych komponentów 

środowiska. Do działań takich należą projekty obejmujące poprawę jakości powietrza atmosferycznego 

oraz poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

W projekcie dokumentu wymieniono także szereg inwestycji infrastrukturalnych. Do kategorii 

przedsięwzięć, których realizacja wiąże się z ingerencją przestrzenną należą projekty przewidziane 

w obrębie Projektów Zintegrowanych: 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego. Projekty te w rejonie istniejących form 

ochrony przyrody obejmować będą głownie budowę i rozbudowę systemu ścieżek rowerowych. Należy 

zaznaczyć, że infrastruktura ta będzie prowadzona wzdłuż istniejących szlaków pieszo-rowerowych i nie 

wiąże się z ubytkiem siedlisk i zbiorowisk roślinnych. 

PZ 3.1 Czyste powietrze oraz PZ 3.3 Termomodernizacje. W ramach tego obszaru przewiduje się głównie 

inwestycje w zakresie termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej, a więc w rejonach zurbanizowanych. 

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii. W tej domenie przewiduje się rozwój energetyki prosumenkiej, 

w oparciu o montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych, a także zmniejszenie 

niskiej emisji oraz zanieczyszczeń z tym związanych, na rzecz wzrostu wykorzystania energii słonecznej, 

pozyskanej dzięki fotowoltaice. Projekty te również będą realizowane w obrębie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. 
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PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Projekty przewidziane do realizacji w obrębie tego 

priorytetu obejmują rozbudowę sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń 

wprowadzanych do środowiska, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i eliminację 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzbrojone zostaną głównie obszary wsi i mniejszych miejscowości 

o niskim współczynniku skanalizowania. 

Jak wspomniano wcześniej, przewidziane w projekcie dokumentu inwestycje związane będą głównie 

z obszarami o charakterze antropogenicznym – obszary zabudowy miast i wsi, obszary zabudowy 

mieszkaniowej i publicznej, a także ciągi komunikacji drogowej. Są to tereny o znacznym przekształceniu 

ekosystemów i nie wiążą się z ingerencją w cenne przyrodniczo zbiorowiska roślinne i zwierzęce. 

Większość wymienionych projektów infrastrukturalnych realizowanych będzie poza obszarami 

objętymi formami ochrony przyrody, a zasięg ich oddziaływania nie będzie obejmował tych obszarów. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na terenach obszarów Natura 2000 zabrania się podejmowania 

działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na 

cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub 

3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Na obecnym etapie nie przewiduje się realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym 

przedsięwzięć liniowych lub wielkopowierzchniowych, które mogłyby pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz integralność tych obszarów, a także wpłynąć negatywnie na chronione gatunki 

zwierząt. 

Z kolei na obszarach parków krajobrazowych dopuszcza się działalność gospodarczą, jednak 

z ograniczeniami wynikającymi z celów ochronnych. Parki krajobrazowe powołuje się w celu ochrony 

obszarów ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu 

ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Parki krajobraowe służą także 

rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej. 

Inną formą ochrony obszarowej występującej na analizowanym terenie są obszary chronionego 

krajobrazu. Są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 

i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu są 

formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Obszary chronionego krajobrazu są 

przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom 
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(zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego). 

Jak wskazano powyżej realizacja postanowień strategii będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie 

wartości krajobrazowych. Oprócz wpływu na estetyzację przestrzeni miast i wsi przewiduje się także 

szereg projektów wpływających pośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego, co przełoży się 

na poprawę kondycji ekosystemów przyrodniczych. 

Żadne z wymienionych działań i zadań nie będzie realizowane w obrębie wyznaczonych obszarów 

rezerwatów, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a tym samym nie naruszy 

nakazów i zakazów obowiązujących w obrębie tych obszarów. 

W związku z powyższym realizacja postanowień Strategii nie powinna przyczynić się do pogorszenia 

stanu siedlisk przyrodniczych oraz stworzyć zagrożenia dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

a także przyczynić się do zakłócenia spójności i integralności obszarów chronionych. 

10.5. Wpływ na klimat akustyczny 

Podczas prac budowlanych i prac przygotowawczych (niwelacja terenu, korytowanie, itp.) 

poszczególnych projektów infrastrukturalnych, może wystąpić krótkoterminowe zwiększenie się 

poziom hałasu, a także pojawić się mogą wibracje i drgania. Zmiany te będą miały jednak charakter 

przejściowy i krótkotrwały. 

Na etapie użytkowania obiektów przewidzianych w Strategii ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań w zakresie emisji hałasu. Brak 

jest działań, które w sposób bezpośredni i pośredni wiążą się ze wzmożoną emisją hałasu 

do środowiska. 

Ponadto w ramach Strategii zaproponowano szereg działań, które w sposób bezpośredni przyczynią się 

do poprawy klimatu akustycznego na terenie obszaru interwencji. Do działań tych należeć będą 

projekty obejmujące remont i modernizację dróg publicznych. Przyczyni się to do poprawy płynności 

ruchu i czasu przejazdu po drogach. 

Innym rodzajem interwencji mającej wpływ na ograniczenie emisji hałasu od środków komunikacji jest 

modernizacja oraz zwiększenie dostępności systemu komunikacji zbiorowej. Działania te zwiększą 

liczbę użytkowników komunikacji zbiorowej kosztem komunikacji indywidualnej. Przyczyni się to do 

zmniejszenia strumienia pojazdów korzystających z dróg, a tym samym ograniczenia emisji hałasu. 

Kolejną grupą przedsięwzięć, których realizacja wpłynie na poprawę klimatu akustycznego są projekty 

w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – ścieżek rowerowych. 

Przyczyni się to do upowszechnienia alternatywnych metod poruszania się, a tym samym na 

ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych po drogach publicznych. 
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10.6. Wpływ na zasoby naturalne i zabytki 

Działania wyznaczone w projekcie Strategii w większości mają charakter neutralny lub pozytywny, 

i odnoszą się także do obszarów zidentyfikowanych jako zdegradowane i wymagających pilnych działań 

rewitalizacyjnych odnoszących się zarówno do sfery społecznej jak i gospodarczej. Wynika z tego, że 

wszelkie działania realizowane w oparciu o te wytyczne będą miały wpływ na ogólną poprawę stanu 

i jakości dóbr materialnych i dóbr kultury. Do działań tych zaliczyć należy wszelkie projekty obejmujące 

modernizacje  i rewitalizacje obiektów użyteczności publicznej, obiektów o znaczeniu kulturowym, 

obiektów edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych itp. 

W ramach projektu Strategii ZIT LGOF nie przewidziano działań mogących wpłynąć negatywnie na 

zasoby naturalne. 

10.7. Wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Jakość życia mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego to podstawowa wartość, 

wokół której koncentrują działania związane z Strategii. Misją Strategii ZIT LGOF jest: 

Rozwój społeczno-gospodarczy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego  jako czynnik 

integrujący i podnoszący jakość życia mieszkańców. 

Działania wyznaczone w projekcie mają charakter prospołeczny i prorozwojowy. Pozytywne 

oddziaływanie realizacji zapisów dokumentu na ludność jest oczywiste i będzie miało wieloaspektowy 

charakter, zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. 

Sfera materialna dotyczy poprawy przestrzeni życia mieszkańców i jej subiektywnej atrakcyjności. 

W tym wymiarze pozytywne oddziaływanie będą miały wszelkie projekty infrastrukturalne obejmujące 

remonty, modernizacje i rozbudowę budynków i infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturowej, 

rekreacyjnej itp. a także inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej. 

W sferze pozamaterialnej przewiduje się szereg usprawnień w zakresie dostępności do usług 

publicznych, administracyjnych, działania poprawiające jakość i dostępność do opieki medycznej, 

pielęgnacyjnej, opiekuńczej, edukacji, infrastruktury rekreacji i wypoczynku itp. 

W dobie obecnej recesji gospodarczej szczególnie ważne są działania ukierunkowane na rozwój 

gospodarczy, wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorców w trudnej sytuacji rynkowej oraz aktywizację 

osób bezrobotnych. Takie wyzwania stawia przed sobą przygotowany dokument. 

Nie bez znaczenia będą projekty przyczyniające się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego na 

terenie LGOF, w tym poprawy jakości powietrza atmosferycznego, poprawy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, ograniczania emisji hałasu itp. 

Potencjalne oddziaływanie może wystąpić podczas prac budowlanych. Prace te mogą stanowić 

zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne 
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poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi 

przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. 

W załączonej do opracowania tabeli macierzy przedstawiono wpływ poszczególnych przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach Programu na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego, ludzi i dobra kultury. Przy ocenie starano się brać pod uwagę końcowy efekt realizacji 

przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego funkcjonowania jak również 

na etapie budowy. 

Oddziaływanie proponowanych przez ustalenia Strategii rodzajów zainwestowania i form 

zagospodarowania na przestrzeń i obiekty z nią związane podzielić można na: bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne (pochodne, występujące jako skutek w późniejszym okresie) i skumulowane (nakładające się 

oddziaływanie pochodzące z różnych źródeł). 

W przypadku, gdy kryterium oceny będzie stanowił czas, mówić należy o oddziaływaniu 

długoterminowym (kilkudziesięcioletnim, np. powyżej 50 lat), średnioterminowym (obliczonym na 

około 5-10 lat), krótkoterminowym (do 1 roku) i chwilowym (ograniczonym do maksimum 1 doby). 

Można przyjąć, że w przypadku realizacji ustaleń Strategii wystąpi przede wszystkim oddziaływanie 

średnioterminowe, związane z fazą budowy urządzeń i obiektów. Ponadto oddziaływanie 

długoterminowe związane będzie z funkcjonowaniem planowanej zabudowy socjalnej i rekreacyjno-

sportowej, z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz wprowadzaniem oczyszczonych ścieków socjalno-

bytowych i wód opadowych do wód lub ziemi. 

Nieodwracalne oddziaływania mogą wystąpić w przypadku zmian ukształtowania powierzchni terenu. 

Poprzez wprowadzone zasady zrównoważonego rozwoju oraz zwrócenie szczególnej uwagi na 

zachowanie właściwego stanu poszczególnych komponentów środowiska w obszarze opracowania, 

w tym na obszary chronione: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 

itp., nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań nieodwracalnych związanych 

z zagrożeniem dla gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną, poprzez ubytek ich siedlisk. 

Jako oddziaływanie skumulowane należy wymienić emisję hałasu. Realizacja inwestycji 

infrastrukturalnych może spowodować miejscowy wzrost poziomu hałasu w środowisku. Eksploatacja 

przedsięwzięć zrealizowanych w wyniku wdrożenia Strategii nie wiąże się z emisją hałasu 

o ponadnormatywnym natężeniu. W związku z tym należy oczekiwać, że realizacja założeń dokumentu 

nie spowoduje znaczącego wzrostu obciążenia hałasem terenów podlegających ochronie akustycznej. 
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11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektu Strategii 

Realizacja zadań i działań przewidzianych w ramach Strategii nie będzie miała istotnego znaczenia na 

negatywny wpływ na środowisko i w przypadku większości założeń będzie ograniczała się do etapu 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy i modernizacji). Zdecydowana większość 

planowanych inwestycji będzie realizowana na obszarach miejskich i rekreacyjnych o charakterze 

antropogenicznym. 

W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub 

społeczne proponuje się podjęcie szeregu działań łagodzących, opisanych poniżej: 

 wszelkie prace mogące mieć znaczący negatywny wpływ na siedliska lub gatunki chronione 

należy poprzedzić szczegółową inwentaryzacją zasobów przyrodniczych zarówno w odniesieniu 

do zasobów ożywionych jak i nieożywionych; ponadto prace terenowe w takim wypadku należy 

prowadzić pod nadzorem upoważnionego przyrodnika i zgodnie z jego zaleceniami; 

 ograniczenie ingerencji w naturalne zbiorowiska występujące w sąsiedztwie cieków i rzek, 

stanowiących szlaki migracyjne dla zwierząt; oznacza to konieczność pozostawienia ciągłości 

koryt cieków naturalnych oraz zadrzewień i zakrzewień występujących w dolinach cieków, zakaz 

zabudowy trwałej w bezpośrednim sąsiedztwie koryt cieków, prowadzenie wszelkich prac 

budowlanych w sposób nie powodujący niszczenia siedlisk i zbiorowisk roślinnych w dolinach 

cieków oraz w terminie niepowodującym płoszenia lub niszczenia gniazd i siedlisk gatunków 

znajdujących się w okresie rozrodczym, 

 przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy rozważyć racjonalne warianty 

alternatywne, w tym przede wszystkim warianty lokalizacyjne pozwalające 

na zoptymalizowanie korzyści i szkód wywołanych realizacją inwestycji, 

 na etapie projektowania należy przeanalizować lokalizację inwestycji na tle cennych 

przyrodniczo siedlisk i stanowisk oraz przebiegu korytarzy ekologicznych, w tym przede 

wszystkim koryt cieków naturalnych oraz ich dolin. 

Te działania powinny zostać uwzględnione w Strategii oraz na etapie projektowania, wykonania 

i eksploatacji inwestycji powstałych w ramach opracowywanego dokumentu. Ponadto wszelkie 

działania o charakterze infrastrukturalnym powinny spełniać podstawowe wymagania i warunki 

architektoniczno-techniczne oraz BHP i ochrony środowiska, w tym także opisane poniżej. 

Tabela 14 Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji 
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Strategii ZIT LGOF. 

Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki łagodzące i zalecenia 

Ludzie i społeczności 

 oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace budowlane i modernizacyjne w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac, 

 stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego 
oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, 

 ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum w celu 
zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu, 

 stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny i urządzenia 
podczas remontów i innych prac budowlanych, ograniczające uciążliwości  

 stosowanie roślinności izolacyjnej (obudowa biologiczna wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych). 

Świat zwierzęcy 

 wykonanie inwentaryzacji budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych pod 
kątem występowania ptaków oraz nietoperzy, 

 prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy i innych 
gatunków istotnych pod względem przyrodniczym, których występowanie 
zidentyfikowano w rejonie planowanych inwestycji, 

 w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie poza lęgowym 
odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie budynków przed zakładaniem w nich 
lęgowisk, 

 prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwe najkrótszym czasie. 

Świat roślinny 

 wykonywanie inwentaryzacji florystycznych, dendrologicznych i badań 
fitosocjologicznych w przypadku realizacji przedsięwzięć w rejonie lub sąsiedztwie 
obszarów cennych przyrodniczo, 

 zachowanie obszarów biologicznie czynnych o powierzchni proporcjonalnej 
do powierzchni zagospodarowania, 

 wprowadzanie nowych obszarów zielni urządzonej, dostosowanej do warunków 
siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem, 

 zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót budowlanych, z poszanowaniem 
wymagań ochrony środowiska, 

 prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych w czasie 
wykonywania prac budowlanych, 

 zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego np. 
włókniny i obudowy drewniane. 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

 zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie substancji, 
materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z wodami opadowymi 
i gruntowymi), 

 kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie 
prac budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia środowiska 
gruntowego substancjami ropopochodnymi, 

 zapewnienie dostępu pracownikom przedsiębiorstw budowlanych do przenośnych 
toalet oraz regularnie opróżnianie toalet z wykorzystaniem samochodów serwisowo-
asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria, 

 zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie cieków i 
zbiorników wodnych, 

 stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych 
mających na celu ograniczenie zużycia wody. 

Powietrze 

 zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 
systematyczne sprzątanie placów budowy, zraszanie wodą placów budowy (zależnie od 
potrzeb), ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn 
i samochodów budowy, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody, 
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Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki łagodzące i zalecenia 

stosowanie osłon na rusztowania, urządzenia, maszyny i pojazdy, ograniczających 
pylenie oraz inne zanieczyszczenia, 

 propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę nowych 
lub modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych, 

 ograniczenie zmniejszania się lub zwiększanie powierzchni terenów zielonych 
na terenach zurbanizowanych, 

 budowanie pasów zieleni izolacyjnej, ograniczającej uciążliwości komunikacyjne. 

Powierzchnia ziemi 
 przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby (humus), a po 

zakończeniu prac – rozplantowanie na powierzchni terenu, 

 przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami. 

Krajobraz 

 zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą terenu, 

 utrzymanie areału zieleni miejskiej i zapobieganie degradacji infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

 konsultacje społeczne przed realizacją przedsięwzięć wielkopowierzchniowych lub zw. z 
istotną ingerencją w krajobraz. 

Klimat 

 utrzymanie zieleni na terenach zurbanizowanych i centrum miasta, 

 stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych 
w mieście (odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu 
pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej). 

Zabytki i dobra 
materialne 

 planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym krajobrazem i historycznym 
układem przestrzennym, 

 odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich wartościach 
artystycznych, historycznych i kulturowych na tle istniejącej zabudowy 
oraz planowanych inwestycji, 

 prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w uzgodnieniu 
z Konserwatorem Zabytków. 

Źródło: opracowanie własne 

 

12. Oddziaływania transgraniczne 

Zachodnia granica obszaru legnicko-głogowskiego zlokalizowana jest w znacznej odległości od granic 

RP – najbliższa granica z Republiką Federalną Niemiec znajduje się w odległości ok. 70 km w kierunku 

zachodnim. Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania,  realizacja postanowień „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021 - 2027” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 
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13. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych 

w projekcie Strategii 

Kwestie rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do analizowanego projektu można generalnie 

rozpatrywać na trzech poziomach: 

 analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji, 

 analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych celów, 

 rodzaju, lokalizacji i skali przedsięwzięć inwestycyjnych, służących osiąganiu celów projektu 

Programu. 

Ograniczeniem w zaproponowaniu rozwiązań alternatywnych, typowym dla projektu Strategii jest 

charakter ogólny wielu zapisów. Obok konkretnych zadań, projekt Strategii zawiera także ogólne 

ustalenia dotyczące określonych sfer funkcjonowania obszarów zdegradowanych. Strategia ma 

charakter deklaratywny i w pewnej mierze dotyczy także spraw, postrzeganych jako ważne dla rozwoju, 

ale nie posiadających żadnych przesądzeń co do realności ich realizacji, a tym bardziej szczegółowych 

rozwiązań czy umiejscowienia w przestrzeni. 

Kierunek działań wyznaczony w projekcie Strategii dąży do osiągnięcia celów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju i jest istotny dla zwiększenia efektywności działań w strefie społecznej 

i gospodarczej. Na podstawie ogólnej analizy potencjalnych oddziaływań planowanych do realizacji 

przedsięwzięć, nie zidentyfikowano inwestycji, które w sposób znaczący mogą negatywnie oddziaływań 

na środowisko. 

Niemniej jednak na tym etapie prac wdrożeniowych nie można jeszcze określić z dostatecznym 

prawdopodobieństwem, czy realizacja których zadań będzie miała najbardziej korzystny wpływ 

na środowisko przyrodnicze zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięć wynikających z zapisów Strategii, mogą to być 

działania związane z wyborem innej lokalizacji (warianty lokalizacji), innego sposobu prowadzenia 

inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne), a także wariant 

niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór wariantu „0”, 

może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może powodować 

negatywny oddźwięk środowiskowy np. brak realizacji przedsięwzięć ograniczających emisję do 

powietrza, rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej itp. zaniechanie podejmowania pewnych działań 

wpłynie niekorzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Bez potrzebnych działań stan 

środowiska oraz jakość życia mieszkańców może ulec pogorszeniu. 

W tej sytuacji wybór optymalnej lokalizacji lub warunków realizacji poszczególnych zadań należy 

przeprowadzić w drodze indywidualnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć. 
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14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji Strategii 

Monitoring Strategii ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzany będzie 

w rocznych przedziałach czasowych, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnej informacji na temat: 

• zachodzących procesów, tj. postępu lub regresu, na obszarze LGOF, 

• skuteczności podejmowanych działań i stopnia realizacji, 

• dokonania dokładnych analiz porównawczych i tematycznych. 

Dane na potrzeby prowadzenia procesu monitoringu będą zbierane przez właściwą merytorycznie 

komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Legnicy, przede wszystkim z zakresu rzeczowego, kosztów, 

terminów realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne samorządy. Na podstawie 

uzyskanych danych zostanie dokonana aktualizacja Rocznego Planu Realizacji ZIT, czyli listy zadań 

przyjmowanych do realizacji przez członków LGOF. 

Na podstawie zebranych informacji sporządzany będzie Raport monitorujący przekazywany do 

akceptacji Komitetowi Sterującemu ZIT LGOF i publikowany na dedykowanej stronie internatowej ZIT 

LGOF oraz stronach samorządów uczestniczących we współpracy.   

Jawność monitoringu będzie zagwarantowana poprzez: 

• umieszczenie informacji o jego wynikach na stronie samorządów wchodzących w skład LGOF, 

• publikację raportów monitorujących i ich dystrybucję w samorządach należących  

do LGOF. 

W zakresie wskaźników efektu realizacji Strategii poddanych monitoringowi w obszarze 

środowiskowym przewiduje się gromadzenie poniższych danych. 

Tabela 15 Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

PZ 3.1. Czyste powietrze 

1. Wskaźnik produktu: 

 Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej budynku 
lub mieszkania [szt.] 

 Liczba budynków użyteczności publicznej z nowo wybudowaną instalacją fotowoltaiczną [szt.] 
2. Wskaźnik rezultatu: 

 Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub 
mieszkania [szt.] 

 Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza [szt.] 

PZ 3.2. Odnawialne źródła energii 

1. Wskaźnik produktu: 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii 

cieplnej) 
- Liczba obiektów, w których została zamontowana instalacja fotowoltaiczna [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)  
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[MWhe/rok] 

PZ 3.3. Termomodernizacje 

1. Wskaźnik produktu: 

 Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej [szt.] 
2. Wskaźnik rezultatu: 

- Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne 
niemieszkalne, publiczne niemieszkalne) [szt.] 

PZ 3.4. Efektywne oświetlenie 

1. Wskaźnik produktu: 
- Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych [szt.] 
- Liczba nowo wybudowanych punktów oświetleniowych [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym energii elektrycznej, energii cieplnej) 

PZ 3.5. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

1. Wskaźnik produktu: 
- Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla gospodarstw domowych [km] 
- Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii kanalizacyjnych  [km] 
- Liczba nowych stacji uzdatniania wody [szt.] 
- Liczba zmodernizowanych urządzeń pomiarowych/wodomierzy elektronicznych [szt.] 
- Liczba przebudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych [osoby] 
- Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia [osoby] 
- Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach [szt.] 

Źródło: Strategia ZIT LGOF na lata 2021 – 2027 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L. 01. 197. 

30) państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska zostały zobowiązane do 

monitorowania znaczącego wpływu na środowisko, wynikającego z realizacji planów i programów. Jak 

wynika z tego artykułu, celem monitoringu jest między innymi możliwość określenia na wczesnym 

etapie nieprzewidzianego niepożądanego wpływu oraz podjęcia odpowiedniego działania 

naprawczego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w celu przestrzegania ust. 1 można wykorzystywać, stosownie do 

potrzeb, istniejące systemy monitoringu. Stąd monitoring skutków realizacji postanowień Strategii 

w zakresie oddziaływania na środowisko może polegać na analizie i ocenie poszczególnych 

komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska lub też w ramach innych monitoringów prowadzonych przez organy 

administracji publicznej, gminy oraz podmioty gospodarcze, o ile dotyczą one obszaru w obrębie granic 

administracyjnych LGOF. W ramach monitoringu oddziaływania na środowisko projektów 

realizowanych w ramach Strategii ZIT LGOF można skorzystać z danych uzyskanych z przykładowego 

katalogu źródeł wymienionych poniżej. 
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Tabela 16 Źródła informacji wykorzystywanych do monitoringu skutków realizacji Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 

Lp. 
Komponent 

środowiska/przed
miot analiz 

Metoda/źródło informacji częstotliwość 

1. Klimat akustyczny 

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 
państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 monitoring hałasu prowadzony przez inne organy 
administracji publicznej, gminę oraz zarządcę dróg 
(Powiatowy i Wojewódzki Zarząd Dróg oraz GDDKiA) 

 kontrola skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed 
hałasem (WIOŚ Wrocław) 

 kontrola wydanych pozwoleń w zakresie emisji hałasu 
(Starostwa Powiatowe) 

Monitoring okresowy 
i interwencyjny, raportowanie 

raz w roku. 

2. Jakość powietrza 

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 
państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 monitoring prowadzony przez inne organy administracji 
publicznej oraz podmioty gospodarcze 

 analiza wyników kontroli podmiotów gospodarczych 
przeprowadzanych przez WIOŚ Wrocław 

 kontrola domowych palenisk, zwłaszcza w sezonie grzewczym 
(organy gmin – Straż Miejska) 

 wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (roczne 
sprawozdania dot. korzystania ze środowiska – Urząd 
Marszałkowski we Wrocławiu) 

Monitoring stały, 
raportowanie 

 raz w roku, doraźnie 
w przypadku zgłoszenia 

naruszenia prawa – kontrole 
interwencyjne 

3. Stan gleb 

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 
państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 badania monitoringowe prowadzone przez inne podmioty - 
gminę, powiat (okresowe badania jakości gleb) oraz podmioty 
gospodarcze 

 kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i 
unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych oraz 
stanu technicznego instalacji i urządzeń temu służących 
(kontrole podmiotów gospodarczych przez WIOŚ Wrocław) 

 kontrola skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami 
(roczne sprawozdania dot. gospodarki odpadami – Urząd 
Marszałkowski we Wrocławiu) 

Monitoring okresowy, 
raportowanie 

raz w roku, doraźnie 
w przypadku zgłoszenia 

naruszenia prawa – kontrole 
interwencyjne 

4 
Jakość wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach 
państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 monitoring prowadzony przez inne organy administracji 
publicznej, gminę oraz podmioty gospodarcze 

 kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i 
unieszkodliwiania ścieków sanitarnych 

 ilość odprowadzanych ścieków oraz ładunek zanieczyszczeń z 
poszczególnych sektorów gospodarki (roczne sprawozdania 
dot. korzystania ze środowiska – Urząd Marszałkowski we 
Wrocławiu) 

 kontrola przestrzegania postanowień wydawanych pozwoleń 
wodnoprawnych (PGW Wody Polskie) 

Raz do roku, doraźnie 
w przypadku zgłoszenia 

naruszenia prawa – kontrole 
interwencyjne 

Źródło: opracowanie własne. 
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Załącznik nr 1: Macierz oddziaływań projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” 
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Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o nowoczesne usługi publiczne 

1. Priorytet:  Nowoczesny system edukacji 
1.2 Podnoszenie jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych na poziomie podstawowym + 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Podnoszenie jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych na poziomie ponadpodstawowym + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Priorytet: Opieka społeczna i medyczna dostosowana do uwarunkowań demograficznych 

2.1 Poprawa dostępności infrastruktury opiekuńczej, pielęgnacyjnej i medycznej + 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 

3. Priorytet:  Budowanie oferty w obszarze czasu po pracy dla mieszkańców 

3.2 Rozwijanie oferty sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej + 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 

Cel strategiczny 2. Konkurencyjna gospodarka LGOF 

4. Priorytet: Poprawa spójności transportowej i skomunikowania LGOF 

4.2. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego + 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ + + + 

5. Priorytet: Dywersyfikacja i wzmacnianie gospodarki LGOF 

5.1 Rozwijanie turystyki jako wchodzącej branży gospodarczej + 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 

6. Priorytet: Zintegrowana promocja LGOF 

6.1 Promocja gospodarcza LGOF + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cel strategiczny 3. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego 

7. Priorytet: Poprawa jakości środowiska naturalnego 

7.1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie LGOF + 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 + 

8. Priorytet: Czyste powietrze 

8.1. Rozwijanie odnawialnych źródeł energii + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ + + + 

8.2. Wzmacnianie efektywności energetycznej + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ + + + 
 

Zastosowano następujące oznaczenia: 
 (0) - brak zauważalnego oddziaływania w zakresie analizowanego przedsięwzięcia; 
 (+) - potencjalnie pozytywne oddziaływanie; 
 (-/+) - realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie;  
 (-) - potencjalnie negatywne oddziaływanie; 
 (N) - brak możliwość jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania. 


