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Legnica, dnia 01.04.2022 r. 

RM.RPRA.061.30.2020.X 

 

 

Notatka służbowa ze spotkań Zespołu Zarządzającego w ramach „Strategii rozwoju miasta 
Legnicy 2030 Plus” zorganizowanych w dniach 10., 15., 18. i 31. marca 2022 r. 

 
W dniach 10., 15., 18. i 31. marca 2022 r. odbyły się spotkania w gronie Zespołu 

Zarządzającego (zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 360/PM/2021 PM Legnicy z dnia 7 lipca 
2021 r. w sprawie powołania Zespołów do spraw opracowania projektu "Strategii rozwoju 
miasta Legnicy 2030 Plus") poświęcone omówieniu i przedyskutowaniu celów i kierunków 
działań w poszczególnych obszarach tematycznych w ramach „Strategii rozwoju miasta 
Legnicy 2030 Plus”. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Legnicy 
i jednostek organizacyjnych gminy a także spółek gminnych, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie Wydziału Rozwoju Miasta i których zakres kompetencji odnosi się do 
poszczególnych dziedzin wskazanych w obszarach tematycznych (listy obecności 
z poszczególnych spotkań są załącznikiem do niniejszej notatki). 

Pierwsze trzy spotkania były dedykowane następującym obszarom tematycznym: 
Spotkanie w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej 
(Legnica, ul. Piastowska 22): 

 edukacja, 
 kultura, 
 sport i rekreacja. 

Spotkanie w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
(Legnica, Plac Słowiański 8): 

 pomoc społeczna, 
 zdrowie, 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
 bezpieczeństwo, 
 administracja. 

Spotkanie w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
(Legnica, Plac Słowiański 8): 

 rozwój gospodarczy, 
 infrastruktura komunalna, 
 transport, 
 drogi, 
 mieszkalnictwo, 
 środowisko, 
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 gospodarka odpadami, 
 zieleń. 

Podczas ww. spotkań pan Marcin Ługawiak reprezentujący firmę Lider Projekt 
Sp. z o.o. zaprezentował wstępny projekt celów strategicznych, celów operacyjnych 
i kierunków działań wraz z przypisanymi do nich zadaniami ujętymi w obowiązującej 
Wieloletniej Prognozie Finansowej, opracowany na podstawie uwag i propozycji złożonych 
przez przedstawicieli Urzędu Miasta Legnicy, jednostek organizacyjnych gminy i spółek 
gminnych do materiału zaprezentowanego w dniu 22. Lutego 2022 r. Po prezentacji odbyła się 
dyskusja, która miała na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów celów i kierunków 
działań. Podczas spotkań przedyskutowane zostały także elementy wizji rozwoju. 

Natomiast spotkanie w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Legnickiej 
Biblioteki Publicznej było poświęcone omówieniu wizji rozwoju miasta Legnicy oraz wyników 
trzech poprzednich spotkań. Pan Marcin Ługawiak zaprezentował przygotowany materiał 
(w załączeniu), nad którym następnie dyskutowali uczestnicy spotkania doprecyzowując jego 
zapisy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Jadwiga Zienkiewicz 

(Zastępca Prezydenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Agata Tomaszewska 
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WIZJA 
 
Legnica 

 otwarta na Europę, na świat 
 miastem zieleni 
 miejscem przyjaznym mieszkańcom 
 dąży do zrównoważonego rozwoju zapewniającego stabilność przyszłości 

i poprzez dostosowanie się do  wyzwań przyszłości: 
o zmian klimatu, 
o zmian społecznych, 
o zmian geopolitycznych. 

 
Legniczanie 

 zaangażowani w budowę przyszłości opartej na poszanowaniu 
najważniejszych wartości: 

o szacunku dla drugiego człowieka, 
o otwartości na różne kultury, 
o szacunku dla planety, 
o dbałości o bezpieczeństwo. 

 
Samorząd 

 wrażliwy na potrzeby mieszkańców 
 przygotowany na wyzwania niesione zmianami w otaczającym świecie, 
 elastycznie dopasowujący swoją strukturę, zasoby oraz sposób działania 

do warunków zewnętrznych 
 stosujący rozwiązania przynoszące wzrost efektywności, wrażliwy i 

otwarty na innowacje na każdym poziomie swojej działalności  
 współpracujący na forum krajowym i międzynarodowym (samorząd 

otwarty na rozwój i edukację, chętnie korzystający z ważnych 
doświadczeń innych samorządów w Polsce i zagranicą). 
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Cel strategiczny 1: Rozwój usług społecznych 

 

Cel operacyjny 1.1: Kapitał intelektualny dla dzisiejszej i przyszłej Legnicy 

Kierunki działań: 

 Utrzymanie wysokiego wskaźnika zapewnienia opieki przedszkolnej 
 Diagnozowanie i dostosowywanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym  

rozwijających uzdolnienia uczniów 
 Kontynuacja doposażenia miejskiej bazy edukacyjnej w nowoczesne technologie, w tym w 

sprzęt IT 
 Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, w tym w szczególności nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców 
zawodowych i kadry kierowniczej 

 Kontynuacja modernizacji obiektów dydaktycznych legnickich jednostek oświatowych, w tym 
modernizacja bazy edukacyjno-rekreacyjnej miejskich przedszkoli (modernizacja placów 
zabaw w przedszkolach) 

 Wspieranie rozwoju wyższych uczelni w Legnicy, sieciowanie współpracy instytucji miejskich i 
wyższych uczelni, współpraca nad rozwijaniem usług edukacyjnego centrum nauki 

 Kontynuacja działań służących wzmocnieniu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, 
w tym informowanie o możliwości zaangażowania się w proces edukacyjny, ustanowienie 
tytułu „Przyjaciel Legnickiej Edukacji Zawodowej” i nagradzanie najbardziej zaangażowanych 
pracodawców przez Prezydenta Miasta 

 Dalsze dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy i 
zainteresowań kandydatów 

 Rozwijanie systemu efektywnego doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży, w tym 
badanie predyspozycji zawodowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych, wdrożenie Karty Kariery, wzmocnienie współpracy z rodzicami, 
stworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń doradców zawodowych, włączenie 
pracodawców w promocję szkolnictwa zawodowego, organizacja wydarzeń promujących 
szkoły zawodowe 

 Kontynuacja realizacji programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży 
 Dalsze dostosowywanie oferty edukacyjno-terapeutycznej do potrzeb dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami, w tym zabezpieczenie dowozu 
 Wspieranie inicjatyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie form partycypacji 

społecznej 
 Usprawnianie zarządzania jednostkami oświatowo-wychowawczymi, w tym w zakresie obsługi 

kadrowo-finansowej (stworzenie centrum usług wspólnych) 
 Wspieranie edukacji cudzoziemców w legnickich szkołach i przedszkolach w oparciu o 

zdiagnozowane potrzeby 
 Rozwijanie współpracy w zakresie edukacji z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz partnerami w całym regionie oraz na arenie krajowej i międzynarodowej 
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Cel operacyjny 1.2: Utrzymanie i rozwijanie dorobku kulturalnego miasta 

Kierunki działań: 

 Modernizacja i adaptacja obiektów i przestrzeni publicznych o wysokiej wartości 
architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury 

 Rozwijanie oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury adresowanej do różnych grup 
społecznych w oparciu o specjalistyczne badania potrzeb 

 Zachowanie i rozwijanie edukacji kulturalnej w połączeniu z systemem oświaty i odbudowanie 
współpracy z placówkami oświatowymi 

 Wspieranie rozwoju kultury pozainstytucjonalnej oraz usług kultury realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i sektor gospodarczy 

 Stworzenie miejskiego systemu reklamy i promocji wydarzeń kulturalnych 
 Poszerzanie dostępności do kultury, w tym rozbudowa infrastruktury, rozwijanie usług 

specjalistycznych (np. tłumacze migowi) 
 Wdrażanie innowacji w usługach kultury, w tym digitalizacja zbiorów Muzeum Miedzi, Galerii 

Sztuki, Legnickiego Centrum Kultury – Satyrykon-Legnica, stworzenie bezobsługowego 
systemu do zakupu biletów na wydarzenia instytucji miejskich, wykorzystanie systemu 
powiadamiania o wydarzeniach w mieście 

 Wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych 
 Promocja Legnicy jako miasta wielu kultur 
 Podejmowanie działań służących aktywizacji kulturalnej miasta poza ścisłym centrum 
 Rozwijanie współpracy w zakresie kultury z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz partnerami w całym regionie oraz na arenie krajowej i międzynarodowej 
 

Cel operacyjny 1.3: Aktywność ruchowa mieszkańców Legnicy jako ważny element kształtowania 
postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

Kierunki działań: 

 Wdrożenie systemu dostępności miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (obiektów 
OSiR i przy szkołach ) poprzez e-usługi 

 Rozwijanie legnickiej infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej zgodnie z potrzebami i 
oczekiwaniami nowoczesnego społeczeństwa 

 Zwiększenie aktywności ruchowej legniczan poprzez szersze udostępnianie miejskiej   
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 Promocja aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród mieszkańców Legnicy 
 Wspieranie rozwoju sportu wyczynowego w celu promowania pożądanych postaw 

zdrowotnych i społecznych 
 Realizacja celów i zadań kultury fizycznej poprzez organizację w Legnicy międzynarodowych,  

krajowych i miejskich  imprez sportowych 
 Rozwijanie współpracy w zakresie sportu z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

 

 

Cel operacyjny 1.4: Włączenie społeczne mieszkańców Legnicy 
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Kierunki działań: 

 Organizacja form pomocy i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie 
ze strategią rozwiązywania problemów społecznych oraz programem rewitalizacji 

 Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej usług polityki społecznej 
 Odnowa społeczna obszaru rewitalizacji Legnicy 
 Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 
 Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwoju sieci współpracy organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w realizacji działań polityki społecznej 
 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego wspomaganego, adaptowalnego i 

chronionego 
 Wdrażanie form opieki wytchnieniowej i asystenckiej dla różnych grup społecznych 
 Modernizacja infrastruktury i przestrzeni publicznych w kierunku włączenia osób z 

niepełnosprawnościami i doświadczających trudności w poruszaniu się 
 Usprawnianie form informowania osób starszych o sprawach dla nich ważnych i ofercie do nich 

skierowanej  
 Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców z różnych grup społecznych 
 Podnoszenie kompetencji kadry polityki społecznej 
 Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, korzystanie z doświadczeń seniorów w 

prowadzeniu procesu edukacyjnego 
 Utworzenie miejskich ogrodów społecznych integrujących osoby w wieku senioralnym i 

zapobiegających samotności i wykluczeniu 
 Rozwijanie działalności Legnickiego Uniwersytetu III Wieku (bogacenie oferty edukacyjnej, 

dostosowanie jej do potrzeb seniorów, wdrożenie programu Gmina Przyjazna Seniorom) 
 Rozwijanie wolontariatu 
 Realizacja działań na rzecz włączenia społecznego cudzoziemców 
 Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej dzieci i młodzieży 
 Wdrażanie e-usług w polityce społecznej 

 

Cel operacyjny 1.5: Usługi dla zdrowia 

Kierunki działań: 

 Diagnozowanie i kontynuacja przyjętych rozwiązań w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci i włączenie rodziców w terapię 

 Rozwijanie form opieki nad dziećmi do lat 3, doskonalenie kompetencji kadry placówek opieki 
nad dziećmi do lat 3 

 Rozwijanie profilaktyki zdrowotnej 
 Promowanie aktywności ruchowej 
 Promowanie właściwych nawyków żywieniowych 
 Rozwijanie form usług zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych 
 Rozszerzenie oferty badań przesiewowych skierowanych do uczniów legnickich szkół i dzieci w 

wieku przedszkolnym 
 Wdrażanie e-usług w opiece zdrowotnej 
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Cel operacyjny 1.6: Usługi dla bezpieczeństwa 

Kierunki działań: 

 Kontynuacja rozbudowy monitoringu wizyjnego, integracja monitoringu miejskiego z 
monitoringiem wizyjnym podmiotów publicznych i prywatnych na terenie miasta oraz 
monitoringiem powstającym w ramach budowy ITS 

 Doskonalenie zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, w 
tym klimatycznych 

 Monitorowanie zagrożeń środowiskowych  
 Doposażanie w specjalistyczny sprzęt (m.in. samochody ratownicze,  sprzęt do wykrywania 

skażeń) Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej 
 Rozszerzanie współpracy pomiędzy służbami (policja, Straż Miejska, straż pożarna, Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego) w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym 
 Podnoszenie kompetencji zarządzających i kadr bezpieczeństwa publicznego 
 Wdrażanie e-usług w bezpieczeństwie 
 Rozwijanie współpracy z sektorem naukowym i gospodarczym w poszukiwaniu rozwiązań 

związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa 
 Zacieśnianie współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie bezpieczeństwa 

energetycznego (na potrzeby zachowania spójności z planami rozwojowymi) 
 Cyberbezpieczeństwo 
 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa drogowego 

 

Cel operacyjny 1.7: Sprawna legnicka administracja i nowoczesna infrastruktura usług publicznych 

Kierunki działań: 

 Cyfryzacja i integracja kolejnych zasobów bazodanowych, rozszerzanie funkcjonowania 
systemów wspomagających zarządzanie miastem  

 Podnoszenie kompetencji kadry administracji samorządowej  
 Wdrażanie e-usług w administracji publicznej 
 Automatyzacja obsługi klienta administracji samorządowej 
 Utrzymanie i rozwój Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy jako infrastruktury 

rozwoju usług miejskich i komercyjnych 
 Usprawnianie komunikacji administracji samorządowej z mieszkańcami, przedsiębiorcami i 

organizacjami pozarządowymi 
 Modernizacja i optymalizacja bazy lokalowej administracji samorządowej, podnoszenie 

standardu obsługi klienta 
 Rozszerzenie katalogu usług Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych  
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Cel strategiczny 2: Rozwój nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarki 

 

Cel operacyjny 2.1: Dobrze skomunikowane i uzbrojone strefy gospodarcze 

Kierunki działań: 

 Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego stref gospodarczych Legnicy 
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej stref gospodarczych Legnicy 
 Przygotowanie pod funkcje aktywizacji gospodarczej terenów północnych Legnicy, w tym 

lokalizacja terenów i obiektów gospodarki odpadami 
 

Cel operacyjny 2.2: Legnicki klimat dla biznesu 

Kierunki działań: 

 Stymulowanie rozwoju sektora B+R i współpracy sfery publicznej, akademickiej i biznesowej 
 Promocja gospodarcza miasta, kreowanie wizerunku miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla 

nowoczesnych firm produkcyjnych i usługowych 
 Wdrażanie instrumentów wsparcia dla inwestorów 
 Wdrażanie e-usług w obsłudze podmiotów gospodarczych 
 Rozwijanie współpracy w zakresie gospodarki z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

 

Cel operacyjny 2.3: Usługi rynku pracy dla mieszkańców i migrantów 

Kierunki działań: 

 Wykorzystywanie potencjału instytucji kultury oraz NGO do budowania postaw kreatywnych 
wśród dzieci i młodzieży, wzmacnianie ich kompetencji zawodowych i przedsiębiorczych 
poprzez zajęcia kulturalne i artystyczne  

 Realizacja form wsparcia zatrudnienia osób bezrobotnych, szczególnie osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy 

 Wspieranie samozatrudnienia 
 Wspieranie zatrudnienia i integracji na rynku pracy migrantów zagranicznych 
 Przygotowywanie i promocja oferty kształcenia ustawicznego, w tym wśród cudzoziemców 
 Wspieranie działań służących wydłużeniu aktywności zawodowej osób w wieku 

poprodukcyjnym 
 Współpraca z legnickimi podmiotami gospodarczymi i instytucjami rynku pracy w 

poszukiwaniu, podnoszeniu kompetencji i osiedlaniu się w Legnicy pracowników    

 

 

Cel operacyjny 2.4: Turystyka wspierająca rozwój miasta 
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Kierunki działań: 

 Modernizacja, rozbudowa oraz wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i 
okołoturystycznej 

 Promocja wydarzeń turystycznych i imprez konferencyjnych organizowanych przez sektor 
publiczny i prywatny 

 Promocja turystyczna Legnicy, kreowanie wizerunku miasta jako atrakcyjnego dla rozwoju 
turystyki tranzytowej, weekendowej, biznesowej i konferencyjnej 

 Wspieranie rozwoju e-usług w turystyce 
 Rozwijanie współpracy w zakresie turystyki z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz innymi partnerami z regionu 
 Budowanie tożsamości lokalnej poprzez promocję atrakcji turystycznych i historycznych 

Legnicy wśród mieszkańców 

 

Cel strategiczny 3: Rozwój budownictwa mieszkaniowego  

Opis: odwołanie do diagnozy i wyzwań 

Cel operacyjny 3.1: Zielona i niebieska infrastruktura legnickich stref mieszkaniowych 

Kierunki działań: 

 Współpraca z zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie 
zazielenia  nieruchomości oraz dbania o zieleń 

 Odnawianie i rozwijanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w strefach mieszkaniowych i 
terenach zwartej zabudowy 

 Zachęcanie mieszkańców do dbania o zieleń i zazieleniania swoich nieruchomości, 
retencjonowania wody i tworzenia małej infrastruktury niebieskiej 

 Przeznaczanie nowych terenów pod nasadzenia drzew i krzewów 
 Stosowanie w zagospodarowaniu terenów technologii przyjaznych środowisku 
 Rozbudowa i wspieranie rozwoju sieci infrastruktury rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkańców legnickich stref mieszkaniowych 
 
 

Cel operacyjny 3.2: Budownictwo mieszkaniowe w Legnicy 

Kierunki działań: 

 Stymulowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez dostosowaną do potrzeb 
rozwojowych miasta politykę przestrzenną oraz rozbudowę infrastruktury służącej aktywizacji 
terenów mieszkaniowych 

 Rozwijanie budownictwa społecznego 
 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego 
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Cel strategiczny 4: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, rozwój infrastruktury 
komunalnej i transportu publicznego w oparciu o zasady zielonej transformacji i gospodarki obiegu 
zamkniętego 

 

Cel operacyjny 4.1: Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby edukacyjne 
oraz adaptacja istniejących terenów zieleni na potrzeby rekreacji 

Kierunki działań: 

 Ochrona terenów cennych przyrodniczo, adaptacja, odnawianie, przywracanie terenów zieleni 
 Ochrona bioróżnorodności, odtwarzanie siedlisk przyrodniczych 
 Obejmowanie ochroną przyrody kolejnych zasobów przyrodniczych miasta 
 Kontynuowanie działań na rzecz przywracania rzeki Kaczawy i terenów przybrzeżnych miastu i 

jego mieszkańcom 
 Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony terenów cennych przyrodniczo z samorządami 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Cel operacyjny 4.2: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania 
występowania powodzi i innych zjawisk ekstremalnych oraz zmian klimatu 

Kierunki działań: 

 Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych 
 Rozbudowa i modernizacja systemów ochrony przed powodzią 
 Budowa lub przebudowa systemu odprowadzającego wody opadowe z wykorzystaniem 

samoczynnych przepompowni na wylotach kolektorów zbiorczych kanalizacji burzowej, 
utwardzenie dróg dojazdowych do urządzeń systemu 

 Doskonalenie zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 
 Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych poprzez ograniczenie powierzchni 

nieprzepuszczalnych w mieście lub ich rozszczelnienie 
 Tworzenie wytycznych planistycznych i urbanistycznych w kształtowaniu przestrzeni 

publicznych w odniesieniu do zmian klimatu 
 Monitorowanie stanu środowiska 

 

Cel operacyjny 4.3: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań 
służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego 

Kierunki działań: 

 Realizacja działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy 
 Wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy samorządami, przedsiębiorstwami, sektorem 

naukowym i innymi partnerami w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, kreowania i 
wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa 
energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
 Wspieranie prywatnych działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń i wdrażania 

technologii OZE 
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 Realizacja działań na rzecz poprawy efektywności zarządzania energią w obiektach 
użyteczności publicznej 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury ładowania pojazdów 
zeroemisyjnych w celu redukcji niskiej emisji, hałasu akustycznego i poprawy efektywności 
energetycznej 

 Wymiana taboru transportu publicznego na zeroemisyjny, rozbudowa dróg rowerowych i 
infrastruktury alternatywnego oraz zeroemisyjnego transportu publicznego 

 Kontynuowanie wprowadzania stref uspokojonego ruchu 
 

Cel operacyjny 4.4: Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców 

Kierunki działań: 

 Kontynuacja  edukacji ekologicznej oraz kształtowania postaw ekologicznych wśród 
mieszkańców miasta (planowanie i realizacja  zadań i różnorodnych form realizacji  z zakresu 
gospodarki odpadami, zmian klimatu, alternatywnych źródeł energii, ochrony środowiska; 
aktywna współpraca  szkół z Ekobiblioteką) 

 Realizacja kampanii społecznych na rzecz kształtowania postaw i świadomości ekologicznej 
 Wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmian klimatycznych 
 

Cel operacyjny 4.5: Zwiększanie efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i 
rozwój infrastruktury komunalnej 

Kierunki działań: 

 Usprawnianie procesów odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych 
 Rozbudowa infrastruktury odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych 
 Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz utrzymanie jej drożności 

 
 

Cel strategiczny 5: Wzmocnienie i poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych Legnicy 

 

Cel operacyjny 5.1: Nowoczesna infrastruktura i tabor transportu publicznego Legnicy 

Kierunki działań: 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego 
 Rozbudowa węzłów przesiadkowych transportu publicznego i innych form multimodalnej 

mobilności miejskiej 
 Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym 

w mieście 
 Wspieranie rozbudowy sieci przystanków kolejowych w Legnicy 
 Modernizacja taboru transportu publicznego w kierunku zeroemisyjności 
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Cel operacyjny 5.2: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego 
transportu 

Kierunki działań: 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej miasta 
 Rozwijanie tras rowerowych i promocja korzystania z roweru oraz innych jednośladów 

zeroemisyjnych jako środka lokomocji 
 Rozwijanie współpracy w zakresie transportu z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

 

Cel operacyjny 5.3: Regionalne powiązania komunikacyjne Legnicy 

Kierunki działań: 

 Rozwijanie zintegrowanego systemu powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze 
Funkcjonalnym 
 

 Współpraca w rozwoju kolei Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
usprawnianiu systemów przewozów kolejowych 

 Rozwijanie układu obwodnicowego miasta i połączeń Legnicy z siecią TEN-T 

 


