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Streszczenie
Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „ Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa
Wlkp. do roku 2030” (zwana dalej Prognozą) została wykonana w ramach projektu „Opracowanie
planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowanego na
zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej - PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i Arcadis sp. z o.o.

Podstawa prawna i zakres Prognozy
Przedmiotem oceny są zapisy postanowień projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta
Gorzowa Wlkp. do roku 2030 zwanego dalej MPA. Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. 2018
poz. 2081) oraz postanowieniami wydanymi na jej podstawie.

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu
MPA ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska
ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zmian, obserwowanych
w mieście. Projekt MPA jest zgodny z „Podręcznikiem adaptacji dla miast: „Wytyczne do opracowania
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. W szczegółowej analizie zagrożeń związanych ze
zmianami klimatu uwzględniono listę 24 czynników klimatycznych odnoszących się do termiki,
opadów, jakości powietrza (jako czynnika pośrednio związanego z klimatem) i wiatru. Zjawiska
klimatyczne przeanalizowane zostały w kontekście tendencji zmian ich wartości w latach 1981-2015
oraz spodziewanych przyszłych zmian do roku 2050. W odpowiedzi na zagrożenia opracowano trzy
opcje adaptacji – listy działań adaptacyjnych, które zostały poddane analizie wielokryterialnej (MCA) i
analizie kosztów i korzyści (CBA). Analizy te przeprowadzono w trakcie opracowania MPA. W wyniku
tych analiz i w trybie konsultacji z przedstawicielami miasta powstała ostateczna lista działań
zawierająca trzy rodzaje działań:
 działania informacyjno-edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości klimatycznej polegające na
rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach, ich skutkach, właściwych i niewłaściwych
zachowaniach w sytuacji wystąpienia zagrożeń, dobrych praktykach adaptacji oraz działania z
zakresu informowania i ostrzegania o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,
 działania organizacyjne polegające na nawiązywaniu współpracy z podmiotami adaptacji do
zmian klimatu, organizowaniu ćwiczeń służb ratowniczych, pozyskiwaniu środków finansowych,
aktualizacji dokumentów planowania przestrzennego i inny dokumentów obwiązujących w
mieście,
 działania techniczne, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury, która
przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.
W MPA określono także zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty odpowiedzialne, ramy
finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji MPA).

Powiązania MPA z innymi dokumentami
MPA jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla
międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Jest to przede wszystkim „Biała księga. Adaptacja
do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będąca odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r.
na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań
z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”. Z zapisów „Białej
Księgi” wynika opracowany w Polsce „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów
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wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), w którym
jedno z zaplanowanych działań dotyczy opracowania planów adaptacji w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców.
MPA jest powiązany także z krajowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności takimi jak:
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Polityka Miejska 2023, Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie.
Z punktu widzenia celów Prognozy istotne są przede wszystkim powiązania MPA z dokumentami
miejskimi, których oddziaływanie na środowisko, będące skutkiem realizacji ich ustaleń, może
potencjalnie kumulować się z oddziaływaniem będącym wynikiem wdrożenia założeń MPA. Do tych
dokumentów należą: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. Na Lata 2010-2020,
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gorzowa Wlkp., Program
Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Gorzów Wielkopolski. Aktualizacja Programu ochrony powietrza
dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu
zawieszonego PM10, Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030, Program Ochrony
Środowiska dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2024 – aktualizacja, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Dla
Komunikacji Miejskiej Gorzowa Wlkp. i Gmin Sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wlkp. zawarło
Porozumienie w Zakresie Organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025, Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp., Polityka Społeczna Gorzowa Wielkopolskiego
2023+, Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2017. MPA
jest spójny z polityka rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. wyrażoną w wymienionych dokumentach.

Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
Główną metodą analizy i oceny oddziaływania MPA na środowisko były metody macierzowe.
Wykorzystano je do analizy i oceny wpływu MPA na osiągniecie celów ochrony środowiska oraz
analizy i oceny oddziaływania MPA na elementy środowiska. W ocenie przyjęto pięciostopniową
skalę: (1) działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu; jego oddziaływania na środowisko
będzie korzystne, (2) działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu; jego
oddziaływanie na środowisko jest raczej korzystne, (3) działanie adaptacyjne nie ma wpływu na
realizację celu, jest neutralne, (4) działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu; może negatywnie
oddziaływać na środowisko, ale możliwe jest minimalizowanie tego oddziaływania, (5) działanie
pozostaje w sprzeczności z realizacją celu; może znacząco negatywnie oddziaływać na element
środowiska, na którego ochronę ukierunkowany jest cel; możliwości minimalizowania tego
oddziaływania są ograniczone.

Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony środowiska
Obszar miasta Gorzowa Wlkp. położony jest w zasięgu Równiny Gorzowskiej 314.61 (północna część
miasta) oraz Kotliny Gorzowskiej 315.33 (środkowa i południowa część miasta – dolina Warty). W
granicach administracyjnych Gorzowa Wielkopolskiego wyróżnić można trzy główne jednostki
geomorfologiczne: prawie płaską powierzchnię rozległej doliny Warty (Kotliny Gorzowskiej),
wysoczyznę morenową o zróżnicowanej rzeźbie, malowniczą strefę krawędziową, rozdzielającą dwie
powyższe jednostki porozcinaną w wielu miejscach dolinami erozyjnymi.
Dno doliny Warty zbudowane jest głównie z osadów rzecznych (pisaki, żwiry, lokalnie - mułki i torfy)
tworzących system teras rzecznych; na wyższych terasach nadzalewowych, chronionych dodatkowo
wałami przeciwpowodziowymi, rozwinęło się osadnictwo (południowa, lewobrzeżna część miasta). O
charakterze rzeźby tej części miasta decydują pagórki morenowe. Wysoczyznę morenową rozcina
m.in. dolina Kłodawki. Dolina ta odgrywa istotną rolę w systemie przyrodniczym najbardziej
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zurbanizowanej części miasta. Potencjalnie stanowić może główny element systemu błękitno-zielonej
infrastruktury miasta.
System hydrologiczny obszaru Gorzowa Wlkp. tworzą 4 jednolite części wód powierzchniowych. Na
system ten składają się rzeka Warta stanowiąca oś hydrograficzną miasta oraz jej prawobrzeżny
dopływ Kłodawka (z dopływem Srebrną)- rzeka III rzędu tworząca oś hydrograficzną części
wysoczyznowej miasta. Częścią systemu wód powierzchniowych – w szczególności na obszarze doliny
Warty - są także kanały i rowy systemu melioracyjnego i przeciwpowodziowego.
Zagrożenie powodziowe na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. związane jest z rzeką Wartą i w znacznie
mniejszym stopniu z rzeką Kłodawką. Rzeka Warta stanowi zagrożenie głównie dla lewobrzeżnej
części miasta. W przypadku wysokich stanów wody może wystąpić konieczność ewakuowania ok.
17,5 tys. ludzi zamieszkujących Zakanale i Zawarcie. Teren miasta należy do czterech jednolitych
części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): Kłodawka, Warta od Noteci do Ujścia, Kanał
Postomski do Lubniewki, Maszówek (Kanał Maszówek).
Miasto położone jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych położonej w regionie wodnym
Warty. Brak warstw izolujących od powierzchni terenu sprawia, że wody te są wrażliwe na
oddziaływanie zanieczyszczeń antropogenicznych. Zasoby wód podziemnych w rejonie Gorzowa
Wlkp. zgromadzone są głównie w użytkowych poziomach wodonośnych plejstocenu – piętra
czwartorzędowego, średnio na 30 metrach głębokości.
Układ rzeźby terenu, litologia wierzchnich warstw podłoża i bogata sieć hydrograficzna wpłynęły na
strukturę przyrodniczą miasta. Związane z układem obniżeń dolinnych główne ciągi terenów zieleni
(zieleni urządzonej i nieurządzonej) wzbogacają różnorodność biologiczną miasta. Do najcenniejszych
obiektów przyrody ożywionej, w tym objętych ochroną należą do nich m.in.: Natura 2000 Murawy
Gorzowskie PLH080058, Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002, Natura 2000 Ostoja WitnickoDębniańska PLB320015, Rezerwat Przyrody Gorzowskie Murawy, Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Warty i Dolnej Noteci, Użytek ekologiczny „Gorzowskie murawy kserotermiczne”.

Ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska i rozwiązywanie problemów
ochrony środowiska
W prognozie przeanalizowano MPA pod kątem 20 celów ochrony środowiska. Analiza ta pozwala
stwierdzić, że większość z zaplanowanych działań adaptacyjnych sprzyja bezpośrednio lub pośrednio
osiągnięciu istotnych celów ochrony środowiska, w szczególności tych służących ochronie
różnorodności biologicznej, wód, powierzchni ziemi i gleb, powietrza atmosferycznego i klimatu
lokalnego, warunków życia ludzi, krajobrazu kulturowego. Jedynie w przypadku dwóch działań
stwierdzono, że działania nie będą służyły ich realizacji, mogą być jednak przedefiniowane tak, że
zapewniona zostanie spójność MPA z ważnymi celami ochrony środowiska. Z oceny wpływu MPA na
rozwiązanie problemów ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp. wynika, że większość z nich jest
uwzględniona w dokumencie. Problemy te zostały zidentyfikowane podczas opracowania MPA, a w
dokumencie znalazły się konkretne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do ich rozwiązania.

Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań MPA na środowisko
Działania adaptacyjne w większości będą pozytywnie oddziaływały na środowisko. W szczególności
działania adaptacyjne, polegające na wzmacnianiu systemu przyrodniczego miasta będą korzystnie
wpływały na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, powierzchnię ziemi i gleby, na wody,
powietrze i klimat oraz na krajobraz. Do takich działań należą:
 działanie 3.2. Wzbogacenie przestrzeni publicznych miasta o rozwiązania błękitno-zielonej
infrastruktury
 działanie 4.1 Waloryzacja systemu przyrodniczego miasta i jego ochrona jako podstawa
tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury,
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działanie 4.2. Przebudowa i adaptacja wód i zieleni miejskiej – tworzenie systemu błękitnozielonej infrastruktury,
 działanie 4.3. Budowa i rozwój lokalnych systemów błękitno-zielonej infrastruktury służącej
przechwytywaniu nadmiaru wód opadowych, ich retencji i zagospodarowania.
Działania te przyczynią się do wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta i wzbogacenia jego
różnorodności biologicznej poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury
w zainwestowanych obszarach miasta oraz wykorzystanie naturalnych ekosystemów w adaptacji do
zmian klimatu. Wskazane działania będą miały długoterminowe pozytywne skutki. Dzięki nim
możliwe będzie lepsze zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, co przyczyni
się do zmniejszenia presji na wody powierzchniowe, będące odbiornikami spływów opadowych
z terenu miasta. Wpłynie to na poprawę jakości wód poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń
dopływających do odbiorników. Tym samym działania przyczynią się do poprawy jakości wód
w rzekach, co wpłynie na poprawę warunków życia dla roślin i zwierząt w dolinach rzecznych.
Oprócz wymienionych działań dla ochrony wód, ich jakości i zasobów pozytywne skutki będą miały
działania:
 działanie 4.7. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z emisją i oczyszczaniem ścieków
oraz wód opadowych,
 działanie 4.8. Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz budowa systemu
uwzględniająca optymalizację zużycia i dystrybucji wody w mieście.
Działania te będą służyły zmniejszeniu presji funkcjonowania miasta na środowiskowo wodne i
ekosystemy z nim związane.
W MPA znalazło się szereg działań mających pozytywny wpływ na jakość powietrza w mieście:
 działanie 3.5. Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i modernizacja
energetyczna budynków mieszkalnych,
 działanie 3.6. Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego,
 działanie 3.7. Kontynuacja budowy i modernizacji systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
 działanie 3.8. Kontynuacja zmian w systemach ogrzewania na bardziej efektywne i mniej lub bezemisyjne w obiektach publicznych i budynkach mieszkaniowych,
 działanie 3.9. Sukcesywna wymiana sieci cieplnych na preizolowane; wymiana zdewastowanej
izolacji termicznej.
Wymienione działania pozwolą na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie
emisji niskiej z ogrzewania budynków i transportu. Działania te – jako właściwe dla gospodarki
niskoemisyjnej – w pewnym stopniu przyczynią się także do łagodzenia zmian klimatu.
Korzystne oddziaływanie na środowisko wiąże się także z działaniami organizacyjnymi i informacyjnoedukacyjnymi. Działania te poprzez wzmocnienie polityki rozwoju miasta o działania adaptacyjne oraz
poprzez podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gorzowa Wlkp. mogą
przyczynić się dla lepszej ochrony środowiska w mieście. Do działań, które mogą przynieść te
pozytywne skutki należą w szczególności:
 działanie 1.3. Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach
strategicznych i planistycznych miasta
 działanie 1.8. Ocena efektywności wdrażania działań adaptacyjnych,
 działanie 3.1. Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i
korytarzy przewietrzania miasta
 działanie 3.3. Promowanie dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej
infrastruktury (służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków termicznych),
 działanie 3.4. Promowanie korzystania z energii z OZE (w tym fotowoltaika).
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Pewne negatywne oddziaływanie na środowisko może dotyczyć działań realizowanych w przestrzeni
miasta. Realizacja działań technicznych powoduje ingerowanie w środowisko, wdrażanie ich może
więc podczas prac budowlanych negatywnie oddziaływać na szatę roślinną, siedliska zwierząt,
powierzchnię ziemi i glebę, wody. Tak oddziałujące przedsięwzięcia zaplanowano w działaniach:
 działanie 3.6. Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego,
 działanie 3.7. Kontynuacja budowy i modernizacji systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
 działanie 3.9.Sukcesywna wymiana sieci cieplnych na preizolowane; wymiana zdewastowanej
izolacji termicznej,
 działanie 4.4. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta – kontynuacja,
 działanie 4.7. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z emisją i oczyszczaniem ścieków
oraz wód opadowych,
 działanie 4.8 Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz budowa systemu
uwzględniająca optymalizację zużycia i dystrybucji wody w mieście.
Negatywne oddziaływanie może także powodować działanie 3.5. Kontynuacja termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej i modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych. W efekcie
prac na budynkach gatunki bytujące w budynkach (ptaki i nietoperze) mogą stracić swoje siedliska.
Pewne ryzyko negatywnego oddziaływania wiąże się także z działaniem 4.9. Modernizacja i
przebudowa systemu melioracyjnego. Potencjalne negatywne oddziaływanie nie wystąpi pod
warunkiem uwzględnienia potrzeb ochrony ekosystemów w planowaniu rozwiązań z zakresu
melioracji (unikanie drenażu, zwiększanie retencji).
Prawie wszystkie negatywne oddziaływania to oddziaływania krótkoterminowe, o lokalnym zasięgu
i możliwe do zminimalizowania lub uniknięcia. Dlatego nie będą one znaczące dla przyrody miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.

Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000
Ocenę oddziaływania postanowień zapisanych w projekcie MPA na poszczególne przedmioty ochrony
obszarów Natura 2000 w granicach miasta i w sąsiedztwie przeprowadzono metodą ekspercką przy
zastosowaniu macierzy. W analizach uwzględniono wpływ planowanych działań na przedmioty
ochrony (rośliny, zwierzęta, siedliska). W ocenach wpływu określonych działań adaptacyjnych na
analizowane elementy środowiska przyrodniczego brano pod uwagę odległość obszarów od strefy
wpływu danego działania oraz intensywność przewidywanego oddziaływania. Skutki wdrażania
działań adaptacyjnych oceniano pod kątem przewidywanego stopnia ich wpływu na obszary Natura
2000, stosując zasadę przezorności, uwzględniającą prawdopodobieństwo konsekwencji najbardziej
dotkliwych dla przyrody. Na zachowanie przedmiotów ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków
związanych z wodą, potencjalny negatywny wpływ może mieć działanie polegające na modernizacji i
przebudowie systemu melioracyjnego. Działania tego typu przewidziane są w dolinie Warty i mogą
dotyczyć obszarów Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006 i Dolina Dolnej Noteci PLB080002.
Działanie to nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 pod warunkiem
zapewnienia właściwego bilansu wód – jej retencję, oczyszczanie i wykorzystanie (w okresach
deficytu). Wówczas działanie to można będzie uznać za raczej pozytywne dla siedlisk i gatunków
będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006 i Dolina Dolnej
Noteci PLB080002. Może także wystąpić negatywne oddziaływanie na wymienione obszary Natura
2000 modernizacji ujęcia wody „Siedlice”, które jest położone w granicach obu obszarów Natura
2000. Niewielkie potencjalne ryzyko dla obszarów Natura 2000 może również wynikać z realizacji
działania systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. Ewentualne oddziaływania na obszary
Natura 2000 budowy ścieżek rowerowych i modernizacji ujęcia wody, mogą wiązać się z czasowym
zakłóceniem warunków siedliskowych. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i można je stosunkowo
łatwo minimalizować (zapewnienie najwyższego standardu prac, w tym dostosowanie czasu robót do
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biologii gatunków, oraz – w przypadku ścieżek rowerowych – stosowania materiałów przyjaznych
środowisku, naturalnych i przepuszczalnych nawierzchni). Poza wymienionymi działaniami
stwierdzono, że MPA nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, a w
szczególności nie doprowadzi do:
 zmniejszenia liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarach
Natura 2000,
 zmian w ich rozmieszczeniu i zagęszczeniu,
 naruszenia równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami w każdym z obszarów,
 opóźnienia w osiągnięciu celów ochrony żadnego z powyższych obszarów Natura 2000,
 znaczącej fragmentacji obszarów Natura 2000, która wpłynęłaby na integralność obszarów
Natura 2000 oraz sieci Natura 2000,
a także nie będzie miał znaczącego wpływu na czynniki decydujące o utrzymaniu właściwego stanu
ochrony gatunków zwierząt.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji MPA na środowisko
Odstąpienie od realizacji postanowień MPA nie tylko nie przygotuje miejskich ekosystemów Gorzowa
Wielkopolskiego na nasilające się ekstremalne zjawiska klimatyczne, ale może doprowadzić także do
pogorszenia się jakości środowiska w ogólności. Tym samym pogorszyć się mogą warunki życia i
zamieszkania gorzowskiej populacji, zwłaszcza w centralnej części miasta. Należy jednak zaznaczyć, że
szereg działań określonych w MPA może być realizowany na podstawie innych dokumentów
strategicznych i planistycznych miasta. Mają one bowiem podobny charakter i chociaż nie były
ukierunkowane na adaptację do zmian klimatu, to cele adaptacyjne jednak spełniają. Plan adaptacji
stanowi jednak silne wsparcie dla tych działań strategicznych, z czym może wiązać się też łatwiejsze
pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na ich realizacje.

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu MPA na środowisko
Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko. Zasięg terytorialny
dokumentu jest ograniczony do terenu miasta oraz znacznie oddalony od granic państwowych. Nie
występują bezpośrednie powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, w którym położone jest
miasto oraz obszarami poza granicami kraju.

Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko
Dla lepszego uwzględnienia w MPA celów ochrony środowiska zaproponowano uzupełnienie opisów
działań adaptacyjnych, które przy wdrażaniu MPA pomogą wzmocnić realizację celów ochrony
środowiska ważnych dla miasta Gorzowa Wlkp. Dla działań technicznych wskazano, aby były one
planowane i realizowane z uwzględnieniem priorytetu ochrony przyrody oraz ochrony zasobów
kulturowych, z zachowaniem najwyższego standardu prac budowlanych. Zalecono także
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na
środowisko, w tym planowanie inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim dla
działań związanych z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w MPA
W procesie opracowania MPA rozpatrzono rozwiązania alternatywne – trzy opcje adaptacji miasta.
Opcje te zostały poddane szczegółowym analizom – analizie wielokryterialnej oraz analizie kosztów i
korzyści. MPA został wypracowany w trybie współpracy zespołu ekspertów, przedstawicieli miasta –
pracowników urzędu miasta, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych miasta – oraz
interesariuszy. Jest to więc dokument opracowany w trybie partycypacyjnym i uwzględniający
potrzeby adaptacji do zmian klimatu różnych grup społecznych. MPA jest spójny z polityką rozwoju
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Gorzowa Wlkp. opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju. Pozytywne oddziaływania MPA
przyniosą pozytywne długotrwałe skutki dla środowiska synergiczne z oddziaływaniami dokumentów
strategicznych i planistycznych miasta. Opracowaniu Planu przyświecała zasada wykorzystania
naturalnych funkcji ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. MPA nie wpłynie znacząco
negatywnie na integralność obszarów Natura 2000 i sieci Natura 2000. Z tych względów nie
zaproponowano dodatkowych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań w MPA, z wyjątkiem
rekomendacji mających na celu lepsze uwzględnienie w MPA celów ochrony środowiska.

Trudności napotkane przy opracowaniu Prognozy wynikające z luk wiedzy
W ocenie wpływu poszczególnych działań na środowisko wykorzystano zarówno dzisiejszy stan
wiedzy, jak i doświadczenie ekspertów. Niemniej z uwagi na specyfikę ocen prognostycznych, także
i niniejsza Prognoza obarczona jest pewną dozą niepewności. Wynika ona głównie z wysokiego
stopnia ogólności i tym samym braku szczegółowych informacji o przedsięwzięciu, np. jego lokalizacji.
Trudności wynikły też z problemu dostępu do niektórych dokumentów.

Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień MPA dla środowiska
W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji wdrażania działań
adaptacyjnych. Celem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały
spodziewane rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego
Planu Adaptacji. Do oceny przebiegu realizacji MPA zaproponowano szereg wskaźników w
odniesieniu do każdego celu strategicznego i poszczególnych jego działań. W niniejszej prognozie
przedstawiono również propozycję uzupełnień podstawowej bazy wskaźników.

MPA powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są
zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Działania adaptacyjne będą realizowane
w celu poprawy warunków życia w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gorzowa
Wielkopolskiego. Są ukierunkowane na łagodzenie zagrożeń wynikających z zagrożeń klimatycznych
dla sektorów, które w pracach nad MPA oceniono jako najbardziej wrażliwe w mieście.
Działania adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Są także
spójne z polityką rozwoju miasta wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych
obowiązujących w mieście. MPA jest powiązany z tym dokumentami i będzie powodować
wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych dokumentów na środowisko.
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1 Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego do roku 2030” (zwana dalej Prognozą) została wykonana w ramach projektu
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM z dnia 12
stycznia 2017 r. przez Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu
Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
i Arcadis sp. z o.o.
Celem Prognozy jest ocena wpływu zapisów projektu dokumentu na osiągniecie celów ochrony
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie,
zapobieganie lub ewentualną kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Przedmiotem oceny jest projekt „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
do 2030” zwany dalej MPA.

2 Podstawa prawna i zakres Prognozy
Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2081 – zwanej dalej Ustawą
OOŚ) oraz postanowień zawartych w pismach:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo WZS.511.69.2018.DT z dnia 4.06.2018,
 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismo NZ.9022.232.2018.AD z dnia
14.06.2018.
określających wymagany zakres i szczegółowość Prognozy. W pismach tych ustalono wymóg pełnego
zakresu Prognozy, a zatem w niniejszym opracowaniu uwzględniono w całości zapis art. 51 ust. 2 oraz
art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy OOŚ. W poniżej tabeli przedstawiono umiejscowienie treści wynikających z
ustawowego zakresu prognozy w strukturze niniejszego dokumentu.
Tabela 1. Zakres merytoryczny Prognozy wg Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2081) w strukturze opracowania
Zakres Prognozy według Ustawy
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a – informacje o zawartości, głównych celach
projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b – informacja o metodach zastosowanych przy
sporządzaniu prognozy
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c – propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości
jej przeprowadzania
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d – informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e – streszczenie w języku niespecjalistycznym
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Miejsce w strukturze
Prognozy
Rozdz. 3
Rozdz. 4
Rozdz.14
Rozdz. 10
Streszczenie
(na początku Prognozy)

Zakres Prognozy według Ustawy
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f – oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą
prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań,
o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a – określa, analizuje i ocenia: istniejący stan środowiska
oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b - … stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c - … istniejące problemy ochrony środowiska istotne z
punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie…
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. d - … 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,
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e - … przewidywane znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i 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 elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a – przedstawia: 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 obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru
art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu
oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
– rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w
tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy
art. 52 ust. 2 W prognozie oddziaływania na środowisko(…) uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych
dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu
będącego przedmiotem postępowania
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Miejsce w strukturze
Prognozy
Załącznik 4

Rozdz. 5
Rozdz. 5
Rozdz. 5

Rozdz. 6 oraz załącznik 2

Rozdz. 7 oraz załącznik 3

Rozdz. 11

Rozdz. 8

Rozdz. 3

3 Zawartość, główne cele MPA oraz jego powiązania
z innymi dokumentami
3.1 Charakterystyka MPA
„Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gorzowa Wlkp. do roku 2030”, którego projekt jest
przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko ma na celu przystosowanie miasta do zmian
klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do
radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych. MPA zawiera w
szczególności:
1) szczegółową analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych– stresorów oddziaływujących na
układ osadniczy miasta, takich jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, opady
śniegu, silne wiatry, koncentracja zanieczyszczeń powietrza,
2) ocenę wrażliwości miasta i poszczególnych jego sektorów oraz obszarów na zmiany klimatu,
wskazanie czterech najbardziej wrażliwych sektorów
3) określenie potencjału adaptacyjnego do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zjawiskami
ekstremalnymi,
4) ocenę podatności miasta na zmiany klimatu, pozwalającą na ustalenie, które ze zjawisk
klimatycznych stanowią dla miasta największe zagrożenie,
5) analizę ryzyka, która pozwoliła na ustalenie, które z zagrożeń wymagają pilnych interwencji
adaptacyjnych,
6) określenie celów szczegółowych i strategicznych działań adaptacyjnych,
7) określenie zasad wdrożenia MPA (podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie MPA, ram
finansowania, wskaźników monitoringu, założeń dla ewaluacji oraz aktualizacji MPA).
Wymienione powyżej elementy MPA odzwierciedlają kolejne etapy opracowania planu adaptacji dla
miasta zalecone przez Ministerstwo Środowiska w „Podręczniku adaptacji dla miast. Wytyczne do
opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Projekt MPA jest zgodny z tym
Podręcznikiem.
W szczegółowej analizie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu uwzględniono listę 24 czynników
klimatycznych odnoszących się do termiki, opadów, jakości powietrza (jako czynnika pośrednio
związanego z klimatem) i wiatru. Zjawiska klimatyczne przeanalizowane zostały w kontekście
tendencji zmian ich wartości w latach 1981-2015 oraz spodziewanych przyszłych zmian.
W odpowiedzi na zagrożenia opracowano trzy opcje adaptacji – listy działań adaptacyjnych, które
zostały poddane analizie wielokryterialnej (MCA) i analizie kosztów i korzyści (CBA). Analizy te
przeprowadzono w trakcie opracowania MPA (opisano je szczegółowo w rozdz. 8). Plan Adaptacji
zawiera trzy rodzaje działań:
 działania informacyjno-edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości klimatycznej polegające na
rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach, ich skutkach, właściwych i niewłaściwych
zachowaniach w sytuacji wystąpienia zagrożeń, dobrych praktykach adaptacji oraz działania z
zakresu informowania i ostrzegania o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,
 działania organizacyjne polegające na nawiązywaniu współpracy z podmiotami adaptacji do
zmian klimatu, organizowaniu ćwiczeń służb ratowniczych, pozyskiwaniu środków finansowych,
aktualizacji dokumentów planowania przestrzennego i inny dokumentów obwiązujących w
mieście,
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działania techniczne, polegające na inwestycjach w środowisku (w tym także kształtowaniu
zieleni – tzw. działania „zielone”).

W MPA sformułowano następujące cele szczegółowe oraz strategiczne działania adaptacyjne.
Cel strategiczny 1. Utworzenie systemu wspomagania decyzji i zwiększenie potencjału
adaptacyjnego miasta.
Działanie 1.1. Budowa systemu monitoringu zagrożeń pogodowych i jakości powietrza na terenie
miasta i gromadzenie danych o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i ich skutkach Efektywne ograniczanie zagrożeń klimatycznych i ich skutków jest możliwe poprzez stały ich
monitoring oraz gromadzenie danych o tych zagrożeniach i skutkach. Działanie polega na zbieraniu
rozproszonych pomiędzy różnymi podmiotami informacji o zagrożeniach, ujednoliceniu ich przy
wykorzystaniu elektronicznego narzędzia i publicznym udostępnieniu zebranych i odpowiednio
uporządkowanych wyników.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 1.2. Budowa oraz promocja systemu informowania mieszkańców o zagrożeniach
pogodowych i budowa systemu informowania mieszkańców o jakości powietrza w mieście
W związku z ryzykiem wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, tj. burz i nawałnic, fal
upałów, śnieżyc, a także ponadnormatywnej koncentracji zanieczyszczeń powietrza (np. w okresie
inwersji termicznej lub w związku z MWC) działa w mieście system informowania mieszkańców o tych
zagrożeniach. System jest ogólnodostępny, bezpłatny i nie wymaga działań ze strony mieszkańców.
System ten podlegać powinien sukcesywnej rozbudowie oraz udoskonalaniu tak, aby spełniał
wymagania aktualności, działania z odpowiednim wyprzedzeniem, niezawodności, czytelności,
informowania o sposobach zachowania (postępowania w kryzysowej sytuacji). System działa poprzez
urządzenia rozmieszczone w przestrzeni publicznej miasta.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 1.3. Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach
strategicznych i planistycznych miasta
Działanie ma na celu dostosowanie polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej miasta do
prognozowanych warunków klimatycznych. Działanie dotyczy więc dokumentów z zakresu polityki
przestrzennej i polityki rozwoju oraz zarządzania w mieście. Aktualizacji lub sporządzeniu mogą
podlegać w szczególności SUiKZP i plany miejscowe, a także inne plany, programy i strategie przyjęte
w mieście, w tym także plan zarządzania kryzysowego.
Działanie organizacyjne
Działanie 1.4. Techniczne wsparcie służb ratowniczych i jednostek zarządzania kryzysowego oraz
wspólne szkolenia służb ratowniczych
Działanie polega na materialnym oraz kadrowym wzmocnieniu służb ratowniczych. Podwyższane
będą kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych. Istotne jest też wzmocnienie organizacyjne
polegające na usprawnieniu koordynacji działalności różnych służb ratowniczych.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 1.5. Dokończenie inwestycji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Działanie polega na wsparciu systemu ochrony zdrowia w mieście i podnoszenie jego potencjału
adaptacyjnego. Zadanie inwestycyjne polega na wybudowaniu nowego lądowiska dla medikopterów
wraz z zapleczem technicznym i socjalno-bytowym.
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Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 1.6. Tworzenie sieci wsparcia dla osób starszych
Działanie ukierunkowane jest na opiekę nad szczególnie wrażliwą grupą mieszkańców miasta, jaką są
osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Działanie polega na budowie nowych obiektów lub na
adaptacji, modernizacji i remontowaniu obiektów istniejących.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 1.7. Poprawa infrastruktury obiektów pomocy społecznej
Celem działania jest wzmocnienie infrastruktury służącej opiece nad najbardziej wrażliwymi grupami
mieszkańców miasta. Działanie polega na budowie nowych obiektów lub na adaptacji, modernizacji i
remontowaniu obiektów istniejących.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 1.8. Ocena efektywności wdrażania działań adaptacyjnych
Działanie polega na bieżącej kontroli efektów wdrażania działań adaptacyjnych. Działanie zapewnia
elastyczne podejście do wdrażania adaptacji do zmian klimatu uwzględniające możliwość
korygowania działań adaptacyjnych adekwatnie do nowych informacji o zmianach klimatu.
Działanie organizacyjne
Cel strategiczny 2. Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń
klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu.
Działanie 2.1. Włączenie zagadnień związanych ze zmianami klimatu i adaptacją do skutków tych
zmian do programu edukacji ekologicznej
Działanie jest ukierunkowane na podnoszenie świadomości klimatycznej mieszkańców miasta. Polega
na wprowadzaniu w działania edukacyjne prowadzone przez Urząd Miasta informacji o zmianach
klimatu i potrzebie adaptacji do skutków tych zmian. Działanie będzie realizowane poprzez stronę
internetową miasta oraz imprezy organizowane przez Urząd Miasta z wykorzystaniem materiałów na
temat zmian klimatu i adaptacji opracowanych w projekcie „Wczujmy się w klimat”.
Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.2. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk
pogodowych i ochrony przed nimi
Celem działania jest przygotowanie lokalnej społeczności do poprawnego reagowania na ekstremalne
zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne. Działanie będzie polegało na informowaniu mieszkańców o
właściwych zachowaniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych (fal upałów i
mrozów, wichur i burz, śnieżyc, oblodzeń i powodzi miejskich).
Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.3. Poszerzenie programu zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku o edukację ekologiczną z
uwzględnieniem zagadnień dotyczących zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian w celu
stworzenia systemu międzypokoleniowej wymiany informacji
Celem działania jest organizacja zajęć edukacyjnych lub popularyzatorskich na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku na temat zagadnień dotyczących zmian klimatu i adaptacji do tych zmian. Działanie
przyczyni się do poszerzenia wiedzy słuchaczy, podwyższania jakości życia osób starszych, integracji
lokalnej społeczności wokół zagadnień adaptacyjnych oraz rozwijania solidarności
międzypokoleniowej.
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Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.4. Prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie dobrych praktyk w zakresie
adaptacji do skutków zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu
Działanie polega na prowadzeniu działań edukacyjnych podnoszących wiedzę o sposobach adaptacji
do zmian klimatu, w tym w szczególności o możliwościach zagospodarowania wód opadowych na
własnej działce. Działanie polega także na promowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym
możliwości zainstalowania na własnej nieruchomości urządzeń wykorzystujących OZE do ogrzewania
wody i pomieszczeń.
Działanie informacyjno-edukacyjne
Cel strategiczny 3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska
meteorologiczne.
Działanie 3.1. Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i
korytarzy przewietrzania miasta
Działanie polega na zaplanowaniu w strukturze przestrzennej miasta warunków dla lokalnej cyrkulacji
powietrza. Służy złagodzeniu ekstremalnych warunków termicznych związanych z wysokimi
temperaturami oraz zmniejszeniu zagrożenia ponadnormatywną koncentracją zanieczyszczeń
powietrza. Konieczne jest uwzględnienie tego działania przy najbliższej aktualizacji (lub zmianie)
SUiKZP oraz przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Działanie organizacyjne
Działanie 3.2. Wzbogacenie przestrzeni publicznych miasta o rozwiązania błękitno-zielonej
infrastruktury
Działanie polega na kontynuacji wzbogacania przestrzeni publicznych elementami błękitno-zielonej
infrastruktury, które służą łagodzeniu klimatu lokalnego, w szczególności fal upałów (zacienienia,
ogrody deszczowe, zielone dachy, ogrody wertykalne, fontanny, kurtyny wodne itp.). Działanie
polega także na wprowadzaniu obiektów małej architektury. Działanie będzie realizowane w
szczególności w strefie śródmiejskiej oraz na terenach z intensywną mieszkaniową zabudową
blokową. W działaniu tym uwzględniona jest m.in. rewitalizacja parków Wiosny Ludów i Kopernika.
Działania techniczne
Działanie 3.3. Promowanie dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej
infrastruktury (służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków termicznych)
Działanie polega na promowaniu dobrych praktyk adaptacyjnych bazujących na rozwiązaniach
z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w kształtowaniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom miasta
w sytuacji niekorzystnych warunków termicznych (fal upałów). Działanie jest skierowane do
urbanistów, architektów i projektantów zagospodarowania terenów (publicznych, mieszkaniowych,
usługowych i przemysłowych).
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 3.4. Promowanie korzystania z energii z OZE (w tym fotowoltaika)
Działanie polega na prowadzeniu kampanii informacyjnych na temat wdrażania instalacji do produkcji
energii z OZE oraz możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie. Działanie skierowane jest do
właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego celem jest ograniczenie niskich emisji komunalnych oraz
zmniejszenie ryzyka występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.
Działanie informacyjno-edukacyjne
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Działanie 3.5. Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i modernizacja
energetyczna budynków mieszkalnych
Działanie służy poprawie komfortu termicznego w pomieszczeniach; niedopuszczanie do strat ciepła
zimą i do przegrzania w czasie upałów. Ponadto działanie przyczyni się do zmniejszenia
energochłonności budynków i ograniczenie emisji generowanej przez sektor energetyczny (cieplny).
W ramach działania możliwe jest wdrażanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone
ściany i dachy.
Działanie techniczne
Działanie 3.6. Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego
Celem działania jest ograniczenie niskich emisji generowanych przez pojazdy spalinowe poprzez
zmianę dotychczasowej struktury przewozów – istotnemu zmniejszeniu udziału samochodów
indywidualnych na rzecz komunikacji publicznej. Działanie to obejmuje zadania:
 kontynuacja sukcesywnej wymiany taboru na bardziej komfortowe (termicznie) i bardziej
ekologiczne pojazdy,
 budowa odpowiednich przystanków (osłona przed wiatrem, opadem i nadmiernym
promieniowaniem słonecznym, np. „zielone przystanki"),
 zwiększenie częstotliwości i poprawa regularności ruchu,
 kontynuacja modernizacji i rozbudowy tras tramwajowych oraz wymiany taboru,
 tworzenie funkcjonalnych węzłów przesiadkowych,
 tworzenie systemów Park&Ride,
 weryfikacja wysokości opłat za parkowanie, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej.
Działania organizacyjne i techniczne
Działanie 3.7. Kontynuacja budowy i modernizacji systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych
Dalszy rozwój systemu dróg rowerowych ma w szczególności zmniejszyć używanie samochodów
indywidualnych w przejazdach miejskich (np. w dojazdach do pracy). Działanie obejmuje między
innymi takie zadania, jak:
 budowa i wytyczenie nowych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych,
 tworzenie spójnej sieci tras rowerowych łączących miasto z ościennymi gminami,
 tworzenie stref komunikacji rowerowej i pieszej w obszarach zabudowy miejskiej,
 budowa, remont kładek nad przeszkodami,
 tworzenie bezpiecznych parkingów dla rowerów.
Działania organizacyjne i techniczne
Działanie 3.8. Kontynuacja zmian w systemach ogrzewania na bardziej efektywne i mniej lub bezemisyjne w obiektach publicznych i budynkach mieszkaniowych
Głównym celem działania jest ograniczenie niskich emisji komunalnych generowanych przez sektor
gospodarki cieplnej. Działanie polega w szczególności na zmianie rodzajów i systemów wytwarzania
energii cieplnej (także chłodu), tj. wymianę pieców (kotłów bazujących na paliwach stałych) na
urządzenia wykorzystujące ekologiczne paliwa lub OZE (panele słoneczne, pompy ciepła) lub
podłączenie do sieci systemowej.
Działania techniczne
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Działanie 3.9. Sukcesywna wymiana sieci cieplnych na preizolowane; wymiana zdewastowanej
izolacji termicznej
Działanie ma na celu oszczędzanie energii cieplnej poprzez ograniczanie jej strat na przesyłach.
Działanie polega na wymianie sieci ciepłowniczych na preizolowane; likwidowanie ubytków w izolacji,
likwidacji przesyłów napowietrznych.
Działanie techniczne
Cel strategiczny 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne
(związane z intensywnymi opadami, powodziami i suszami) oraz anemometryczne (silne wiatry) i
wyładowania atmosferyczne.
Działanie 4.1 Waloryzacja systemu przyrodniczego miasta i jego ochrona jako podstawa tworzenia
błękitno-zielonej infrastruktury
Działanie polega na rozpoznaniu i waloryzacji systemu przyrodniczego miasta pod kątem możliwości
tworzenia spójnego systemu błękitno-zielonej infrastruktury dla przechwycenia i wykorzystania wody
pochodzącej z nawalnych opadów. Działanie polega także na zapewnieniu ochrony potencjału
przyrodniczego miasta. Działanie będzie służyło m.in. dla realizacji działań 4.1 i 4.2.
Działanie organizacyjne
Działanie 4.2. Przebudowa i adaptacja wód i zieleni miejskiej – tworzenie systemu błękitno-zielonej
infrastruktury
Działanie polega na tworzeniu w skali całego miasta systemu błękitno-zielonej infrastruktury, której
zadaniem jest łagodzenie skutków nawalnych opadów i powodzi miejskich oraz retencja wód
opadowych (powierzchniowa i podziemna) tworząca zasoby wodne możliwe do wykorzystania w
okresach suszy. System ten, oparty na zachowaniu istniejących i nowotworzonych terenów zieleni i
wód przyczyniać się ma też do łagodzenia ekstremalnych temperatur oraz do oczyszczania powietrza.
Działanie polega także na zabezpieczeniu istniejących terenów zieleni i zbiorników wodnych oraz
wykorzystanie ich jako elementów kompleksowego systemu retencji i oczyszczania a następnie
wykorzystania nadmiaru wód opadowych. Działanie w szczególności dotyczy terenów doliny Warty i
Kłodawki tworzących trzon struktury przyrodniczej miasta.
Działania organizacyjne i techniczne
Działanie 4.3. Budowa i rozwój lokalnych systemów błękitno-zielonej infrastruktury służącej
przechwytywaniu nadmiaru wód opadowych, ich retencji i zagospodarowania
Działanie ma na celu zagospodarowanie wód odpadowych w lokalnych zlewniach. Polega na
wdrażaniu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na terenach publicznych, np: ogrody deszczowe,
małe zbiorniki retencyjne, zielone parkingi, zielone dachy i ściany, ogrody wertykalne, ogrody
kieszonkowe. Działanie będzie realizowane w szczególności na terenach intensywnej zabudowy
(strefa śródmiejska, osiedla „blokowe”). Działania polega także na rozszczelnieniu powierzchni
zabudowanych oraz zabezpieczaniu terenów przed uszczelnianiem.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.4. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta - kontynuacja
Kontynuacja rozpoczętych etapowych działań dla stworzenia kompleksowego systemu zbierania,
bezpiecznego odprowadzania, podczyszczania oraz retencji nadmiaru wód opadowych w skali całego
miasta, z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych miasta. Celem działania jest przebudowa,
rozbudowa i renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budową lub remontem istniejących zbiorników
retencyjnych i ewaporacyjno-rozsączających, wyposażenie wylotów do odbiorników w układy
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podczyszczania. Przewiduje się też rozszczelnienie powierzchni gruntu – zmianę nawierzchni
nieprzepuszczalnej na przepuszczalną, budowę punktów poboru wody opadowej do celów
komunalnych (zmywanie ulic, podlewanie zieleni, czyszczenia kanalizacji, budowę dodatkowych
wpustów deszczowych z osadnikami, pobór wody do zasilania szaletów), obsadzanie zbiorników
roślinnością hydrofilną, odbudowę naturalnych zbiorników wodnych. Działanie ma być realizowane w
kilku niezależnych technicznie i finansowo etapach (zadaniach) w poszczególnych zlewniach, w tym
m.in. w zlewni ul. Olimpijskiej, Ciołkowskiego, Słowiańskiej, Żwirowej, Szmaragdowej, a w dalszych
etapach - zlewnie ul. Jagiełły, Górczyńskiej, Śląskiej, Podmiejskiej.
Działania techniczne
Działanie 4.5. Opracowanie systemu prognoz stanu wody w kanalizacji deszczowej
Celem działania jest opracowanie matematycznego modelu hydrodynamicznego przepływu wód
opadowych oraz zaimplementowanie go w odpowiednim oprogramowaniu zespolonym z systemem
monitoringu i zarządzania pracą kanalizacji deszczowej. Kompleksowy system stanowić będzie
nieodłączne narzędzie predykcji w szczególności przy:
 wydawaniu warunków technicznych podłączeń do sieci kanalizacji deszczowej
 opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 określaniu hierarchii planowanych inwestycji w zakresie modernizacji i projektowania sieci
kanalizacji deszczowej
Działanie organizacyjne
Działanie 4.6. Zakładanie, urządzanie, odtwarzanie oraz pielęgnacja pasów zieleni w pasach
drogowych
Celem działania jest stworzenie pasów infiltracyjnych dla odprowadzania wód opadowych z jezdni
dróg, zabezpieczenie jezdni, a także sąsiadujących terenów przed podtopieniami. Ważna przy tym
jest (obok struktury litologicznej podłoża) odpowiednia szerokość pasów infiltracyjnych, stąd też
realizacja tego zadania możliwa jest na obszarach miasta o mniejszej intensywności zabudowy.
Działanie techniczne
Działanie 4.7. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z emisją i oczyszczaniem ścieków oraz
wód opadowych
Działanie ciągłe dotyczące istniejącego systemu gospodarki ściekowej i wodami opadowymi
polegające na naprawie/wymianie niesprawnych lub uszkodzonych elementów systemu. Do działania
tego należą też zadania polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie jej
energochłonności i optymalizacji procesów technologicznych, oraz modernizacja przepompowni
ścieków w zakresie technologii tłoczenia ścieków.
Działanie techniczne
Działanie 4.8. Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz budowa systemu
uwzględniająca optymalizację zużycia i dystrybucji wody w mieście
Działanie polega na rozbudowie i ewentualnej modernizacji istniejącego systemu zaopatrzenia w
wodę, m. in. w celu zmniejszenia jego awaryjności szczególnie podczas ekstremalnych warunków
pogodowych oraz poprawie gospodarki wodnej. Przewidywana jest modernizacja stacji uzdatniania
wody (SUW): „Siedlice”, „Centralny”, „Kłodawa”, „Maszewo”, sieciowej Stacji Pomp „Górczyn” i
pozostałych sieciowych pompowni wody zasilających sieć oraz część terenów sąsiadujących gmin.
Działanie techniczne
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Działanie 4.9. Modernizacja i przebudowa systemu melioracyjnego
Działanie ma służyć utrzymywaniu właściwych stosunków gruntowo-wodnych, zagospodarowaniu
wód opadowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu oraz poprawie życia mieszkańców na
terenach objętych istniejącymi systemami melioracyjnymi w dolinie rzeki Warty, zlewni Kanału
Siedlickiego, rzeki Kłodawki i Kanału Wieprzyckiego.
Działanie organizacyjne i techniczne

3.2 Powiązanie MPA z dokumentami
wspólnotowego i krajowego

szczebla

międzynarodowego,

Opracowanie MPA wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym wskazuje się na
potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej księgi. Adaptacja do
zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. na forum
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań z
Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.
W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu na
koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także z
uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie
antropopresji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał MPA jest realizacją przez Ministra
Środowiska zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca
zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji z uwzględnieniem
zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego w innych
dokumentach strategicznych i operacyjnych).
Projekt SPA 2020 podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W „Prognozie
oddziaływania na środowisko dla strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oceniono, że kierunek działań 4.2 –
miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu „cechuje się pozytywnym
oddziaływaniem na środowisko”. Jako pozytywne oddziaływanie wskazano zwiększanie małej
retencji, zwiększenie ilości terenów zieleni i wodnych, które wynikają z realizacji tego kierunku
działań, a w tym działania 4.2.1. Ten pozytywny wpływ dotyczy różnorodności biologicznej,
warunków życia ludzi, zasobów i jakości wody, jakości powietrza oraz krajobrazu. W rekomendacjach
dotyczących SPA 2020 nie wskazano propozycji zapisów, które odnosiłyby się do samego dokumentu
MPA.
MPA jest powiązany także z krajowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności takimi jak:
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Polityka Miejska 2023, Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. W poniżej tabeli 2
wymieniono najważniejsze dokumenty, z którymi powiązany jest MPA.
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Tabela 2. Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu
z dokumentami szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego
Lp.

Dokument

1

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

2

Biała Księga:
Adaptacja do zmian
klimatu: europejskie
ramy działania

3

Strategiczny Plan
Adaptacji dla
sektorów i obszarów
wrażliwych na
zmiany klimatu do
roku 2020 z
perspektywą do roku
2030 (SPA 2020)
Strategia UE w
zakresie adaptacji do
zmian klimatu

4

5

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR)

7

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030 (KPZK)

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA
z dokumentem
Program z Nairobi realizuje art. 4. Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu, w którym zapisano, że Strony będą
„formułować, wdrażać, publikować i regularnie
aktualizować krajowe i – tam, gdzie jest to właściwe
– regionalne programy obejmujące środki (...)
ułatwiające odpowiednią adaptację do zmian
klimatu”. MPA – pośrednio- poprzez politykę
adaptacyjną UE – wpisuje się w Program.
Biała Księga ukierunkowuje przygotowanie UE do
skuteczniejszego reagowania na skutki zmian klimatu
na poziomie UE i krajów członkowskich. Biała Księga
wskazuje m.in. „wspieranie strategii zwiększających
zdolność adaptacji do zmian klimatu z punktu
widzenia zdrowia, infrastruktur oraz produkcyjnych
funkcji gruntów, m.in. poprzez poprawę
w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i
ekosystemami.”
W SPA 2020 jedno z działań odnosi się do potrzeby
opracowania dokumentów strategicznych
poświęconych adaptacji do zmian klimatu. Jest to
działanie 4.2.1. Opracowanie miejskich planów
adaptacji z uwzględnieniem zarządzania wodami
opadowymi.

Strategia adaptacji UE kładzie nacisk na wsparcie
państw członkowskich w przyjęciu „wszechstronnych
strategii przystosowawczych”. Jednym z narzędzi
tego wsparcia jest portal Clime-ADAPT, dostarczający
aktualna wiedzę o zmianach klimatu, adaptacji oraz
prezentujący metody oceny podatności i ryzyka
związanego ze zmianami klimatu. MPA wykorzystuje
tę wiedzę i metody.
W Strategii w obszarze środowiska wskazuje się
działania służące przystosowaniu się do skutków
suszy, przeciwdziałaniu skutków powodzi, ochronie
zasobów wodnych. Jednym z działań jest także
„rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów
zurbanizowanych, w celu zachowania łączności
przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami
otwartymi oraz wspomagania procesów adaptacji do
zmian klimatu.” MPA zawiera działania pokrywające
się z działaniami SOR.
Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju
dwa odnoszą się do problematyki adaptacji do zmian
klimatu: (1) Kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
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Ocena zgodności
MPA wynika z polityki
adaptacyjnej UE
wyrażonej w Białej
Księdze, która z kolei
jest odpowiedzią UE na
Program z Nairobi. MPA
jest spójne z tą polityką.

MPA wynika z polityki
adaptacyjnej UE
wyrażonej w Białej
Księdze i jest z nią
spójny.

MPA wynika z
działania4.2.1. SPA
2020. Jest zgodny z tym
dokumentem.

W MPA wykorzystana
jest aktualna wiedza o
zmianach klimatu i
adaptacji do skutków
tych zmian, której
udostępnianie jest
efektem wdrożenia
Strategii UE.
MPA jest spójny z
zapisami SOR
dotyczącymi adaptacji
do zmian klimatu.

MPA jest spójny z
zapisami KPZK
odnoszącymi się do
poprawy jakości

Lp.

8

Dokument

Krajowa Polityka
Miejska 2023

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA
z dokumentem
jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski oraz (2) Zwiększenie
odporności struktury przestrzennej na zagrożenia
naturalne (…). Działania MPA są ukierunkowane na
poprawę jakości środowiska przyrodniczego w
mieście oraz zwiększenie odporności miasta na
zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Polityka miejska wprost odnosi się do adaptacji do
zmian klimatu. Działania, w niej zawarte są
realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do
regulacji prawnych i wspierania i koordynowania
działań adaptacyjnych w miastach. W Polityce jako
jedno z działań wpisano „Minister właściwy ds.
środowiska opracuje plany adaptacji do zmian
klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”
Tak więc MPA jest realizacją zapisów Polityki
miejskiej.

Ocena zgodności
środowiska i odporności
na zagrożenia związane
ze zmianami klimatu.

MPA dla Gorzowa Wlkp.
jest elementem
działania wskazanego w
Polityce miejskiej
dotyczącym
opracowania planów
adaptacji w miastach
powyżej 100 tys.
mieszkańców.

3.3 Powiązanie MPA z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
szczebla regionalnego i lokalnego
MPA powiązany jest z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w mieście. MPA
powiązany jest także z dokumentami szczebla regionalnego w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym. W poniższej tabeli (Tabela 3) przedstawiono wyniki analizy powiązania MPA z tymi
dokumentami. W komentarzu odniesiono się do informacji zawartych w prognozach oddziaływania
na środowisko dokumentów, dla których przeprowadzona była strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko.
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Tabela 3.
Lp.

Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z innymi dokumentami
Dokument

1

Plan zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru
dorzecza Odry
Prognoza oddziaływania na
środowisko projektu Planu
zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru
dorzecza Odry

1

Plan zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Lubuskiego (2018 r. ) (PZPW)
Prognoza oddziaływania na
środowisko do projektu Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Lubuskiego wraz z planami
zagospodarowania
przestrzennego miejskiego
obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
Dokumenty ponadregionalne
W PZRP dla ochrony powodziowej Gorzowa zaplanowano „odbudowę zabudowy regulacyjnej,
poprzez remonty istniejących ostróg i pozostałej zabudowy regulacyjnej”. W MPA nie zaplanowano
tego typu działań, ale działania celu 4 (w szczególności: 4.1. „Waloryzacja systemu przyrodniczego
miasta i jego ochrona jako podstawa tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury”; 4.2.
„Zagospodarowani wód opadowych na terenie miasta - kontynuacja”; 4.3. „Przebudowa i adaptacja
wód i zieleni miejskiej – tworzenie systemu błękitno-zielonej infrastruktury”; 4.4.”Budowa i rozwój
lokalnych systemów błękitno-zielonej infrastruktury służącej przechwytywaniu nadmiaru wód
opadowych, ich retencji i zagospodarowania”) służą zwiększeniu retencji w zlewni. W PZRP wskazuje
się konieczność ochrony i zwiększenia retencji na terenach zurbanizowanych w regionie wodnym
Warty.
W Prognozie dla PZRP oceniono, że odbudowa zabudowy regulacyjnej rzek „niesie za sobą niemożliwe
do uniknięcia koszty środowiskowe przeważające ewentualne pozytywy w tym zakresie, ogranicza
możliwość realizacji celu. Możliwa minimalizacja wpływu, ale poza środkami standardowymi dla
danego typu przedsięwzięcia, należy wskazać indywidualne środki minimalizujące”. Ocena ta dotyczy
różnorodności biologicznej w całej zlewni Warty.
Dokumenty regionalne
PZPW określa zasady zagospodarowania Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Ośrodka
Wojewódzkiego obejmującego miasto Gorzów Wielkopolski oraz cztery sąsiadujące gminy. Zasady
takie jak: kształtowanie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej, rewitalizacja obszarów
zdegradowanych, ochrona przed zabudową obszarów o funkcji przyrodniczej, uwzględnianiu w
zagospodarowaniu terenów zagrożenia powodziami oraz budowa niezbędnej infrastruktury przeciw
powodziowej, dbałość o wysoki standard terenów zielonych; łączą się ściśle z działaniami zawartymi w
MPA. Można tu wymienić szereg działań celów 3 m.in. 3.1, 3.2, oraz 4 - 4.1, 4.2.
W Prognozie OOŚ dla PZPW wskazano, że pewne negatywne oddziaływania wystąpią w związku z
rozwojem osadnictwa. Negatywne oddziaływania stwierdzono dla działań służących rozwojowi
infrastruktury komunikacyjnej i „zahamowaniu wzrostu i minimalizacja istniejącego ryzyka
powodziowego”. Oddziaływanie te nie będą jednak dotyczyły Gorzowa Wlkp.
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Ocena zgodności
Cele w zakresie
zapewnienia ochrony
przeciwpowodziowej
zawarte z PZRP i MPA są
zgodne.

MPA wpisuje się w
zasady
zagospodarowania
terenu określone w
PZPW.

Lp.

Dokument

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem

Ocena zgodności

Zielona Góra i Gorzów Wlkp.
2

Strategia Rozwoju
Województwa Lubuskiego
2020
Prognoza oddziaływania na
środowisko Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego
2020

3

Program Ochrony Środowiska
dla Województwa Lubuskiego
na lata 2017 – 2020.
Prognoza oddziaływania na
środowisko Programu ochrony
Środowiska Województwa
Lubuskiego na lata 2017 –
2020

4

Strategia Energetyki
Województwa Lubuskiego
Prognoza oddziaływania na
środowisko „Analizy stanu
realizacji Strategii Energetyki

Gorzów Wielkopolski jest jednym z dwóch głównych miast województwa Lubuskiego, stąd liczne
powiązania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z MPA. Strategia w celu operacyjnym 1.4.
wskazuje na konieczność rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej, w kierunku wysokiej efektywności
pojazdów oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w transporcie. W MPA znajdują się działania;
spójne z założeniami wyżej wymienionej strategii; w celu 3 w szczególności 3.6. „Rozwój
zrównoważonego transportu miejskiego”. W strategii znajduje się cel operacyjny 1.6: „Udoskonalenie
oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska”. Wiele z pośród
zaproponowanych w tym dokumencie działań ściśle łączy się z działaniami MPA m.in. z działaniem
3.4. „Promowanie korzystania z energii z OZE (w tym fotowoltaika)”, czy z działaniem 3.8.
„Kontynuacja zmian w systemach ogrzewania na bardziej efektywne i mniej lub bez-emisyjne w
obiektach publicznych i budynkach mieszkaniowych”.
W Prognozie dla Strategii wskazano, że negatywne oddziaływania na środowisko mogą wyniknąć
podczas fazy prowadzenia robót budowlanych, wpływ ten jednak można w znaczny sposób ograniczyć
stosując odpowiednie metody prowadzenia prac i zabezpieczenia placów budowy. Wskazuje się na
konieczność utrzymywania lub kompensacji terenów zieleni w szczególności tych o wysokiej wartości
przyrodniczej, w MPA jest szereg działań wpływających pozytywnie na kształtowanie zieleni miejskiej.
Program ochrony środowiska charakteryzuje główne problemy i zagrożenia środowiska w
województwie. Kwestie te są również uwzględnione w MPA, w szczególności działania związane z
rozwojem i popularyzacją OZE oraz zwiększeniem jego wykorzystania (działanie 2.4, 3.4) – odnoszą się
do problemów środowiska wskazanych w Programie. Wskazuje się też na konieczność rozwoju zieleni
miejskiej, jakości transportu miejskiego oraz poszerzenie sieci chodników i ścieżek rowerowych. MPA
uwzględnia te zagadnienia m.in. w działaniach: 3.1, 3.2, 3.6, 3.7.
W prognozie dla POŚ wskazuje się działania wpływające negatywnie na środowisko, jednakże w
głównej mierze oddziaływania związane są z krótkotrwałą fazą budowy np. w przypadku rozbudowy
ścieżek rowerowych. Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenie budowy można ten wpływ
znacznie ograniczyć, faza eksploatacji przynosi pozytywne skutki.
Cele zawarte w strategii są spójne z celami zawartymi w MPA. Zakłada się realizację rozwoju
energetyki poprzez racjonalne wdrażanie OZE oraz poprzez efektywne gospodarowanie energią. W
MPA są zaplanowane działania, które przyczynią się do zakładanych celów jest to m.in. działanie 3.4
„Promowanie korzystania z energii z OZE (w tym fotowoltaika)”.
W Prognozie stwierdza się, że realizacja działań będzie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza
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MPA jest spójny ze
strategią. Oba
dokumenty służą
kreowaniu
zrównoważonego
rozwoju Gorzowa Wlkp.

MPA w części pokrywa
się z Programem.
Działania dokumentów
przyczyniają się do
zmniejszenia presji
człowieka na klimat.

Założenia MPA
częściowo pokrywają się
z głównymi celami
Strategii Energetyki
Województwa

Lp.

Dokument
Województwa Lubuskiego
wraz z prognozą sektora
energetycznego na terenie
województwa lubuskiego do
2030 roku”

5

1

Program Mała Retencja
Wodna w Województwie
Lubuskim

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego. na Lata
2010-2020
Prognoza oddziaływania na
środowisko Projektu Strategii
Zrównoważonego rozwoju
miasta Gorzowa
Wielkopolskiego na lata 20102020

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
atmosferycznego w regionie oraz do wzrostu komfortu i jakości życia mieszkańców. Jednocześnie
wskazuje się, że budowa i rozbudowa instalacji może czasowo negatywnie oddziaływać na
środowisko. Zaznacza się, że niektóre z pośród technologii OZE, takich jak farmy wiatrowe czy
fotowoltaika mogą negatywnie oddziaływać na różnorodność biologiczną.

Program powstał z połączenia dwóch opracowań „Mała retencja wodna w województwie lubuskim –
komponent rolny” oraz „Programu małej retencji wodnej terenów zarządzanych przez Lasy
Państwowe w województwie lubuskim”. Program zakłada poprawę retencji wodnej w zbiornikach
wód stojących i płynących; zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (retencjonowanie
wód w zlewniach dopływów zmniejsza ryzyko powodzi w dolinach cieków głównych, spowalnia i
zmniejsza odpływy), zwiększenie zasobów powierzchniowych oraz zasilania wód gruntowych i
wgłębnych (przeciwdziałanie skutkom suszy), rozwój małej energetyki wodnej oraz poprawę czystości
wód. MPA zakłada szereg działań realizujących cele zawarte programie są to m.in. działania
4.2,4.3,4.9.

Dokumenty lokalne
MPA jest ściśle związany ze Strategią. Strategia zakłada rozwój miasta, który będzie realizowany m.in.
poprzez: kształtowanie harmonijnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej (w MPA działanie 3.2.);
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez rozwój służb ratowniczych (w MPA działanie
1.4); poprawa stanu środowiska oraz tworzenie terenów zielonych i otwartych (w MPA działania 3.5,
3.6, 3.8.); stworzenie sytemu teleinformacyjnego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców (w
MPA działania 1.1, 1.2).
W Prognozie zostały zidentyfikowane główne problemy w zakresie ochrony środowiska. Jako
najważniejsze uznane zostały powietrze oraz wody. Wskazuje się konieczność poprawy jakości
powietrza m.in. poprzez przyłączanie kolejnych użytkowników do sieci ciepłowniczej, oraz poprzez ter
modernizację budynków (w MPA działania 3.5, 3.8). W przypadku wód jako najistotniejszy problem
został wskazany niedostateczny zasięg sieci kanalizacyjnej w MPA przewidziano działania
poprawiające ten stan rzeczy (działanie 4.7).
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Ocena zgodności
Lubuskiego. W obu
dokumentach wskazuję
się na zwiększone
wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii.
Zabezpieczenie miasta
przed powodziami
miejskimi i rzecznymi
oraz racjonalna
gospodarka wodna (w
tym zagospodarowanie
nadmiaru wód
opadowych) należą do
głównych problemów
uwzględnionych w
działaniach
adaptacyjnych MPA.
MPA jest spójne ze
Strategią rozwoju
miasta. Oba dokumenty
służą kreowaniu
zrównoważonego
rozwoju lokalnego.
W obu dokumentach
mówi się o ograniczeniu
zagrożeń, kształtowaniu
funkcjonalnej
przestrzeni, tworzeniu
terenów zielonych –
miejskich i otwartych.

Lp.

Dokument

2

Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gorzowa
Wielkopolskiego
Prognoza oddziaływania na
środowisko Zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp.

3

Program Ochrony Powietrza
Dla Strefy Miasto Gorzów
Wielkopolski.
Aktualizacja Programu
ochrony powietrza dla strefy
miasta Gorzów Wielkopolski
ze względu na przekroczenie
wartości dopuszczalnej pyłu
zawieszonego PM10.

4

5

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
Studium ustala kierunki zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wielkopolskiego zakładając
dalszy rozwój miasta. Działania adaptacyjne zawarte w MPA są spójne z tym kierunkami. Zakłada się
kontynuowanie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w różnych strefach miasta (w MPA działanie
3.7), utrzymywanie istniejących terenów zielonych takich jak parki miejskie oraz ogródki działkowe, a
także ich rewitalizacja (w MPA działania 3.1), rozbudowę instalacji melioracyjnych w mieście (w MPA
działanie 4.8).
Prognozy oddziaływania na środowisko dotycząc fragmentów miasta Gorzowa Wlkp. objętych
kolejnymi zmianami. W prognozach nie wskazano negatywnych oddziaływań na środowisko – zmiany
dotyczyły w większości terenów już zainwestowanych, znacznie przekształconych. Działanie
minimalizujące negatywne oddziaływania z prognoz dla zmian Studium uwzględniono w niniejszej
prognozie.
Program zakłada poprawę jakości powietrza w strefie Miasto Gorzów Wielkopolski, zmniejszając
stężenie pyłu PM 10. W programie opisane są działania prowadzące do osiągnięcia celów i pokrywają
się one z działaniami zawartymi w MPA. Są to przede wszystkim termomodernizacja i wymiana
niskosprawnych źródeł ciepła na bardziej efektywne oraz podłączanie do sieci ciepłowniczej (w MPA
zadania 3.5, 3.8, 3.9), a także działania edukacyjne, które mają trafić do wszystkich grup społecznych
od najmłodszych do najstarszych mieszkańców Gorzowa (w MPA działania celu 2)

Aktualizacja założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze miasta Gorzowa
Wielkopolskiego do roku 2030

Plan zaopatrzenia w ciepło zakłada działania, które są w wielu punktach spójne z założeniami MPA.
Zakłada się dalszy rozwój sieci ciepłowniczej, jej modernizację i wymianę elementów na preizolowane
(w MPA działania 3.9), kontynuację ter modernizacji budynków zarówno mieszkalnych jak i
publicznych (w MPA działanie 3.5), promowanie OZE jako alternatywy dla systemów klasycznych w
budownictwie jednorodzinnym w zabudowie rozproszonej (w MPA działanie 3.4)

Program Ochrony Środowiska
dla miasta Gorzowa
Wielkopolskiego na lata 20162020 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024 -

Program Ochrony Środowiska to dokument, który jest łączy się w wielu punktach z założeniami
zawartymi w MPA. Zakłada się ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację źródeł
niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych budynków do sieci (w MPA
działanie 3.9), zwiększenie udziału terenów zielonych oraz wykorzystanie ich funkcji w kształtowaniu
klimatu miejskiego (w MPA działanie 3.2). W Programie zakłada się również utrzymanie istniejących
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Ocena zgodności
MPA jest spójny ze
Studium. Oba
dokumenty służą
kształtowaniu
odpowiednich struktur
przestrzennych.

MPA jest w części spójny
z Programem. Oba
dokumenty zakładają
poprawę świadomości
mieszkańców w
kwestiach świadomego
korzystania ze
środowiska, oraz
stawiają na rozwój
systemu ciepłowniczego.
Szereg działań
adaptacyjnych
wskazanych w MPA jest
wsparciem ustaleń
omawianego
dokumentu.
Prawie wszystkie
ustalenia POŚ znajdują
swoje odzwierciedlenie
we wskazanych
strategicznych

Lp.

Dokument
aktualizacja

6

Plan Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego Dla
Komunikacji Miejskiej
Gorzowa Wlkp. i Gmin
Sąsiadujących, z którymi
Miasto Gorzów Wlkp. zawarło
Porozumienie w Zakresie
Organizacji Publicznego
Transportu Zbiorowego na
lata 2014-2025

7
Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta
Gorzowa Wlkp.
Prognoza oddziaływania na
środowisko Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN) dla
miasta Gorzowa Wlkp.

8

Polityka Społeczna Gorzowa
Wielkopolskiego 2023+

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
stref przewietrzania miasta oraz takie projektowanie linii zabudowy aby ich nie ograniczać (w MPA
działanie 3.1), dalszą edukację ekologiczną mieszkańców zarówno najmłodszych jak i najstarszych (w
MPA działania celu 2). Stwierdza się również konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii w szczególności w rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (w MPA działanie 3.4), a także
rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej (w MPA działanie 4.7).
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w swoich założeniach pokrywa
się z działaniami zawartymi w MPA. Planowana jest rozbudowa sieci tramwajowej oraz wymiana
taboru. W przypadku autobusów planowana jest sukcesywna wymiana taboru w kierunku pojazdów
niskoemisyjnych. Zakłada się budowę bus pasów oraz wykorzystanie systemu ITS, celem jest
stworzenie takiego transportu miejskiego żeby stał się on alternatywa dla indywidualnego transportu
samochodowego. Zwraca się również uwagę na poprawę dostępności komunikacji miejskiej dla
sąsiednich gmin lub osób dojeżdżających do miasta poprzez budowę parkingów typu Park&Ride. W
MPA znajdują się działania realizujące te założenia w szczególności działanie 3.6.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny miasta spójny z założeniami zawartymi w
MPA. Zakłada się dalszą termomodernizację budynków zarówno publicznych jak i mieszkalnych w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zakłada się również w tym celu promowanie i
wprowadzanie odnawialnych źródeł energii szczególnie tam gdzie utrudniona jest możliwość
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej (w MPA działania 3.4, 3.5), kolejnym celem jest
ograniczanie emisji z ruchu kołowego w mieście w tym celu zakłada się modernizację taboru
autobusowego w kierunku pojazdów niskoemisyjnych, a także promocję i rozbudowę sieci ścieżek
rowerowych w mieście (w MPA działania 3.6, 3.7)
Dla Planu została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko w której stwierdza się, że
główne oddziaływania będą związane z fazą budowy inwestycji, które jednak dzięki zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczeń placów budowy, a także zachowanie szczególnych środków ostrożności
przy utylizacji wycofanego sprzętu.
Polityka Społeczna to dokument dobrze powiązany z MPA wiele założeń Polityki pokrywa się z
działaniami zawartymi w MPA. Planuje się dalszy rozwój polityki społecznej w mieście. Zakłada się
powstanie programu „Gorzów miastem przyjaznym seniorom”, zakłada się budowę nowych oraz
modernizację i remontowaniu obiektów i przysposabianie ich do potrzeb osób starszych (w MPA
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Ocena zgodności
działaniach
adaptacyjnych MPA.

W MPA przywiązuje się
dużą uwagę do
kształtowania systemu
transportu w mieście –
generalnie –
ograniczenia jego
energochłonności i tym
samym zmniejszenia
niskiej emisji
pochodzących z sektora
komunikacyjnego.
Strategiczne działania
adaptacyjne określone w
MPA wpisują się we
wszystkie wymienione tu
ustalenia Planu
gospodarki
niskoemisyjnej

MPA w części pokrywa
się z Polityką. Oba
dokumenty stawiają na
rozwój infrastruktury

Lp.

Dokument

9

Lokalny Program Rewitalizacji
Obszarów Zdegradowanych –
miejskich, poprzemysłowych i
powojskowych Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego na
lata 2010-2015
Prognoza oddziaływania na
środowisko projektu lokalnego
programu rewitalizacji
obszarów zdegradowanych –
miejskich, poprzemysłowych i
powojskowych miasta
Gorzowa Wielkopolskiego na
lata 2010-2015

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
działanie 1.6), stawia się tez duży nacisk na rozwój infrastruktury obiektów pomocy społecznej (w
MPA działanie 1.7).

Zadania znajdujące się Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych to dokument, w
którym planowane są działania służące poprawianiu jakości życia w mieście. Zakłada się m. In.
Budowę sieci ciepłowniczej w kolejnych obszarach miasta. Rewitalizację Parków miejskich,
odnowienie budynków i ich termomodernizacja. Modernizacja infrastruktury tramwajowej oraz
rozwój sieci. Wprowadzenie ścieżek i deptaków w kolejnych rejonach miasta. Zakłada się
przebudowę skrzyżowań z uwzględnieniem „zielonego” zagospodarowania pasów zieleni. W MPA
zawarto szereg działań realizujących zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Zdegradowanych m. in. działania 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.6.
Dla Programu została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko, w której zaznacza się jakie
oddziaływanie będą miały poszczególne działania związane z realizacją Programu. W przypadku zadań
technicznych większość oddziaływań będzie związana z fazą budowy. W fazie eksploatacji z kolei
przewiduje się poprawę jakości poszczególnych komponentów środowiska.
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Ocena zgodności
grup szczególnie
wrażliwych w tym
pomocy społecznej oraz
seniorów.
MPA ściśle wiąże się z
Programem. Oba
dokumenty
współdziałają na rzecz
adaptacji.

4 Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
4.1 Metody
Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano metodę analizy treści oraz metody eksperckie. Główną
metodą analizy i oceny oddziaływania MPA na środowisko było wykorzystanie macierzy – jako
narzędzie - wykorzystanych do:
1) analizy i oceny wpływu MPA na osiągniecie celów ochrony środowiska (załącznik 2),
2) analizy i oceny oddziaływania MPA na elementy środowiska i ich wzajemne powiązanie (załącznik
3).
Ocen dokonano zgodnie z przyjętą skalą:
Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska;
jego oddziaływanie na środowisko jest korzystne

++

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska;
jego oddziaływanie na środowisko jest raczej korzystne

+

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska,
jego oddziaływanie na środowisko jest neutralne
Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska;
może negatywnie oddziaływać na środowisko
i możliwe jest minimalizowanie tego oddziaływania
Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska;
może negatywnie oddziaływać na środowisko
i możliwości minimalizowania tego oddziaływania są ograniczone

-

--

4.2 Tryb pracy
Proces oceny oddziaływania na środowisko został przeprowadzony w następujących etapach:
1) Opis stanu środowiska (identyfikacja potencjalnych receptorów). W opisie stanu środowiska
skoncentrowano się na tych elementach środowiska miejskiego, które mogą podlegać wpływowi
działań adaptacyjnych wskazanych w MPA. Należą do nich w szczególności obszary ważne dla
różnorodności biologicznej, ochrony flory i fauny oraz pełniące funkcje przyrodnicze, klimatyczne,
hydrologiczne i biologiczne. Opisano elementy cennego krajobrazu kulturowego. Odniesiono się
do środowiska miasta uwzględniając jego funkcjonalne powiązania przyrodnicze z otoczeniem.
2) Ocena wpływu działań adaptacyjnych na osiągnięcie celów ochrony środowiska. Dokonano
identyfikacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia MPA. Źródłami celów ochrony
środowiska są dokumenty strategiczne, które wyrażają politykę w zakresie ochrony środowiska zostały podane na końcu Prognozy. Dokonując identyfikacji celów ochrony środowiska kierowano
się szczegółowością MPA i uwzględniono szczególne problemy ochrony środowiska, z którymi
boryka się miasto oraz wskazane w uzgodnieniach zakresu i szczegółowości Prognozy. Analiza i
ocena została wykonana z wykorzystaniem macierzy oraz skali przedstawionej w rozdz. 4.1.
3) Ocena oddziaływania działań adaptacyjnych na poszczególne elementy środowiska. Analiza
i ocena została wykonana z wykorzystaniem macierzy oraz skali przedstawionej w rozdz. 4.1.
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Uwzględniono charakter oddziaływań (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), czas
trwania (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe), trwałość (stałe i chwilowe),
trwanie
skutków
(odwracalne,
nieodwracalne),
zasięg
(lokalne,
ponadlokalne),
prawdopodobieństwo (prawdopodobne, niepewne).
4) Ocena przewidywanych negatywnych oddziaływań działań adaptacyjnych na środowisko.
Działania adaptacyjne, wskazane w etapie 3 jako potencjalnie oddziałujące negatywnie na
środowisko poddane zostały kolejnej ocenie. Dla działań adaptacyjnych o wskazanej lokalizacji
uwzględniono cechy i jakość środowiska lokalnego, w którym planowane jest działanie
(identyfikacja głównych receptorów oddziaływania).
5) Analizy i oceny wcześniejszych etapów pozwoliły na sformułowanie rekomendacji w zakresie:
 wzmocnienia oddziaływań pozytywnych MPA,
 zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko lub ograniczanie skali
oddziaływania,
 ewentualnej kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w
szczególności gdy negatywne oddziaływania dotyczyły obszaru Natura 2000.
 Ewentualnych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań w Planie Adaptacji.

5 Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony
środowiska
5.1 Charakter i stan
Wielkopolskiego

środowiska

na

obszarze

miasta

Gorzowa

MPA będący przedmiotem oceny dotyczy obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego w jego granicach
administracyjnych. Opisano zatem charakter i stan środowiska miasta uwzględniając jego
funkcjonalne powiązania przyrodnicze z otoczeniem. Niektóre z działań adaptacyjnych mogące
potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko realizowane będą w określonych miejscach
miasta i mogą mieć wpływ na różne komponenty środowiska, w tym krajobraz w rejonie lokalizacji.
W sytuacji stwierdzenia możliwego negatywnego oddziaływania działań adaptacyjnych o określonej
lokalizacji, w rozdz. 7 odniesiono się bardziej szczegółowo do środowiska w zasięgu oddziaływania
konkretnego działania adaptacyjnego.
Uwarunkowania geomorfologiczne
Obszar miasta Gorzowa Wielkopolskiego, według regionalnego podziału fizyczno-geograficznego
J. Kondrackiego (2002 r.), położony jest w zasięgu Równiny Gorzowskiej 314.61 (północna część
miasta) oraz Kotliny Gorzowskiej 315.33 (środkowa i południowa część miasta – dolina Warty).
W granicach administracyjnych Gorzowa Wielkopolskiego wyróżnić można trzy główne jednostki
geomorfologiczne:
 prawie płaską powierzchnię rozległej doliny Warty (Kotliny Gorzowskiej),
 wysoczyznę morenową o zróżnicowanej rzeźbie,
 strefę krawędziową, rozdzielającą dwie powyższe jednostki, porozcinaną w wielu miejscach
dolinami erozyjnymi.
Dno doliny Warty zbudowane jest głównie z osadów rzecznych (piaski, żwiry, lokalnie - mułki i torfy)
tworzących system teras rzecznych. Na wyższych terasach nadzalewowych, chronionych dodatkowo
wałami przeciwpowodziowymi, rozwinęło się osadnictwo (południowa, lewobrzeżna część miasta).
Dno doliny Warty na odcinku miasta położone jest na rzędnych 16-23 m n.p.m. Wysoczyzna
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morenowa, obejmująca północną, główną część miasta, zbudowana jest z glin zwałowych i piasków.
Obszar ten wznosi się na wysokość około 60-80 m n.p.m. O charakterze rzeźby tej części miasta
decydują pagórki morenowe osiągające maksymalną wysokość ponad 120 m n.p.m. (szczyt położony
poza granicami miasta), głównie w części zachodniej. Na północ od miasta rozciąga się piaszczysta
równina sandrowa. Wysoczyznę morenową rozcina m.in. dolina Kłodawki – prawobrzeżnego dopływu
Warty. Dolina ta odgrywa istotną rolę w systemie przyrodniczym najbardziej zurbanizowanej części
miasta. Zróżnicowana rzeźba wraz ze strukturą litologiczną podłoża determinuje pozostałe elementy
środowiska przyrodniczego, w tym stosunki hydrologiczne oraz uwarunkowania siedliskowe (a także
budowlane). Wpływa też na lokalne warunki klimatyczne (topoklimatyczne).
Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar miasta położony jest w dorzeczu Odry i należy do zlewni Warty (dopływ prawostronny).
Główną oś hydrograficzną oraz podstawę systemu hydrologicznego miasta tworzy rzeka Warta,
dzieląca miasto na część północną i południową. Sieć wód powierzchniowych uzupełnia Kłodawka
wraz z dopływami, rozcinająca wysoczyznową północną część miasta. Częścią systemu wód
powierzchniowych – w szczególności na obszarze doliny Warty – są także kanały i rowy systemu
melioracyjnego i przeciwpowodziowego. Wyróżnia się tutaj Kanał Ulgi, Kanał Siedlicki, Kanał
Karniński, Kanał Opaskowy. Stan wód w kanałach jest związany ze stanem wód rzeki Warty,
poziomem wód gruntowych (powiązania hydrauliczne) oraz z intensywnością opadów
atmosferycznych.
Stany wód w rzece Warcie wykazują znaczne wahania sezonowe i wynoszą średnio od 180 do
250 cm. Różnica pomiędzy stanami ekstremalnymi dochodzi nawet do 6 metrów. Zagrożenie
powodziowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego związane jest z rzeką Wartą i w znacznie
mniejszym stopniu z rzeką Kłodawką. Warta stwarza zagrożenie powodziowe głównie dla
lewobrzeżnej części miasta. Teren położony pomiędzy rzeką Wartą a istniejącym wałem został
uznany za obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Miasto posiada ochronę przeciwpowodziową.
Stanowi ją system kanałów i rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód rzeki Warty.
W razie wystąpienia szczególnie wysokich stanów wód, przepływ odbywa się także kanałem Ulgi
i przez kanał Siedlicki. W obszarze miasta występują również wytopiskowe jeziora polodowcowe
(Ruski Staw, Jezioro Błotne), zasilane przez wody gruntowe, opady atmosferyczne i bezpośrednie
spływy powierzchniowe. Stan wód w tych jeziorkach uzależniony jest w głównej mierze od wielkości
opadów atmosferycznych.
Teren miasta należy do czterech jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP):
 PLRW60001718929 – Kłodawka,
 PLRW6000211899 – Warta od Noteci do Ujścia,
 PLRW600017189619 – Kanał Postomski do Lubniewki,
 PLRW6000018949 – Maszówek (Kanał Maszówek).
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stan wszystkich JCWP oceniono jako
zły, a osiągnięcie celów środowiskowych w trzech z nich jest zagrożone.
Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę. Wody są ujmowane
poprzez ujęcia: Centralne, Kłodawka oraz Siedlice. Zasoby wód podziemnych w rejonie Gorzowa
Wielkopolskiego zgromadzone są głównie w użytkowych, czwartorzędowych poziomach
wodonośnych na głębokości średnio 30 m. Miasto położone jest na obszarze jednolitej części wód
podziemnych Nr 33, należącej do regionu wodnego Warty. Ocena stanu ilościowego tej JCWPd
według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest dobra, natomiast stan
chemiczny został oceniony jako słaby. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych z przyczyn antropogenicznych. Brak warstw izolujących sprawia, że wody te są
wrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczeń antropogenicznych z licznych źródeł. Zgodnie
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z wymaganiami prawnymi w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, wody
w punkcie pomiarowym nr 539 położonym w Gorzowie Wlkp. w latach 2015-2016 sklasyfikowano do
złej jakości.
Uwarunkowania klimatyczne i jakość powietrza
Charakterystyka wskaźników klimatycznych dla Gorzowa Wielkopolskiego została opracowana na
podstawie danych meteorologicznych z okresu 1981-2015 ze stacji synoptycznej IMGW-PIB Gorzów
Wielkopolski (300) usytuowanej w odległości 3 km na zachód od centrum miasta. Gorzów
Wielkopolski znajduje się w umiarkowanej strefie klimatycznej, z przewagą wpływów oceanicznych.
Wartość średniej rocznej temperatury powietrza w Gorzowie Wielkopolskim w badanym wieloleciu
wynosiła 9,1°C przy tendencji wzrostowej o około 0,3°C na dekadę. Temperatura maksymalna
również systematycznie wzrastała. Najwyższą maksymalną dobową temperaturę powietrza 37,4°C
zanotowano 21 lipca 1998 roku. Liczba i okres trwania fal upałów zwiększała się średnio o 0,1
zjawiska na dekadę i o 0,9 dnia na dekadę. Najdłuższe fale upałów trwały 11 dni i wystąpiły w latach
1994 i 2006. Najniższą minimalną temperaturę powietrza -24,6°C zanotowano 14 stycznia 1987 roku.
Liczba i okres trwania fal zimna wykazuje słabą tendencję spadkową, średnio o 0,2 zjawiska na
dekadę i o 2,1 dnia na dekadę. Najdłuższa fala zimna trwająca 17 dni wystąpiła w 1985 roku. Roczna
suma opadów na badanym obszarze osiąga przeciętnie wartość 542 mm i charakteryzuje się dużą
zmiennością w przebiegu wieloletnim, od 335,4 mm w 1982 roku do 715,4 mm w 2012 roku. Analiza
rocznych sum opadów wskazuje na wzrost opadów średnio o 22,7 mm na dekadę. Średnia roczna
liczba dni z pokrywą śnieżną w Gorzowie Wielkopolskim wynosiła 74 dni z tendencją malejącą
w badanym okresie. Prędkość wiatru w latach 1981-2015 była zróżnicowana, maksymalnie
w porywach dochodziła do 30 m/s w latach 1993 i 1997. Liczba dni z porywem wiatru
przekraczającym 17 m/s cechuje się tendencją spadkową, średnio o 7 dni na dekadę.
W Gorzowie Wielkopolskim jakość powietrza jest przedmiotem oceny WIOŚ w oparciu o wyniki ze
stacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz przy ul. Piłsudskiego. Aktualnie – wg rocznej oceny jakości
powietrza w woj. lubuskim za 2018 r. – strefa miasta Gorzowa Wielkopolskiego została zaliczona do
klasy A ze względu na nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia takich substancji, jak:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen i tlenek węgla. W przypadku ozonu, ze względu na brak
poprawnej serii pomiarowej dla strefy miasta Gorzowa Wlkp. w okresie trzyletnim 2015-2017, oceny
i klasyfikacji dokonano w oparciu o modelowanie. Wyniki modelowania wykazały, iż poziom
docelowy dla stężenia ozonu w powietrzu nie został przekroczony i na tej podstawie strefę miasta
Gorzowa Wlkp. zaliczono do klasy A. Badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu
stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 (25 µg/m3). W przypadku pyłu PM10 na stacji pomiarowej przy
ul. Kosynierów Gdyńskich stwierdzono ponadnormatywną liczbę przekroczeń dopuszczalnego 24godzinnego poziomu stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Ponadnormatywne stężenie średnioroczne
zostało stwierdzone także dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obu stacjach w mieście.
Jako przyczynę tego przekroczenia podaje się emisję z indywidualnych systemów grzewczych oraz
emisję związaną z działalnością produkcyjną. Stężenia zanieczyszczeń powietrza wykazują dużą
zmienność z roku na rok. Jedną z przyczyn tej zmienności jest coroczna zmienność warunków
klimatycznych (termicznych i anemometrycznych).
Struktura przyrodnicza miasta i środowisko kulturowe
Gorzów Wielkopolski położony jest w otoczeniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.
Przyrodnicze otoczenie miasta sprzyja różnorodności biologicznej na terenie miasta, korzystnie
wpływa na warunki bioklimatyczne w mieście oraz tworzy atrakcyjne tło krajobrazowe miasta. Rzeźba
terenu, litologia wierzchnich warstw podłoża i bogata sieć hydrograficzna wpłynęły na strukturę
przyrodniczą miasta. Związane z układem obniżeń dolinnych główne ciągi terenów zieleni (zieleni
urządzonej i nieurządzonej) wzbogacają różnorodność biologiczną miasta. Rozbijając do pewnego
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stopnia zwarty układ urbanistyczny miasta (stanowiąc też jego istotny element) korzystnie wpływają
na kształtowanie się warunków klimatu lokalnego, w szczególności poprzez łagodzenie dominanty
klimatu miejskiego (w tym MWC). Stwarzają też predyspozycje dla potencjalnego tworzenia
ogólnomiejskiego (lub w określonych częściach miasta) systemu błękitno-zielonej infrastruktury,
głównie w celu racjonalnego zagospodarowania wód opadowych i ochrony przed upałami.
Znaczna część systemu przyrodniczego miasta wyróżnia się wysokimi walorami i została objęta
ochroną. Do najcenniejszych obiektów przyrody ożywionej, w tym objętych ochroną należą:
 Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015,
 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002,
 Obszar Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006,
 Obszar Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058,
 rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy,
 użytek ekologiczny Gorzowskie Murawy Kserotermiczne,
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Warty i Dolnej Noteci,
 liczne pomniki przyrody.
Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 stanowi ostoję ptaków o znaczeniu
międzynarodowym. Swoim zasięgiem obejmuje część lasów województwa lubuskiego, położonych na
północ od rzeki Warty, porastających strefę krawędziową doliny rzecznej oraz przylegający do nich
dość zwarty kompleks leśny zajmujący środkową część ostoi. Uzupełnieniem obszaru jest mozaika
gruntów rolnych, oczek śródpolnych i mniejszych jezior, zadrzewień i fragmentów leśnych zawartych
pomiędzy miejscowościami Warnice i Trzcińsko-Zdrój (województwo zachodniopomorskie). Obszar
cechuje duża lesistość (około 70 %) z przewagą siedlisk borowych. Żyźniejsze siedliska leśne (łęgi,
grądy i buczyny) koncentrują się wzdłuż dolin rzecznych, wokół jezior i oczek wodnych. W obrębie
lasów znajdują się liczne torfowiska mszarne, oczka dystroficzne oraz większe zbiorniki wodne.
Obszar obejmuje niewielki, zachodni fragment miasta w sąsiedztwie linii kolejowej oraz tereny
otwarte i leśne położone na zachód od niego.
W ostoi występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 2009/147/WE (Dyrektywy
Ptasiej) oraz 2 gatunki ptaków migrujących, z czego 30 gatunków zaliczanych jest do lęgowych, 6 do
przelotnych, natomiast 12 gatunków ptaków wymienionych jest w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt. Wysoką liczebność w okresie lęgowym osiągają gęgawa, puchacz, gągoł, żuraw, bielik, kania
czarna, kania ruda, rybołów. Urozmaicony krajobraz polodowcowy i różnorodność siedlisk
przyrodniczych sprzyja zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków obszaru Natura
2000. Do głównych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk na omawianym obszarze należą m. in. rozwój
turystyki i rekreacyjnej zabudowy brzegów jezior oraz presja urbanizacyjna otwartych terenów oraz
istniejące, planowane i projektowane farmy wiatrowe skupiające się wokół granic obszaru bądź
w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stwarzające dodatkowo efekt barierowy.
Wschodni fragment miasta, obejmujący dolinę rzeki Warty i jej sąsiedztwo, znajduje się w granicach
dwóch obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Noteci PLB080002 oraz Ujście Noteci PLH080006.
Wskazany obszar jest częścią Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, znajdującej się w Kotlinie
Gorzowskiej. Obszary Natura 2000 obejmują rozległy, płaski obszar teras zalewowych rzek Warty
i Noteci. W międzywalu występuje mozaika łąk i pastwisk, zbiorowisk szuwarowych, starorzeczy oraz
szybko zwiększających powierzchnię, inicjalnych stadiów lasów łęgowych. Na wschód od miasta
ciągnie się dobrze wykształcona północna krawędź doliny o stosunkowo dużym nachyleniu zboczy.
Jest to enklawa występowania zbiorowisk muraw kserotermicznych. Dolina Dolnej Noteci jest prawie
bezleśna. Znajdują się tu niewielkie powierzchniowo lasy wierzbowe, olsy oraz, lokalnie na wydmach,
suche bory sosnowe (w płatach po kilka-kilkadziesiąt ha). Obszar Natura 2000 Ujście Noteci
PLH080006 jest istotny dla ochrony siedlisk muraw kserotermicznych, lasów łęgowych oraz
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starorzeczy i mulistych brzegów rzek, w tym także cennych siedlisk ziołorośli nadrzecznych. na terenie
obszaru występują także rzadkie gatunki płazów – rzekotki drzewnej Hyla arborea oraz ropuchy
paskówki Epidalea calamita. Na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Noteci
PLH080002 stwierdzono łącznie 26 lęgowych gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy
2009/147/WE (m. in. czapla siwa, bocian biały, gęś gęgawa) oraz 38 gatunków regularnie
migrujących, nie wymienionych w załączniku I w/w Dyrektywy.
Położony w zachodniej części miasta kompleks wzgórz na krawędzi doliny Warty, objęty jest ochroną
w ramach sieci Natura 2000 (Murawy Gorzowskie PLH080058) oraz jako rezerwat przyrody
Gorzowskie Murawy. Celem ochrony jest zachowanie jednych z najcenniejszych obszarów
w Zachodniej Polsce chroniących zanikający już element krajobrazu roślinnego Polski, jakim są
murawy kserotermiczne. Jest to obszar dawnego poligonu wojskowego. Na terenie ostoi i rezerwatu
występują siedliska muraw ostnicowych, kłosownicowych i szczotlichowych oraz wrzosowisk i borów
suchych. Najcenniejszym zbiorowiskiem roślinnym w tym terenie jest murawa ostnicowa Potentillo –
Stipetum capillatae. Występuje na stromych stokach o ekspozycji południowej, południowozachodniej, południowo-wschodniej, na glebach o odczynie zasadowym. Dominują tam trawy
kępowe, takie jak ostnica włosowata, kostrzewa szczeciniasta, tymotka Boehmera. Flora roślin
naczyniowych głównego kompleksu objętego ochroną liczy 244 gatunki, z których wiele to rzadkie
i zagrożone gatunki ciepłolubne jak ostnica włosowata, kłosownica pierzasta, dzwonek syberyjski,
pajęcznica liliowata i goździk piaskowy. Występują tutaj również gatunki ptaków związane z tego typu
siedliskami.
Drugą część obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058, położona przy torach kolejowych
w zachodniej części Gorzowa Wlkp., stanowi mniejszy kompleks muraw ostnicowych. Obszar Natura
2000 częściowo pokrywa się z zasięgiem użytku ekologicznego "Gorzowskie murawy
kserotermiczne". Został on utworzony w 2005 r. w celu ochrony siedlisk muraw ostnicowych,
kłosownicowych i szczotlichowych oraz wrzosowisk i borów suchych. W obrębie użytku stwierdzono
występowanie ostnicy włosowatej, kłosownicy pierzastej, dzwonka syberyjskiego, pajęcznicy
liliowatej, goździka piaskowego.
Dolina Warty we wschodniej części miasta jest objęta ochroną w ramach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Warty i Dolnej Noteci. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego
i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. Do cennych obiektów
kulturowych, podnoszących walory obszaru, należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe
kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne. Ponadto w mieście występuje 188 pomników
przyrody, z których większość zlokalizowana jest w centralnej części miasta w parkach miejskich
(m. in. Parku Wiosny Ludów) oraz przy Placu Grunwaldzkim. Formy ochrony przyrody w Gorzowie
Wielkopolskim zostały przedstawione na rys. 1.
System przyrodniczy miasta posiada sieć połączeń przyrodniczych z otoczeniem. Doliny rzek, lasy oraz
tereny zieleni stanowią korytarze ekologiczne, łącząc miejskie obszary zieleni ze środowiskiem poza
granicami miasta. Główne korytarze ekologiczne stanowią dolina Warty, dzieląca miasto na cześć
północną i południową oraz dolina Kłodawki. Ciągi terenów zieleni miejskiej (urządzonej
i nieurządzonej) przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności miasta. Do terenów zieleni zaliczają się
parki miejskie (m. in. Słowiański, Zacisze, Kopernika, Siemiradzkiego) położone wśród zabudowy,
cmentarze oraz ogródki działkowe w różnych częściach miasta. Uzupełnieniem systemu
przyrodniczego są tereny leśne (w zachodniej i północnej części miasta) oraz tereny otwarte,
stanowiące głównie grunty rolne i porolne (w północno-zachodniej i południowej części miasta).
Zabudowa miejska jest skupiona w centralnej i północno-wschodniej części miasta. W tych rejonach
skupione są funkcje mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe.
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Oprócz wysokich walorów przyrodniczych miasto wyróżnia się także atrakcyjnym środowiskiem
kulturowym. Wysokie walory środowiska kulturowego Gorzowa Wielkopolskiego związane są z jego
historycznym rozwojem. Na środowisko to składają się zachowane układy przestrzenne oraz
pojedyncze obiekty i ich zespoły. 76 obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków. Znaczna ich część
została objęta ochroną konserwatorską:
 strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” – obejmująca obszary Starego Miasta, Nowego Miasta
i Górnego Miasta wraz z parkami miejskimi: Parkiem Miejskim im. Henryka Siemiradzkiego,
Parkiem Miejskim Zacisze, Parkiem Słowiańskim i Parkiem Miejskim im. Wiosny Ludów;
 strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” – obejmującą obszary Przedmieścia Santockiego,
Przedmieścia Młyńskiego, Przedmieścia Mostowego, Dzielnicę Willową przy ul. Kazimierza
Wielkiego, Frydrychowo, robotnicze osiedla satelickie przy placu Słonecznym, ulicy Pomorskiej,
ulicy Krótkiej i ulicy Marcinkowskiego oraz zespół obiektów pokoszarowych przy ulicy
Myśliborskiej i Park im. Mikołaja Kopernika przy ul. Walczaka;
 strefa ochrony archeologicznej „W” – obejmującą Stare Miasto, Nowe Miasto oraz Przedmieścia:
Santockie, Młyńskie i Mostowe; w ramach tej strefy wyodrębnia się podstrefy: „W1” –
obejmującą Stare Miasto oraz części Przedmieść Santockiego, Młyńskiego i Mostowego i „W2” –
obejmująca pozostałe części Przedmieść Santockiego, Młyńskiego i Mostowego;
 strefa ochrony krajobrazowej „K1” – obejmująca tereny podmiejskie w granicach historycznych
wsi i folwarków: Wieprzyce, Chróścik, Karnin, Siedlice, Małyszyn Wielki, Zieleniec i Łagodzin;
 strefa ochrony krajobrazowej „K2” – obejmująca obszary przemysłowe miasta: Zakłady Włókien
Chemicznych STILON S.A. przy ul. Walczaka i byłe Zakłady Przemysłu Jedwabniczego SILWANA
S.A. przy ul. Fabrycznej i Śląskiej.
Wrażliwość na czynniki klimatyczne układów i obiektów o wysokich walorach kulturowych i
krajobrazowych wynika głównie z potencjalnego zagrożenia majątku trwałego, a w mniejszym
stopniu z zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Do największych zagrożeń klimatycznych dla tego sektora
zaliczyć można więc takie ekstremalne zjawiska, jak silny wiatr, podtopienia, powodzie miejskie i
rzeczne oraz zanieczyszczenia powietrza (emisja powodujących zanieczyszczenie lub erozję
budynków zabytkowych). Jednocześnie wysokie ograniczenia w możliwości przekształceń
omawianych komponentów, zwłaszcza objętych ochroną konserwatorską (zabytki), a więc
ograniczone możliwości wprowadzania różnych działań adaptacyjnych, dodatkowo podwyższa
wrażliwość omawianych komponentów. Istotne jest też znaczenie poszczególnych obiektów (np.
obiekty unikatowe w skali ponadkrajowej, krajowej, regionalnej lub reprezentujących tożsamość
miejską).
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Rys. 1. Obszary chronione w Gorzowie Wielkopolskim
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Pozostałe obszary zabudowane skupione są wzdłuż dróg dojazdowych do centrum miasta (część
zachodnia miasta i lewobrzeżna Warty). W zachodniej części miasta w sąsiedztwie drogi ekspresowej
zlokalizowana jest Podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z zabudową
produkcyjną i magazynową. Nowa zabudowa powstaje na obrzeżach istniejącej, w sąsiedztwie
obszarów pełniących funkcje przyrodnicze miasta. Tereny zabudowane oddziałują na środowisko
przyrodnicze i obszary chronione, z którymi graniczą. Otoczeniem peryferyjnej zabudowy są otwarte
tereny rolne i porolne, które stanowią uzupełnienie środowiska przyrodniczego miasta.

5.2 Problemy ochrony
Wielkopolskiego

środowiska

na

obszarze

miasta

Gorzowa

Rozpoznanie stanu środowiska prowadzone w ramach realizacji MPA pozwala stwierdzić, że
najważniejszymi i ujętymi w rozumieniu ogólnym problemami ochrony środowiska w mieście są niżej
wskazane:
 wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w wyniku niskiej emisji generowanej przez
indywidualne systemy grzewcze oraz system transportowy będący przyczyną występowania
obszarów w mieście, na których notowane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu
zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego B(a)P;
 duża presja inwestycyjna na tereny cenne przyrodniczo stwarzająca problemy w ochronie
różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym zmniejszenie i izolacja areałów przyrodniczych
fragmentacja korytarzy ekologicznych, ograniczenia siedlisk zwierząt;
 niedostateczny poziom pokrycia powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego powoduje, że rozwój zabudowy na terenach nieobjętych mpzp może odbywać się
w sposób chaotyczny, prowadząc do nadmiernego zagęszczenia zabudowy (wzrost
uszczelnionego podłoża) i ograniczenia przestrzeni o funkcji klimatycznej;
 istotne zagrożenie powodziowe dla lewobrzeżnej części miasta, zwłaszcza dla terenów
położonych poniżej poziomu koryta rzeki Warty. Zły stan techniczny i niska przepustowość
znacznej części infrastruktury melioracyjnej zwiększa ryzyko podtopień przez wody infiltracyjne
podczas wysokich stanów wody w Warcie;
 zróżnicowany stan infrastruktury kanalizacji deszczowej charakteryzujący się niewystarczającą
wydolnością podczas nawalnych opadów;
 zły stan wód powierzchniowych płynących, szczególnie rzeki Warty i Kłodawki powodowany przez
migrację zanieczyszczeń, w tym spływ powierzchniowy z terenów najsilniej zainwestowanych.
Problemy te zostały uwzględnione w ocenie wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
w rozdz. 6. oraz na poszczególne elementy środowiska w rodz. 7.

6 Ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów
ochrony środowiska oraz na rozwiązywanie problemów
ochrony środowiska miasta Gorzowa Wlkp.
Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska została wykonana
przy pomocy macierzy i zgodnie z przyjętą skalą opisaną w rozdziale 4.1, przedstawiona została w
załączniku 2.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można ocenić, że znaczna liczba strategicznych działań
adaptacyjnych wskazanych w Planie adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gorzowa Wlkp. przyczynia
się bezpośrednio lub pośrednio do realizacji istotnych celów ochrony środowiska. Jedynie dwa
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działania adaptacyjne nie będą służyły ich realizacji, mogą być jednak przedefiniowane tak, że
zapewniona zostanie spójność MPA z ważnymi celami ochrony środowiska.

6.1 Cel 1. Utworzenie systemu wspomagania decyzji i zwiększenie
potencjału adaptacyjnego miasta
Jednym z ważniejszych działań adaptacyjnych celu 1 MPA, jest uwzględnienie prognoz zmian klimatu
w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta (działanie 1.3). Niedostateczny poziom
pokrycia powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego może bowiem
powodować chaos przestrzenny i ograniczenie lub fragmentację układów przyrodniczych.
Uaktualnione odpowiednio dokumenty planistyczne przyczyniać się mogą do realizacji większości
celów ochrony środowiska, szczególnie związanych z kształtowaniem bioróżnorodności i krajobrazu
miejskiego (cele ochrony środowiska 1-3 oraz 16-17).
Zwiększenie potencjału adaptacyjnego miasta realizowane przez działania celu 1 ma przede
wszystkim za zadanie poprawić warunki życia mieszkańców i zapewnić poczucie bezpieczeństwa
ekologicznego. Działania usprawniające funkcjonowanie jednostek ratowniczych (działanie 1.4, 1.5)
bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo życia i zdrowia populacji miejskiej oraz zabezpieczenie dóbr
materialnych i cennych obiektów kulturowych (cele 4 i 18). Wzmocnienie techniczne oraz
organizacyjne jednostek odpowiedzialnych za reagowanie na stany kryzysowe gwarantować będą
zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, a szybka i skuteczna reakcja w chwili wystąpienia
zagrożenia pozwoli na ograniczenie strat materialnych wynikających z występowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych.
Budowa i promocja systemu monitoringu zagrożeń pogodowych i jakości powietrza (działania 1.1,
1.2) podniesie efektywność zarządzania informacją o ryzyku wystąpienia zagrożeń w mieście, a tym
samym przyczyni się pośrednio do realizacji celu 19, związanego z podniesieniem poziomu
świadomości ekologicznej mieszkańców. Te same działania zwiększą też bezpieczeństwo
mieszkańców, a więc wpisują się w ramy celu środowiskowego 4.
Nadrzędnym celem realizacji postanowień MPA jest poprawa warunków, jakości i bezpieczeństwa
życia najbardziej wrażliwych grup społecznych. Stąd też działania 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ukierunkowane są
na wzmocnienie instytucjonalne obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zarówno w formie
materialnej i technicznej (np. modernizacje i budowa nowych placówek), jak i organizacyjnym (np.
zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej) przyczynią się do realizacji istotnego celu
ochrony środowiska 4 „Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom miasta,
rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu oraz wzmacnianiu więzi społecznych
ochronę grup najbardziej wrażliwych na negatywne skutki zmian klimatu”, w szczególności w
odniesieniu do osób starszych.
Działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej (działanie 1.3) i adaptacyjnej miasta
(działanie 1.8) mogą pośrednio przyczynić się do poprawy ochrony systemu przyrodniczego miasta –
w tym do realizacji celów sieci Natura 2000.

40

6.2 Cel 2. Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat
zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu
Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców dotyczącej dobrych praktyk związanych z
szeroko rozumianą ochroną środowiska i o zagrożeniach ze ekstremalnych zjawisk klimatycznych
może pośrednio przyczynić się do pogłębiania problemów środowiskowych miasta. Drugi cel
strategiczny ma za zadanie zwiększyć tą świadomość, a także poczucie odpowiedzialności
mieszkańców za środowisko, w którym żyją – także zwiększenia ich aktywności w działaniach
prośrodowiskowych.
Wprowadzenie działań adaptacyjnych celu 2, przyczyni się przede wszystkim do realizacji celów
ochrony środowiska związanych ze świadomością ekologiczną – propagowania stosowania i
korzystania z nowoczesnych usług online (cel 19) oraz zwiększenia udziału społeczności lokalnych w
ochronie środowiska (cel 20).
Opracowanie programu edukacji ekologicznej, uwzględniającego zagadnienia z zakresu zmian klimatu
i adaptacji do skutków tych zmian, także w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku (działania
2.1, 2.3 i 2.4) pośrednio przyczynią się do realizacji większości celów służących ochronie
poszczególnych elementów środowiska. Przyjmuje się, że wzrost poziomu świadomości ekologicznej
przekłada się na zmianę zachowań na bardziej przyjazną środowisku. Istotne jest to w kontekście
realizacji takich celów, jak ochrona zasobów wodnych (cel 9), ochrona zasobów naturalnych (cel 13),
ochrona powietrza atmosferycznego (cel 11).
Działania adaptacyjne celu 2 służyć mają lepszemu reagowaniu mieszkańców miasta na ekstremalne
zjawiska klimatyczne. Ich wdrożenie przyczyni się do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
ekologicznego mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu
oraz wzmacnianiu więzi społecznych (cel 4).

6.3 Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska
meteorologiczne.
Niska emisja generowana głównie przez indywidualne systemy grzewcze oraz system transportowy
powoduje występowanie obszarów w mieście na których notowane są przekroczenia dopuszczalnych
poziomów płynu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Zła jakość
powietrza atmosferycznego związana z niskimi emisjami została zidentyfikowana jako jeden z
głównych problemów środowiskowych miasta.
Działania związane z poprawą bilansu energetycznego budynków oraz ograniczeniem emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie energochłonności systemu
transportowego (działania 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) przyczynią się w głównej mierze do realizacji
celów ukierunkowanych na poprawę warunków życia i zdrowia populacji miasta poprzez ochronę
powietrza atmosferycznego i klimatu. Pomogą więc zmniejszyć istotność problemu złej jakości
powietrza atmosferycznego na terenie Gorzowa Wlkp. (cele 4 i 12).
Prowadząc działania służące termomodernizacji i tym samym ograniczeniu niskiej emisji zmniejszy się
narażenie mieszkańców miasta na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza, tym samym
doprowadzi do uniknięcia poważnych skutków zdrowotnych takiego wpływu, a także poprawi się
komfort termiczny mieszkańców podczas fal mrozów lub upałów (cel 4). Zmiany w systemach
ogrzewania i chłodzenia na bardziej efektywne i mniej lub bezemisyjne niewątpliwie mają pozytywny
wpływ na ochronę powietrza atmosferycznego, klimatu a także zasobów naturalnych. Poprawa
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jakości powietrza będzie miała także dodatkowe pozytywne skutki w postaci ochrony ekosystemów
wodnych, a zastosowanie nowoczesnych technologii, szczególnie w przypadku termomodernizacji
budynków i rozwoju transportu miejskiego jest dobrym przykładem upowszechniania stosowania
prośrodowiskowych technologii i wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych (cel 12).
Działania związane z utrzymaniem ochroną i rozwojem systemu przyrodniczego miasta oraz
tworzeniem systemów błękitno-zielonej infrastruktury (działania 3.1, 3.2, 3.3) wskazywane są jako
jedne z najistotniejszych w kreowaniu struktury funkcjonalno przestrzennej miasta i tym samym w
adaptacji systemu miejskiego do zmian klimatu. Realizowanie tego typu działań jest odpowiedzią na
jeden z większych problemów ochrony środowiska na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
związanego z presją inwestycyjną na tereny przyrodnicze powodującą zmniejszanie tego cennego
areału. Te działania adaptacyjne pozwolą na realizację wielu celów ochrony środowiska związanych z
zapewnieniem różnorodności biologicznej (cele 1, 2, 3), zachowaniem biologicznych funkcji
powierzchni ziemi (cel 6) oraz zwiększeniem powierzchni terenów zieleni, które pełnią funkcje
klimatyczne (cel 10). Działania te razem z innymi działaniami poprawiającymi jakość powietrza
pozwolą też na poprawę kontaktu społeczeństwa ze starannie utrzymywanymi elementami
środowiska (cel 5). Wprowadzanie błękitno-zielonej infrastruktury przyczyni się też do poprawy
estetyki przestrzeni publicznych – wprowadzenie roślinności jako elementu kompozycji przestrzeni
urbanistycznej pozwoli na lepsze wkomponowanie zabudowy w krajobraz (cele 16 i 17).
Jako działania potencjalnie nie służące realizacji celów ochrony środowiska wskazano w ocenie
działanie 3.5 dotyczące termomodernizacji budynków. Ewentualne zniszczenie nisz ekologicznych
gatunków zwierząt związanych z budynkami (ptaki i nietoperze) może zubożyć różnorodność
przyrodniczą miasta.

6.4 Cel 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska
hydrologiczne (związane z intensywnymi opadami, powodziami i
suszami) oraz silne wiatry i burze.
Jednymi z ważniejszych problemów ochrony środowiska w Gorzowie Wielkopolskim są zagrożenia
powodziowe. Zły stan infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz zły stan techniczny i niska
przepustowość infrastruktury melioracyjnej zwiększają ryzyko podtopień, szczególnie podczas
nawalnych opadów. Istotna jest też zła jakość wód powierzchniowych, spowodowana migracją
zanieczyszczeń z terenów zainwestowanych. Cel 4 MPA obejmuje działania, które mają pomóc w
uporaniu się z tymi problemami ochrony środowiska. Przede wszystkim zapewnią one wzrost
poczucia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców i zapobiegać będą stratom materialnym (cele 4
i 18).
Działania celu 4 ukierunkowane są głównie na poprawę gospodarki wodną, w szczególności na
gospodarowanie wodami opadowymi i w znacznym stopniu wykorzystują naturalne funkcje
ekosystemów. Działania tego celu przyczynią się więc bezpośrednio do wsparcia celów 8 i 9, tj. celów
ochrony wodnego komponentu środowiska. Do tych działań zaliczyć można działania: 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.6, 4.7 i 4.8. W znacznej mierze wymienione działania bazują na rozwiązaniach błękitno-zielonej
infrastruktury. Będą więc sprzyjać realizacji celów środowiskowych w zakresie ochrony przyrody i
różnorodności biologicznej (rozwój ilościowy i jakościowy terenów zieleni, poprawa biologicznych
funkcji ziemi i gleb), ochrony powierzchni ziemi i gleb (rozszczelnienie powierzchni, zwiększanie
retencji), warunków życia i zdrowia ludzi (lepszy dostęp do terenów zieleni, łagodzących mikroklimat
oraz służących rekreacji, a także zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powodzią lub utrudnienia w
funkcjonowaniu miasta w sytuacji podtopień), a także ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
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materialnych (zmniejszenie ryzyka występowania podtopień i powodzi oraz minimalizowanie strat
spowodowanych tymi zjawiskami; poprawa estetyki przestrzeni).
Działania związane z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury (4.1-4.4.) przyczynią się nie tylko do
ochrony różnorodności biologicznej, ale także do jej wzbogacania w mieście poprzez tworzenie
spójnego systemu przyrodniczego. Przyczynią się także do ochrony krajobrazu poprzez rehabilitację
tych fragmentów tkanki miasta, które uległy degradacji lub były zaplanowane w oderwaniu od
potrzeb człowieka.
Działanie 4.7 (modernizacja obiektów i urządzeń związanych z emisją i oczyszczaniem ścieków oraz
wód opadowych) służy realizacji celu 7 (ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i
stworzenie systemu zdolnego odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać większość zużywanych zasobów
naturalnych) oraz, poprzez zastosowanie technologii ograniczających zużycie nieodnawialnych źródeł
energii – do realizacji celu 12 (osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania energii oraz
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii).
Kilka działań opisywanego celu (4.1, 4.2, 4.3) będzie miało też pozytywny wpływ na jakość powietrza i
termikę – poprzez zwiększanie powierzchni terenów zieleni, przyczynią się do poprawy jakości
powietrza i stabilizacji temperatury w mieście.
Do pewnego stopnia sprzeczne z celami ochrony środowiska może być działanie MPA 4.9 dotyczące
modernizacji i przebudowy systemu melioracyjnego miasta. Potencjalne negatywnie może bowiem
wpłynąć na niektóre siedliska, w szczególności wilgotne, jeśli prowadzone w ramach działania prace
będą miały głównie charakter drenujący.

6.5 Wpływ działań adaptacyjnych na problemy ochrony środowiska w
mieście
Zaplanowane działania adaptacyjne w Gorzowie Wlkp. będą sprzyjać rozwiązywaniu problemów
ochrony środowiska opisanych w rozdziale 5.2. W największym stopniu wdrażanie Planu Adaptacji
przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia problemów ochrony środowiska dotyczących:
 wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza w wyniku niskiej emisji. Rozwiązywaniu tego
problemu służą działania celu 3 – 3.1, 3.4-3.9. Problem ten został wskazany w trakcie
opracowania MPA. Cel 3 będący odpowiedzią Gorzowa Wlkp. na ten problem jest ukierunkowany
na wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej, a więc zmniejszenie presji miasta na środowisko
w tym także klimat;
 dużej presji inwestycyjna na tereny cenne przyrodniczo. W MPA zaplanowano szereg działań
wzmacniających system przyrodniczy miasta począwszy od działań organizacyjnych (1.3, 3.1 i 4.1)
przez działania edukacyjne (działania celu 2, działanie 3.3) po działania techniczne (4.2-4.4).
Działania te mogą przyczynić się do rozwiązania wskazanego problemu;
niedostateczny poziom pokrycia powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Do problemu tego MPA odnosi się pośrednio – poprzez działanie 1.3 oraz działanie
3.1.
Pozostałe trzy problemy ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp. dotyczą sektora gospodarki wodnej.
W MPA sektor ten wskazano jako najbardziej wrażliwy na zmiany klimatu. Jego wrażliwość wynika z:
 istotnego zagrożenia powodziowego dla lewobrzeżnej części miasta.
 niewystarczającej wydolności systemów kanalizacji podczas nawalnych opadów.
 złego stanu wód powierzchniowych płynących, powodowany przez migrację zanieczyszczeń, w
tym spływ powierzchniowy z terenów najsilniej zainwestowanych.
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Dla zmniejszenia wrażliwości sektora gospodarki wodnej, a jednocześnie rozwiązania wymienionych
problemów zaplanowano w MPA działania bezpośrednio skierowane na poprawę funkcjonowania
systemu odwodnienia. Są to działania celu 4 – w dużej mierze techniczne, działania celu 2 – działania
organizacyjno-edukacyjne oraz działanie 1.3 odnoszące się do uwzględnienia opisanych problemów w
polityce rozwoju miasta.

6.6 Podsumowanie
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest dokumentem strategicznym
dotyczącym środowiska. Stąd też przeważająca część zapisanych w nim działań (postanowień) służy
realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym i
krajowym. Najwięcej celów ochrony środowiska będzie realizowane przez działania adaptacyjne
dotyczące wdrażania elementów błękitno-zielonej infrastruktury do przestrzeni miejskiej. Są to
działania celu 3 (działania 3.1, 3.2, 3.3) oraz celu 4 (działania 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).
Ważnym aspektem w Planie Adaptacyjnym dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest poprawa
poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do
zmian klimatu. Z tego względu zaproponowano szereg działań adaptacyjnych służących poprawie
bezpieczeństwa publicznego oraz wzmacniających edukację ekologiczną mieszkańców. Oceniono
więc, że te działania MPA (2.1 – 2.4 oraz 3.3, 3.4) przyczyniać się będą bezpośrednio lub pośrednio do
realizacji celów podniesienia poziomu świadomości mieszkańców oraz zwiększenia udziału
społeczności lokalnych w ochronie środowiska.
Kolejnym ważnym aspektem w Planie Adaptacyjnym dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest
zabezpieczenie dóbr materialnych i cennych elementów kulturowych przed skutkami ekstremalnych
zjawisk pogodowych. Zaproponowane w tym celu działania MPA, dotyczące między innymi poprawy
funkcjonowania służb miejskich, przyczyniają się więc do realizacji celów ochrony środowiska nr 14,
15 oraz 18.
Należy również wspomnieć o tym, że Miejski Plan Adaptacji dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zawiera działania, które ukierunkowane są na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi
poprzez zmniejszenie energochłonności sektorów gospodarki mieszkaniowej, użyteczności publicznej
oraz transportu miejskiego. Oceniono więc, że takie działania służyć będą bezpośrednio lub
pośrednio realizacji celów ochrony środowiska 9, 11, 12, 13.
Reasumując można stwierdzić, że niemalże wszystkie zaproponowane działania adaptacyjne
przyczyniają się do realizacji 20 istotnych celów ochrony środowiska. Jedynie dwa działania mogą nie
sprzyjać realizacji celów ochrony środowiska. Działania 3.5 i 4.9 mogą bowiem nie służyć ochronie
różnorodności biologicznej miasta, dla obu jednak działań możliwe jest wskazanie rozwiązań, które
pozwolą na zachowanie spójności prowadzonych na podstawie MPA działań i ważnych celów ochrony
środowiska.
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7 Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań
na środowisko
Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko została wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie
z przyjętą skalą opisaną w rozdziale 4.1 i jest przedstawiona w załączniku 3. W załączniku tym
przedstawiono także szczegółową analizę negatywnego oddziaływania na środowisko działań
adaptacyjnych.

7.1 Oddziaływanie MPA na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Z działań realizujących cel 1 – Utworzenie systemu wspomagania decyzji i zwiększenia potencjału
adaptacyjnego miasta, korzyści dla biotycznych elementów środowiska miejskiego wynikać powinny z
dobrego planowania rozwoju miasta, które przyjmowałoby rozwiązania adekwatne do
prognozowanych zmian klimatu (działanie 1.3 – Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian
klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta).
Pośrednio pozytywne oddziaływanie na omawiany komponent środowiska miejskiego może mieć
ocena efektywności wdrażania działań adaptacyjnych (działanie 1.8). Umożliwi bowiem weryfikację
i zmianę kierunków tych działań w przypadku, gdyby ich dotychczasowe efekty były nieodczuwalne
lub nawet sprzeczne z oczekiwanymi. Potencjalnie niekorzystne może się okazać działanie 1.5. Jest to
bowiem działanie techniczne, z którym wiąże się zajęcie terenu pod zabudowę kosztem powierzchni
biologicznie czynnej (działanie jest już realizowane). Pozostałe działania celu 1 oceniono jako
neutralne dla biotycznych komponentów środowiska.
Spośród działań realizujących cel 2 – Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat
zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu – wszystkie cztery działania powinny –
pośrednio - mieć pozytywny wpływ na biotyczne systemy i elementy miasta. Przyjęto bowiem – na
podstawie dotychczasowych doświadczeń – że wysoka świadomość ekologiczna lokalnych
społeczności zawsze sprzyja ochronie wartości przyrodniczych. Działania informacyjne i edukacyjne
celu 2 wprawdzie ukierunkowane są na problemy klimatu i skutków jego zmiany, ale nie mogą
pominąć istotnego znaczenia struktury przyrodniczej i zieleni w łagodzeniu negatywnych, czy wręcz
niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Dotyczy to zwłaszcza działania 2.4, związanego z
promowaniem dobrych praktyk w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu i łagodzenia zmian
klimatu.
Spośród działań celu 3 – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska
meteorologiczne, trzy pierwsze działania:
 3.1 – Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i korytarzy
przewietrzania miasta,
 3.2 – Wzbogacenie przestrzeni publicznych miasta o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury,
 3.3 – Promowanie dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej infrastruktury
(służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków termicznych),
dotyczą generalnie kształtowania błękitno-zielonej infrastruktury na różnych poziomach układu
przestrzennego miasta. Będą zatem miały pozytywny wpływ na zachowanie, a nawet wzbogacenie
różnorodności biologicznej.
Z kolei działania:
 3.5 – Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i modernizacja
energetyczna budynków mieszkalnych,
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 3.6 – Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego,
 3.7 – Kontynuacja budowy i modernizacji systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
z którymi wiążą się działania stricte techniczne („szare”) mogą mieć pewien negatywny wpływ na
biotyczne elementy środowiska miejskiego, w tym na obiekty i obszary chronione (działanie 3.7).
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wymagać będzie zajęcia pewnego areału powierzchni
biologicznie czynnej poprzez jej utwardzenie, a nieuniknione prace ziemne (na niewielka skalę)
spowodować mogą zniszczenie pokrywy roślinnej. Ścieżki rowerowe oraz ścieżki spacerowe stanowią
jednak często istotny element terenów zieleni. Ponadto, jak wynika z informacji zawartych w SUiKZP
większość ścieżek rowerowych powstanie wzdłuż istniejących dróg.
Z działaniem 3.5. (termomodernizacja budynków) wiązać się mogą prace budowlane (remontowe)
obejmujące elewacje lub dachy. W przypadku obiektów, gdzie występują nisze ekologiczne
chronionych gatunków zwierząt (np. jerzyki – elewacje, nietoperze – dachy), prace modernizacyjne
nisze te mogą całkowicie zniszczyć. W związku z tym (dla ograniczenia tych strat w różnorodności
biologicznej) należy:
 dokonać pełnego rozpoznania występowania nisz ekologicznych tych zwierząt przed
przystąpieniem do prac,
 podejmować prace we właściwych okresach, stosownie do behawioryzmu danego gatunku (np.
okresy gniazdowania lub hibernacji),
 stworzenia w najbliższym rejonie alternatywnych nisz ekologicznych.
Niektóre rodzaje instalacji OZE (3.4) mogą też stwarzać zagrożenie dla określonych gatunków
zwierząt (np. elektrownie wiatrowe – dla ptaków i nietoperzy, panele słoneczne – dla ptaków itp.).
Najprawdopodobniej będą to jednak instalacje o niewielkiej skali, realizowane na budynkach i w ich
najbliższym otoczeniu, stąd też można przyjąć, że oddziaływanie (jeśli będzie) powinno być
nieznaczące.
Za niekorzystne oddziaływanie dla omawianego przyrodniczego komponentu środowiska uznać
należy działanie 3.9 Związane z modernizacją systemów cieplnych działania techniczne będzie wiązać
się z pracami ziemnymi, a więc z czasowym naruszeniem istniejących siedlisk i uszkodzeniami szaty
roślinnej (np. na istniejącym skwerku). Jednakże działanie to realizowane będzie głównie na
intensywnie zainwestowanych terenach miejskich, stąd też ubytki w różnorodności biologicznej (ich
skala) nie powinny być znaczące. Bardziej znaczące natomiast mogą być (pośrednio) pozytywne
efekty dla jakości powietrza dzięki tym modernizacyjnym działaniom w sektorze energetyki cieplnej.
Dotyczy to także oceny działania 3.6 (zrównoważony transport) oraz 3.7 (rozwój ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych).
Działania celu 4 – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne – dotyczą
głównie regulacji szeroko rozumianych stosunków wodnych. Mają więc silny związek z
przyrodniczymi komponentami układu miejskiego. W szczególności działania obejmujące tworzenie
różnych form błękitno-zielonej infrastruktury pozytywnie oddziaływać będą na różnorodność
biologiczną, zarówno na jej zasoby, jak i jakość (stan). Należy tu wymienić działania:
 4.1 – Waloryzacja systemu przyrodniczego miasta i jego ochrona jako podstawa tworzenia
błękitno-zielonej infrastruktury,
 4.2 – Przebudowa i adaptacja wód i zieleni miejskiej – tworzenie systemu błękitno-zielonej
infrastruktury,
 4.3 – Budowa i rozwój lokalnych systemów błękitno-zielonej infrastruktury służącej
przechwytywaniu nadmiaru wód opadowych, ich retencji i zagospodarowania,
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Na stan biotycznych elementów środowiska, zwłaszcza ekosystemów wodnych, korzystny wpływ
będzie miała realizacja działania 4.7 – Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z emisją i
oczyszczaniem ścieków oraz wód opadowych, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń wód.
Potencjalnie niekorzystny wpływ na omawiany komponent środowiska mogą mieć działania:
 4.4 – Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta – kontynuacja,
 4.8 – Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz budowa systemu uwzględniająca
optymalizację zużycia i dystrybucji wody w mieście,
 4.9 - Modernizacja i przebudowa systemu melioracyjnego.
Działania 4.4 i 4.8 związane z modernizacją systemu kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, tak
jak działanie 3.9 będą wiązały się z czasowym naruszeniem istniejących siedlisk i uszkodzeniami szaty
roślinnej (np. systemu korzeniowego drzew, rosnących w sąsiedztwie prowadzonych prac).
Z systemem melioracyjnym, który w tym przypadku służyć ma głównie zabezpieczeniu
przeciwpowodziowemu terenów zainwestowania miejskiego, może lokalnie (np. poprzez drenaż)
niekorzystnie zmienić warunki gruntowo-wodne, głównie w dolinach rzek. Tym samym mogą
negatywnie wpłynąć na szczególnie cenne przyrodniczo siedliska podmokłe i wodne, w tym siedliska
na obszarach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. W zaplanowaniu przedsięwzięcia (lub
przedsięwzięć) omawianego typu należy uwzględnić potrzebę ochrony najcenniejszych siedlisk
przyrodniczych oraz nie dopuszczać do zrzutu tych w przyspieszony sposób odprowadzanych wód
bezpośrednio do odbiornika (rzeki). Powinny być one zretencjonowane, tak ażeby była możliwość ich
wykorzystania w okresach niedoborów. W przeciwnym razie omawianego działania nie będzie można
uznać za adaptacyjne.
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.

7.2 Oddziaływanie MPA na warunki życia i zdrowia ludzi
Do pozytywnych działań mających – bezpośrednio lub pośrednio – pozytywny wpływ na
bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miasta należy zaliczyć wszystkie działania celu 1 –
Utworzenie systemu wspomagania decyzji i zwiększania potencjału adaptacyjnego miasta. Do działań
tych należą, bowiem:
 działania informacyjno-ostrzegawcze o zagrożeniach pogodowych i stanie jakości powietrza
(działania 1.1 – Budowa systemu monitoringu zagrożeń pogodowych i jakości powietrza na
terenie miasta i gromadzenie danych o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i ich
skutkach oraz 1.2 – Budowa oraz promocja systemu informowania mieszkańców o zagrożeniach
pogodowych i budowa systemu informowania mieszkańców o jakości powietrza w mieście),
 wzmacnianie służb ratowniczych (działania 1.4 – Techniczne wsparcie służb ratowniczych
i jednostek zarządzania kryzysowego oraz wspólne szkolenia służb ratowniczych oraz 1.5 –
Dokończenie inwestycji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego),
 rozwój sieci usług socjalnych dla osób najbardziej wrażliwych na stresory klimatyczne (działania
1.6 – Tworzenie sieci wsparcia dla osób starszych oraz 1.7 – Poprawa infrastruktury obiektów
pomocy społecznej),
 właściwe planowanie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze, którem służyć będzie działanie
1.3, oparte też na monitoringu efektywności wdrażania działań adaptacyjnych (działanie 1.8).
Pozytywnie – z punktu widzenia warunków życia oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi – ocenić należy
działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, a więc wszystkie działania realizujące cel 2 –
Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców nt. zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian

47

klimatu, dzięki czemu łatwiejsze do realizacji będą działania 4.1, 4.2, 4,3 i 4.4). Świadome
społeczeństwo to większa gwarancja prawidłowych zachowań, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Wszystkie działania (z wyjątkiem działania 3.4) celu 3 – Zwiększenie odporności miasta na
ekstremalne termiczne zjawiska meteorologiczne – powinny mieć (bezpośrednio lub pośrednio)
korzystny wpływ na zdrowie i warunki życia mieszkańców miasta poprzez:
 poprawę jakości powietrza (działania 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9),
 stworzenie zadawalającego komfortu termicznego tak, w pomieszczeniach jak i środowiskowego
(działania 3.2, 3.3, 3.5),
 zapewnienie dostępności do terenów zieleni (3.1, 3.2, 3.3, 3.7),
 podwyższenie standardu cywilizacyjnego miasta, który nie pozostaje bez wpływu na warunki
zamieszkania (3.4, 3.6, 3.8, 3.9).
Prawie wszystkie działania celu 4 – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska
hydrologiczne oceniono jako pozytywne dla warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.
Działania te, chociaż ukierunkowane głównie na zmniejszenie zagrożenia powodziowego, przynieść
powinny także szereg innych efektów korzystnych dla mieszkańców, w tym:
 zwiększenie dostępności do terenów zieleni (działania 4.1, 4.2, 4.3),
 poprawa jakości powietrza (4.1, 4.2, 4.3, 4.6),
 stworzenie możliwości oszczędzania wody i tym samym zmniejszenia wydatków za jej używanie
(4.3, 4.4 i bezpośrednio 4.8).
Niektóre z działań adaptacyjnych pomimo pozytywnego końcowego efektu mogą negatywnie
oddziaływać na etapie realizacji inwestycji na mieszkańców miasta, poprzez emisję zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego i emisję hałasu. Są to działania związane z budową parkingów Park &
Ride (działanie 3.6), a także modernizacją sieci ciepłowniczej (działanie 3.9), kanalizacji deszczowej
(działanie 4.4) oraz sieci wodociągowej (działanie 4.8).
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.

7.3 Oddziaływanie MPA na powierzchnię ziemi i gleby
Dla powierzchni ziemi i gleb korzystne będą te działania, które zabezpieczą powierzchnię gruntu
przed przekształceniem jego struktury pionowej (np. w wyniku prac ziemnych), uszczelnieniem
(utwardzeniem), zabudową lub zanieczyszczeniem. Zabezpieczenie to może mieć charakter bierny –
zachowawczy (planistyczny lub prawno-planistyczny) lub czynny (np. poprzez pokrycie zielenią –
wprowadzenie błękitno-zielonej infrastruktury lub upraw). Do pozytywnych działań zaliczono zatem:
 działania 1.3 i 3.1 – planistyczne, które wskazując właściwe formy zagospodarowania w aspekcie
adaptacji do zmian klimatu, zabezpieczyć mogą określone areały, dla wprowadzenia błękitnozielonych rozwiązań;
 działania 2.1, 2.3 i 2.4 – edukacyjne; przyjęto, że wszelkie działania podwyższające świadomość
ekologiczną społeczeństwa (w tym także decydentów i przedsiębiorców) dobrze służą ochronie
środowiska, w tym przypadku środowiska glebowego, ale także przestrzeni, która należy
traktować jak surowiec nieodnawialny (albo co najmniej jako trudno odnawialny);
 działanie 3.2 – ochrona powierzchni gruntowej poprzez zagospodarowanie błękitno-zieloną
infrastrukturą;
 działania 3.7, 3.8 i 3.9 – pośrednia ochrona gleb przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskich
emisji (działania te – głównie w sektorze cieplnym – mają na celu zmniejszenie niskich emisji);
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działania 4.1, 4.2, 4.3 i 4.6 – ochrona gleb poprzez zagospodarowanie zielenią (wprowadzenie
elementów błękitno-zielonej infrastruktury, której celem jest tu głównie zmniejszenie
oddziaływania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych).

Oddziaływania negatywne dla powierzchni ziemi i gleb generowane są głównie przez działania, z
którymi wiążą prace ziemne lub uszczelnienie podłoża gruntowego (także jego zabudowa). Należą do
nich działania:
 1.5 – dokończenie inwestycji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 3.6 – w związku z potencjalnymi inwestycjami w sektorze transportowym,
 3.9, 4.4 i 4.8 – w związku z lokalnym zniszczeniem warstwy glebowej w miejscu prowadzenia prac
ziemnych - modernizacja sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wymaga
bowiem takich prac.
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.

7.4 Oddziaływanie MPA na wody
Działania adaptacyjne służące wzmocnieniu systemu przyrodniczego, retencjonowaniu i oczyszczaniu
wody opadowej, szczególnie w terenach intensywnie zabudowanych przyczynią się do ograniczenia
zanieczyszczeń spływających z terenu miasta do zbiorników wodnych (naturalnych lub sztucznych),
tym samym pozytywnie oddziałując na wody i ekosystemy z nimi związane. Do działań tych możemy
zaliczyć wszystkie działania rozwijające błękitno-zieloną infrastrukturę miasta (3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3,
4.4, 4.7) i związane z zagospodarowaniem wody (4.1, 4.2, 4.3, 4.6), a także działanie 4.7 polegające
na modernizacji obiektów i urządzeń związanych z emisją i oczyszczaniem ścieków oraz działanie 4.8
służące oszczędzaniu wody. Stworzenie zrównoważonego transportu miejskiego (3.6) przyczyni się z
kolei do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a pośrednio do zmniejszenia kumulacji
zanieczyszczeń w wodzie. Z tych samych względów działania 3.7, 3.8 i 3.9, ukierunkowane na
zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, pozytywnie powinny oddziaływać także na środowisko
wodne i ekosystemy z nim związane.
Działania edukacyjne mające na celu promowanie dobrych praktyk (2.4) ukierunkowanych na
zwiększenie retencji gruntowej wód deszczowych mogą przyczynić się do zmiany zachowań
mieszkańców i służyć zrównoważonemu korzystaniu z wody. Korzystne powinno być także działanie
edukacyjne starszych mieszkańców (2.3), np. gdyby dotyczyło zachowań sprzyjających oszczędzaniu
wody.
Działanie 1.3 (Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i
planistycznych miasta) pośrednio przyczynić się może do poprawy stanu i zasobów wód, poprzez
uwzględnienie prognozowanych zmian klimatu w programach gospodarki wodno-ściekowej, w tym
również zagospodarowania wód opadowych i programu małej retencji.
Pomimo pozytywnego oddziaływania na wody planowanych działań adaptacyjnych, niektóre z nich
mogą negatywnie oddziaływać na wody w trakcie ich realizacji. Oddziaływanie to, w zależności od
lokalizacji inwestycji, może dotyczyć zarówno stanu wód powierzchniowych (działania realizowane w
bezpośrednim sąsiedztwie cieków – 4.7, 4.8 i 4.9), jak i podziemnych (działania, które mogą
powodować odsłonięcie lub zmniejszenie izolacyjnego nadkładu nad pierwszym poziomem
wodonośnym – 3.6, 4.4., 4.7, 4.8 i 4.9).
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.
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7.5 Oddziaływanie MPA na powietrze i klimat
Działania celu 3 – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska
meteorologiczne) mają za zadanie bezpośrednio służyć ochronie powietrza atmosferycznego oraz
zmniejszeniu wrażliwości miasta na ekstremalne zjawiska termiczne. Wprowadzenie zmian w
zaopatrzeniu miasta w energię, systemach ogrzewania i termomodernizacje budynków (3.5, 3.8., 3.9)
oraz modyfikacja systemu organizacji ruchu pojazdów w mieście (3.6, 3.7) zmniejszy niską emisję
zanieczyszczeń i poprawi jakość powietrza w mieście.
Pozytywne oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz klimat będą miały wszelkie działania
zwiększające powierzchnię terenów pełniących funkcje przyrodnicze. Można tu wymienić działania
3.1 (Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy
wentylacji na obszarach miejskich), 3.2 – Wykorzystanie przestrzeni publicznych miasta z
uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury, 4. – Tworzenie systemu błękitno-zielonej
infrastruktury, 4.3 – Budowa i rozwój lokalnych systemów błękitno-zielonej infrastruktury służącej
przechwytywaniu nadmiaru wód opadowych, ich retencji i zagospodarowaniu oraz 4.6 – Zakładanie,
urządzanie, odtwarzanie oraz pielęgnacja pasów zieleni w pasach drogowych.
Działanie 1.3 przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także korzystnie zmodyfikuje topoklimat
miasta poprzez dostosowanie dokumentów do nowych uwarunkowań klimatycznych. Zapisy
przedstawione w tych dokumentach będą dotyczyć m.in. zabezpieczenia terenów dla błękitnozielonej infrastruktury, programu gospodarki niskoemisyjnej i programu ochrony powietrza oraz
innych działań adaptacyjnych mających wpływ na poprawę jakości powietrza. Jak w innych
przypadkach podniesienie świadomości ekologicznej służyć powinno także ochronie klimatu i
powietrza(np. zaniechanie spalania odpadów w indywidualnych paleniskach lub ogrodach
działkowych). Na taką potrzebę odpowiadają działania 2.1, 2.2 oraz 2.4.
Pewne krótkotrwałe oddziaływania na powietrze atmosferyczne będą miały działania techniczne.
Związane będą one z pracami budowlanymi i związanym z tym pyleniem. Oddziaływania te nie będą
znaczące, ale będą wymagały wprowadzenie działań minimalizujących. Podkreślić przy tym należy, że
wszelkie działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza lub absorbujących te
zanieczyszczenia (np. błękitno-zielone rozwiązania) przyczyniać się powinny także do zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego, a więc także w pewnym stopniu do ochrony klimatu
globalnego (mitygacja).

7.6 Oddziaływanie MPA na zasoby naturalne
Głównym zagrożeniem dla zasobów naturalnych (z wyłączeniem zasobów wód, które oceniane były
jako osobny komponent) może być działanie 3.6, co związane będzie wykorzystaniem kruszywa
naturalnego lub ziemi w związku z budową parkingów Park & Ride. Szczegółowo do analizy
potencjalnie negatywnych oddziaływań działania odniesiono się w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.
Do pozytywnie oddziaływujących na ten komponent środowiska zaliczyć można natomiast działania
polegające na oszczędnym gospodarowaniu nimi, zwłaszcza jeśli dotyczy to surowców
nieodnawialnych. Należy tu zatem wskazać niżej wymienione działania:
 1.3 – ochrona zasobów naturalnych poprzez właściwe planowanie (w szczególności przestrzenne,
ale także gospodarcze),
 2.1 – pośrednio – poprzez działania edukacyjne – wskazujące na potrzebę oszczędzania energii,
zbierania surowców wtórnych itp.,
 3.4 – wspieranie korzystania z energii ze źródeł OZE (oszczędność surowców nieodnawialnych),
 3.5 – oszczędzanie energii cieplnej (a tym samym energetycznych surowców nieodnawialnych)
poprzez termomodernizację budynków,
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3.6 – oszczędzanie energii, a więc surowców energetycznych poprzez zrównoważony rozwój
transportu miejskiego,
3.7 – oszczędzanie surowców energetycznych poprzez zwiększenie udziału ruchu rowerowego i
pieszego w transporcie miejskim,
3.8 i 3.9 – oszczędzanie energii poprzez modernizację systemów ciepłowniczych.

7.7 Oddziaływanie MPA na zabytki
Materialne obiekty dóbr kultury (w tym zabytki) narażone mogą być na zniszczenie spowodowane
niektórymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub ich pochodnymi (powodzie). Do działań, które
mogą zmniejszyć te zagrożenia należą:
 działania 1.1 i 1.2 zakładające rozwój systemu monitoringu oraz informowania o zagrożeniach
pogodowych; informacje te pozwolą bowiem na odpowiednio wczesne przygotowanie
kulturowych obiektów na te kataklizmy,
 działania 2.1 i 2.4 obejmujące działania edukacyjne o skutkach zmian klimatu oraz sposobach
przystosowania się do nich, mogą być przydatne dla decydentów (odpowiedzialnych za
poszczególne obiekty kulturowe) przy wprowadzaniu właściwych zabezpieczeń.
Zagrożenie dla obiektów budowlanych o znaczeniu kulturowym, o charakterze długotrwałym, może
wynikać z zanieczyszczeń powietrza (erozja ścian budynków, sztukaterii itp.). Stąd też wszelkie
działania, których celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, mogą mieć znaczenie w
ochronie omawianych obiektów. Należą do nich działania:
 3.8 – zmiany w systemach ogrzewania na bardziej efektywne i mniej emisyjne,
 3.9 – wymiana sieci cieplnych,
a zatem działania zmniejszające energochłonność systemów ogrzewania i w konsekwencji
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Do działań ograniczających emisje zanieczyszczeń powietrza zaliczyć też można działania w sektorze
transportowym:
 3.6 – rozwój zrównoważonego transportu miejskiego (preferencja dla transportu publicznego
zmniejszyć może używanie samochodów indywidualnych),
 3.7 – budowa i modernizacja ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
Energooszczędności, a w konsekwencji zmniejszeniu niskich emisji zanieczyszczeń powietrza, służyć
też może działanie polegające na termomodernizacji budynków (3.5). Jednakże działanie to może
spowodować niepożądane zmiany w formie budynku, w szczególności w elewacji lub formie
architektonicznej dachu, na co może nie zezwolić konserwator zabytków (ograniczenia prawne).
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań działania 3.5 odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.
Poza tym jednym przypadkiem, nie zidentyfikowano innych działań adaptacyjnych, które miałyby
negatywny wpływ na obiekty kulturowe miasta. Natomiast do oddziaływań pozytywnych – oprócz
wyżej opisanych – zaliczono jeszcze działania, które przyczynią się do wzbogacenia przestrzeni
miejskiej w różne formy zieleni, korzystnie wpływającej na otoczenie obiektów zabytkowych. Należą
do nich działania: 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.6.
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7.8 Oddziaływanie MPA na krajobraz
Działania adaptacyjne związane z wprowadzeniem błękitno-zielonej infrastruktury będą miały
pozytywny wpływ na krajobraz miasta. Należą do nich działania:
 3.1 – Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i korytarzy
przewietrzania miasta,
 3.2 – Wzbogacenie przestrzeni publicznych miasta o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury,
 4.1 –Waloryzacja systemu przyrodniczego miasta i jego ochrona jako podstawa tworzenia
błękitno-zielonej infrastruktury,
 4.2 – Przebudowa i adaptacja wód i zieleni miejskiej – tworzenie systemu błękitno-zielonej
infrastruktury,
 4.3 – Budowa i rozwój lokalnych systemów błękitno-zielonej infrastruktury służącej
przechwytywaniu nadmiaru wód opadowych, ich retencji i zagospodarowania,
 4.6 – Zakładanie, urządzanie, odtwarzanie oraz pielęgnacja pasów zieleni w pasach drogowych.
Działania te przyczynią się do poprawy estetyki przestrzeni publicznych – wprowadzenie roślinności
jako elementu kompozycji przestrzeni urbanistycznej pozwoli bowiem na lepsze wkomponowanie
zabudowy w krajobraz. Jest to szczególnie istotne w przestrzeni miejskiej w przypadku budynków,
których forma nie jest estetyczna. Dobrze zaprojektowane elementy infrastruktury błękitno-zielonej
są ważnymi komponentami krajobrazu w mieście. Dodatkowo korzyści w tej dziedzinie przyniesie
sporządzenie dokumentów strategicznych i planistycznych miasta z uwzględnieniem uaktualnionych
prognoz zmian klimatu (działanie 1.3). Zapisy w tych dokumentach dotyczyć mogą m.in: ograniczania
intensywności zainwestowania technicznego (zabudowy) i maksymalnego zachowania powierzchni
biologicznie czynnej oraz zabezpieczenia terenów dla różnych systemów zieleni.
Potencjalnie negatywny wpływ na krajobraz miasta mogą mieć działania związane z budową bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (działanie 1.5) oraz rozwojem zrównoważonego transportu
miejskiego (budowa parkingów Park & Ride w ramach działania 3.6). Szczegółowo do analizy
potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się w załączniku 3 i w rozdz. 7.12.
Zawsze – jako pozytywne – należy postrzegać działania edukacyjne podnoszące świadomość
ekologiczną społeczności lokalnych (w tym decydentów i przedsiębiorców). Tu – jako pośrednią
realizację tego celu wskazać można działanie 2.1 – Włączenie zagadnień związanych ze zmianami
klimatu i adaptacją do skutków tych zmian do programu edukacji ekologicznej.

7.9 Oddziaływanie MPA na dobra materialne
Bezpośredni pozytywny wpływ na dobra materialne będą miały te działania, które służą ochronie
miasta przed powodziami i podtopieniami. Są to działania celu 4 służące lepszemu zagospodarowaniu
wód na terenie miasta, rozwój błękitno-zielonej infrastruktury nastawionej na odbiór nadmiaru wód
opadowych.
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych (np. poprzez wprowadzenie roślinności jako elementu
kompozycji przestrzeni urbanistycznej) pośrednio wpłynie pozytywnie na dobra materialne miasta,
poprzez podniesienie wartości nieruchomości. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z prognozowanymi zmianami klimatu (działanie 1.3) także będzie miała
wpływ na właścicieli nieruchomości i rynek nieruchomości poprzez oddziaływanie na ich wartość.
Stworzenie zrównoważonego transportu miejskiego (działanie 3.6), modernizacja ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych (działanie 3.7), budowa infrastruktury obiektów pomocy społecznej
(działanie 1.7), tworzenie dziennych domów seniora (działanie 1.6) oraz poprawa standardu usług
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medycznych (w tym dokończenie inwestycji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –
działanie 1.5) podniosą wartość majątku trwałego miasta.
Dodatkowo działania związane z zarządzaniem informacjami o zagrożeniach klimatycznych (działanie
1.1) oraz poprawa jakości systemu zarządzania kryzysowego (działanie 1.2), a także wsparcie służb
ratowniczych i utrzymanie zaplecza jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP (działanie 1.4) przyczynią się
do ochrony mienia miasta przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.
Żadne z zaplanowanych działań adaptacyjnych MPA nie będzie generowało negatywnych
oddziaływań na dobra materialne, natomiast wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu
oddziaływać mogą pozytywnie. To pozytywne oddziaływanie może polegać nie tylko na
zabezpieczeniu dóbr materialnych przed kataklizmami pogodowymi, ale także przyczynić się do
wzrostu zasobów majątku trwałego lub jego wartości.

7.10 Oddziaływanie MPA na powiązania przyrodnicze
Pozytywny wpływ na powiązania pomiędzy elementami środowiska w mieście będą miały te działania
adaptacyjne, których celem jest wzmocnienie systemu przyrodniczego miasta. Obejmują one
ochronę obszarów generowania świeżego powietrza (działanie 3.1), rewitalizację przestrzeni
publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury (działania 3.2 i 4.2) oraz
budowę systemu zieleni miejskiej i wód z wykorzystaniem zasobów naturalnych (działanie 4.3). Jako
podstawę tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury powinno wykorzystywać się waloryzację i
ochronę już istniejących systemów przyrodniczych miasta (działanie 4.1). Renaturyzacja istniejących
cieków i zbiorników wodnych (działanie 4.2) także będzie miała pozytywny wpływ na powiązania
przyrodnicze i tworzenie spójnego systemu przyrodniczego miasta. Stworzenie zrównoważonego
transportu miejskiego (działanie 3.6) może mieć pośrednie pozytywne oddziaływanie poprzez
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a co za tym idzie poprawę warunków środowiskowych dla
biotycznych elementów środowiska miejskiego. Wszystkie te działania sprzyjają szeroko pojętej
ochronie środowiska – ochronie powierzchni ziemi i gleb, wód, powietrza atmosferycznego oraz
klimatu, zasobów naturalnych oraz krajobrazu.
Uwzględnienie prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta
(działanie 1.3) także przyczynić się powinno do spójności systemu przyrodniczego miasta i jego
powiązania z zewnętrznym układem przyrodniczym.
Działania adaptacyjne służące ochronie przeciwpowodziowej mogą mieć z kolei negatywny wpływ na
powiązania przyrodnicze. Modernizacja istniejących rowów i systemów melioracyjnych (działanie 4.9,
czy modernizacja systemu kanalizacji deszczowej, w tym budowa zbiorników retencyjnych
(działanie 4.4), poprzez zmianę stosunków wodnych mogą wpływać na obieg materii i energii
w przyrodzie.

7.11 Przewidywane negatywne oddziaływania Planu Adaptacji na środowisko
Działanie 1.5. Dokończenie inwestycji budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Działanie ma służyć wsparciu systemu ochrony zdrowia w mieście, a tym samym podnoszenie jego
potencjału adaptacyjnego. W ramach działania przewidziano budowę nowego lądowiska
medikopterów oraz zaplecza technicznego socjalno-bytowego. Działanie to może negatywnie
oddziaływać na środowisko zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Będzie to oddziaływanie
związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza i emisją hałasu (z placu budowy i w trakcie
eksploatacji), przekształceniem powierzchni ziemi i gleb oraz możliwością zanieczyszczenia wód
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gruntowych (na etapie budowy), usunięciem roślinności na etapie budowy i koniecznością
ograniczenia wysokich drzew w strefie przyziemienia i wzniosu medikopterów. Budowa obiektu
wpłynie również na krajobraz.
Należy podkreślić, że baza będzie budowana w terenie zurbanizowanym. Szczegółowa analiza
oddziaływania na środowisko takiego obiektu, jak lądowisko helikopterów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą powinna zostać przeprowadzona w ramach oceny oddziaływania na środowisko
poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla takiej inwestycji.
Działanie 3.5. Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i modernizacja
energetyczna budynków mieszkalnych
Działanie 3.5. ma służyć ograniczeniu niskiej emisji generowanej przez energetykę cieplną i
chłodniczą. Działanie obejmie termomodernizację budynków użyteczności publicznej, jak również
budynków mieszkalnych. Modyfikacja systemu ogrzewania obejmie usunięcie pieców powodujących
niską emisję i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę sposobu ogrzewania
na ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, hybrydowe lub pompy ciepła. Ponadto w ramach
działania przewiduje się możliwość tworzenia zielonych ścian i dachów.
Nie jest wskazane, które budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej będą objęte działaniami.
Niemniej zarówno prace termomodernizacyjne na elewacjach, jak i prace na dachach mogą być
prowadzone na budynkach, w których na elewacjach lub strychach mogą występować stanowiska
ptaków (jerzyk Apus apus, oknówka Delichon urbicum, wróbel Passer domesticus, pustułka Falco
tinnunculus, gołąb miejski Columba livia f. domestica) lub nietoperzy (borowiec wielki Nyctalus
noctula, mroczek późny Eptesicus serotinus, karliki Pipistrellus spp). Stanowiska te występować mogą
w stropodachach budynków, niezabezpieczonych otworach wentylacyjnych, szczelinach murów,
wnękach okiennych. Ptaki wykorzystują takie miejsca do lęgu, nietoperze do hibernacji lub rozrodu.
Okres lęgowy u wymienionych gatunków ptaków zamyka się w miesiącach luty-sierpień. W
przypadku nietoperzy okres hibernacji i okres rozrodczy trwają w miesiącach październik-lipiec.
Nie jest wykluczone, że budynki objęte działaniami modernizacyjnymi znajdują się w granicach
zabytkowych zespołów urbanistycznych lub stanowią zabytki architektury i cechy architektoniczne
(historyczne) mogą zostać naruszone.
Działanie zostało przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań w
tabeli 6 w załączniku 3.
Działanie 3.6. Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego
Działanie 3.6 ma służyć zmniejszeniu udziału samochodów indywidualnych w ruchu miejskim i
zwiększeniu wykorzystania transportu publicznego. W ramach działania wymieniane będą pojazdy
komunikacji na bardziej ekologiczne, budowane będą przystanki z zadaszeniem (w tym zielone
przystanki), zmodernizowany zostanie też system ruchu komunikacji miejskiej (częstotliwość
i regularność przejazdów). Wśród przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko znajdują się: rozbudowa i modernizacja tras tramwajowych, a także budowa parkingów
Park & Ride.
Inwestycje te mogą oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną w mieście. Ich budowa
wymagać może usunięcia roślinności i warstwy próchnicznej gleby, co wynika z konieczności
prowadzenia prac ziemnych. Wpływać też będzie na strukturę krajobrazu. Budowa inwestycji może
również stanowić ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych ze względu na zmniejszenie izolującego
nadkładu nad tymi wodami lub zanieczyszczenia wód powierzchniowych, w przypadku prac
prowadzonych w ich sąsiedztwie. Budowa i eksploatacja przedsięwzięć może również powodować
czasowe emisje zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu.
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Działanie zostało przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań
w tabeli 7 w załączniku 3.
Działanie 3.7. Kontynuacja budowy i modernizacji systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych
Działanie obejmuje rozbudowę istniejącego systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych między
innymi poprzez budowę i wytyczenie nowych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych, tworzenie
stref komunikacji rowerowej i pieszej w obszarach zabudowy miejskiej a także budowa, remont
kładek nad przeszkodami. Działanie przyczyni się do zmniejszenia korzystania z samochodów
indywidualnych, np. w dojazdach do pracy lub szkoły.
Działanie to będzie związane z zajęciem powierzchni ziemi i gleb. Przede wszystkim jednak może
negatywnie oddziaływać na bioróżnorodność w mieście i wiązać się z usuwaniem roślinności lub
możliwością uszkodzenia drzew w trakcie prac budowlanych. Ze względu na możliwość realizowania
inwestycji w sąsiedztwie i na terenach objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody
(rezerwat „Gorzowskie Murawy”, użytek ekologiczny „Gorzowskie Murawy Kserotermiczne”, obszary
Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH 080058 i Ujście Noteci PLH 080006 oraz Obszar Chronionego
krajobrazu „Dolina Warty i Dolnej Noteci”) istnieje ryzyko ingerencji w chronione siedliska. Budowa
ścieżek rowerowych i ciągów pieszych może być związana z uszczelnieniem powierzchni ziemi. Należy
temu przeciwdziałać i zaplanować ich budowę z wykorzystaniem materiałów pozwalających na
infiltrowanie wód opadowych do gruntu.
Działanie zostało przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań
w tabeli 8 w załączniku 3.
Działania 3.9.Sukcesywna wymiana sieci cieplnych na preizolowane; wymiana zdewastowanej
izolacji termicznej i 4.4. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta - kontynuacja
Działanie ma na celu oszczędzanie energii cieplnej poprzez ograniczanie jej strat na przesyłach.
Działanie polega na wymianie sieci ciepłowniczych na preizolowane; likwidowanie ubytków w izolacji,
likwidacji przesyłów napowietrznych. Działanie to tworzy ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone w działaniu 4.4
związane są z kolei z tworzeniem kompleksowego systemu odbioru, retencji i zagospodarowania wód
opadowych. Obejmują modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej i jej rozbudowę, budowę
urządzeń podczyszczających i zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję (budowa
zbiorników retencyjnych i ewaporacyjno-rozsączających) lub ich wykorzystanie w miejscu
powstawania opadu, np. do podlewania obszarów zieleni. W ramach działania zostanie stworzony
kompleksowy system odbioru, retencji i zagospodarowania wód deszczowych, m.in. na potrzeby
mycia ulic, podlewania zieleni, czyszczenia kanalizacji, zasilania szaletów. Działanie jest kontynuacją
już rozpoczętych w Gorzowie Wielkopolskim prac i będzie realizowane w etapach związanych z
przebudową poszczególnych zlewni, w szczególności przewiduje się prace w zlewniach: ul.
Olimpijskiej, Ciołkowskiego, Słowiańskiej, Żwirowej, Szmaragdowej, ul. Jagiełły, Górczyńskiej, Śląskiej,
Podmiejskiej.
Przedsięwzięcia polegające na modernizacji i budowie elementów systemu ciepłowniczego i
kanalizacji deszczowej miasta będą w ten sam sposób oddziaływać na środowisko. Przede wszystkim
prace związane z tymi przedsięwzięciami naruszać będą powierzchnię ziemi i warstwę glebową, a w
konsekwencji lokalne siedliska i pokrywę roślinną. Wykopy pod rurociągi lub zbiorniki retencyjne i
ewaporacyjno-rozsączające mogą również powodować odsłonięcie poziomu wód gruntowych lub
ograniczać miąższość nadkładu nad tym poziomem, zwiększając ryzyko zanieczyszczenia wód
gruntowych. Ponadto prace budowlane mogą emitować okresowo zanieczyszczenia powietrza i
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hałas. Obecnie brak konkretnych lokalizacji ocenianych działań (poza informacjami w rejonie jakich
ulic będzie prowadzona przebudowa systemu kanalizacji deszczowej), nie jest więc możliwe
odniesienie się do uwarunkowań środowiskowych w konkretnych częściach miasta.
Działania zostały przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań w
tabeli 9 w załączniku 3.
Działanie 4.7. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z emisją i oczyszczaniem ścieków oraz
wód opadowych
Z działaniem 4.7 związana jest modernizacja przepompowni miejskich oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków pod kątem poprawy jej energochłonności i optymalizacji procesów technologicznych. W
ramach działania prowadzone będą również prace dotyczące naprawy lub wymiany niesprawnych lub
uszkodzonych elementów systemu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Działanie to może wiązać się z pracami ziemnymi, które będą przekształcać powierzchnię ziemi i
gleby, a tym samym powodować usunięcie pokrywy roślinnej. Prace te niosą również ryzyko
zanieczyszczenia wód gruntowych ze względu na zmniejszenie izolującego nadkładu nad tymi
wodami. Zagrożenie dla wód powierzchniowych – odbiorników oczyszczonych ścieków może
wystąpić w trakcie modernizacji oczyszczalni ścieków na skutek mogących wówczas wystąpić
utrudnień w prawidłowej pracy obiektu. Ponadto wykopy wykonywane dla potrzeb naprawy lub
wymiany sieci kanalizacyjnej mogą również powodować odsłonięcie poziomu wód gruntowych lub
ograniczać miąższość nadkładu nad tym poziomem, zwiększając ryzyko zanieczyszczenia wód
gruntowych. Należy też dodać, że prace te mogą powodować czasowe emisje zanieczyszczeń do
powietrza i emisję hałasu.
Działanie zostało przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań
w tabeli10 w załączniku 3.
Działanie 4.8 Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz budowa systemu
uwzględniająca optymalizację zużycia i dystrybucji wody w mieście
Działanie polega na rozbudowie i ewentualnej modernizacji istniejącego systemu zaopatrzenia w
wodę, m. in. w celu zmniejszenia jego awaryjności szczególnie podczas ekstremalnych warunków
pogodowych oraz poprawie gospodarki wodnej. Przewidywana jest modernizacja stacji uzdatniania
wody (SUW): „Siedlice”, „Centralny”, „Kłodawa”, „Maszewo”, sieciowej Stacji Pomp „Górczyn”
i pozostałych sieciowych pompowni wody zasilających sieć oraz część terenów sąsiadujących gmin.
Na rys. 2 przedstawiono lokalizację głównych ujęć wody wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.
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Rys. 2. Lokalizacja głównych ujęć wody wykorzystywanych do zaopatrzenia
w wodę mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego
Źródło: Wijura A., Lichtarski G., Piechówka A., Gorzów Wielkopolski, https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjnepsh/informatory-psh/wody-podziemne-miast-polski/4158-gorzow-wlkp/file.html

Przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą w tym
przypadku być modernizacje stacji uzdatniania wody, jak również przebudowa pompowni wody.
Modernizacja SUW „Siedlice” może negatywnie wpłynąć na stan siedlisk przyrodniczych, a także
może spowodować płoszenie zwierząt żyjących w rejonie SUW, co jest związane z lokalizacją SUW na
terenie obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB 080002i Ujście Narwi PLH 080006. Podobne
oddziaływanie może dotyczyć modernizacji SUW „Kłodawa”, która położona jest w dolinie rzeki
Kłodawki (nie jest ona jednak objęta ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody). Ponadto
działanie będzie wiązało się z możliwością przekształcenia powierzchni ziemi i gleb w rejonie
prowadzonych prac.
Inwestycje pozytywnie wpłyną na zasoby wód podziemnych – modernizacja sieci, przepompowni
i stacji uzdatniania wody w celu zmniejszenia ubytków i strat wody w sieci, przyczyni się do
zmniejszenia zużycia wody. Niemniej wpłynąć może negatywnie na stan wód zarówno
powierzchniowych (poprzez prace prowadzone w sąsiedztwie tych wód, np. SUW „Siedlice” i
„Kłodawa”) oraz podziemnych (poprzez ryzyko odsłonięcie lub zmniejszenia nadkładu nad poziomem
wodonośnym i możliwość infiltracji zanieczyszczeń z placu budowy). Należy przy tym podkreślić, że
ujęcie w dolinie Warty jest ujęciem infiltracyjnym.
Działanie zostało przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań w
tabeli 11 w załączniku 3.
Działanie 4.9. Modernizacja i przebudowa systemu melioracyjnego
W dolinie rzeki Warty, zlewni Kanału Siedlickiego, rzeki Kłodawki i Kanału Wieprzyckiego konieczne
jest utrzymanie stosunków gruntowo-wodnych, a także odpowiednie zagospodarowanie wód
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opadowych (przede wszystkim ich retencjonowanie i możliwość wykorzystania w okresach suchych).
Służyć temu mają inwestycje polegające na odtworzeniu i modernizacji istniejących rowów i
systemów melioracyjnych w wymienionych rejonach. Wiązać się ono będzie z czyszczeniem rowów
melioracyjnych, przebudową niektórych odcinków i obudową zniszczonych odcinków tak, by system
zapewniał odprowadzenie wody w sytuacji jej nadmiaru i oddawanie w okresach jej braku.
Ze względu na lokalizację w rejonie dolin rzecznych, w szczególności w rejonie obszarów Natura 2000
Ujście Noteci PLH 080006 i Dolina Dolnej Noteci PLB 080002, działanie może negatywnie wpływać na
różnorodność biologiczną poprzez prace ziemne wiążące się z przekształceniem powierzchni ziemi i
gleb oraz usuwaniem roślinności, a także płoszeniem zwierząt.
Ponadto w trakcie eksploatacji systemu rowów melioracyjnych może dojść do sytuacji szybkiego
odprowadzania nadmiaru wód opadowych bezpośrednio do odbiornika. Wówczas niektóre siedliska
mogą być nadmiernie zdrenowane (przesuszone). Jednak takie jednostronne działanie trudno nazwać
melioracją (pod którą rozumieć należy racjonalną regulację stosunków wodnych, a nie osuszanie) i z
całą pewnością nie byłoby to działanie adaptacyjne. Jeśli rozwiązania przyjęte w tej realizacji będą
kompleksowe – uwzględniające zarówno odbiór nadmiaru wód, jak ich retencję, oczyszczanie a na
końcu ich wykorzystanie (w okresach deficytu) – czyli stworzenie układu domkniętego, wówczas
działanie to nie będzie negatywnie wypływało na różnorodność biologiczną w trakcie eksploatacji.
Działanie zostało przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań w
tabeli 12 w załączniku 3.

8 Oddziaływania skumulowane MPA na środowisko
Nie stwierdzono możliwych skumulowanych negatywnych oddziaływa na środowisko z działaniami
wskazanymi w innych dokumentach strategicznych. Przy ogólnym zapisie działań trudno jest takie
oddziaływania zidentyfikować. Brak jest bowiem informacji o rozwiązaniach technicznych i
technologicznych oraz szczegółowej lokalizacji przyszłych przedsięwzięć, dla których zapisane w
dokumentach działania tworzą ramy realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na
środowisko. Należy też zauważyć, że szereg działań określonych w projekcie MPA jest tożsama z
wieloma działaniami wskazanym w innych dokumentach strategicznych miasta. MPA stanowi dla ich
realizacji dodatkowe wsparcie. Nie można więc mówić o skumulowanym oddziaływaniu.
Możliwa jest natomiast synergia wynikająca z wdrożenia MPA i innych dokumentów strategicznych
miasta Gorzowa Wlkp. Miasto posiada „Program Ochrony Środowiska dla miasta Gorzowa
Wielkopolskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - aktualizacja” oraz
szereg dokumentów odnoszących się do gospodarki niskoemisyjnej, ograniczenia emisji niskiej i
zrównoważonego transportu. Wdrażanie tych dokumentów pozwala na sukcesywną poprawę stanu
środowiska w mieście w szczególności w zakresie jakości powietrza, jakości wód, poprawę ochrony
przyrody miasta. Jednoczesne wdrażanie MPA będzie pozytywnie wpływać na środowisko miasta.
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9 Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000
Skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu oceniano pod kątem przewidywanego
stopnia ich wpływu na obszary i obiekty Natura 2000, stosując zasadę przezorności, uwzględniając
prawdopodobieństwo negatywnych konsekwencji dla różnorodności biologicznej. W MPA miasta
Gorzów Wielkopolski określono działania, które potencjalnie oddziaływać będą pozytywnie na
różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta. Wszystkie działania zwiększające różnorodność
biologiczną miasta (w tym edukacyjne) będą miały pozytywny wpływ na obszary chronione,
niezależnie od ich położenia w aglomeracji miejskiej. Do tej grupy działań również należy zaliczyć te,
które służą utrzymaniu lub zwiększaniu drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych.
Działania służące lepszemu uwzględnieniu zmian klimatu w polityce rozwoju miasta (działania 1.3, 1.8
i 3.1) oraz budowanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście (działanie 3.2 oraz działania celu 4)
będą miały generalnie pozytywny wpływ na obszary Natura 2000, znajdujące się w granicach
Gorzowa Wielkopolskiego.
W MPA nie planuje się działań mogących bezpośrednio negatywnie oddziaływać na obszary Natura
2000. Istnieje natomiast ryzyko oddziaływania na obszary Natura 2000 działania 4.9 „Modernizacja i
przebudowa systemu melioracyjnego”. W pewnych aspektach może mieć ono potencjalnie
negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, jeśli polegać będzie wyłącznie na szybkim
odprowadzaniu nadmiaru wód opadowych bezpośrednio do odbiornika. Wówczas niektóre siedliska
mogą być nadmiernie zdrenowane (przesuszone). Działanie jest także planowane w dolinie Warty, a
więc może dotyczyć obszarów Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006 i Dolina Dolnej Noteci
PLB080002. W obszarze siedliskowym oddziaływanie może dotyczyć wrażliwych na zmiany
stosunków wodnych siedlisk 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium), 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) i 91F0 Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion, 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) oraz gatunków związanych ze środowiskiem wodnym: 1337 bobra Castor
fiber i 1355 wydry Lutra lutra, 1188 kumaka nizinnego Bombina bombina, 1166 traszki grzebieniastej
Triturus cristatus (wymienione gatunki zwierząt nie są przedmiotami ochrony w obszarze Natura
2000 Ujście Noteci PLH080006). W obszarze ptasim Dolina Dolnej Noteci PLB080002 oddziaływanie
może dotyczyć gatunków A031 bocian biały Ciconia ciconia, A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus,
A073 kania czarna Milvus migrans, A074 kania ruda Milvus milvus, A119 kropiatka Porzana porzana,
A122 derkacz Crex crex, A127 żuraw Grus grus, A197 rybitwa czarna Chlidonias nigra, A272
podróżniczek Luscinia svecica i A307 jarzębatka Sylvia nisoria, a także 14 gatunków ptaków regularnie
migrujących nie wymienionych w załączniku I ww. dyrektywy: A028 czapla siwa Ardea cinerea, A036
łabędź niemy Cygnus olor, A039 gęś zbożowa Anser fabalis, A041 gęś białoczelna Anser albifrons,
A043 gęgawa Anser anser, A051 krakwa Anas strepera, A055 cyranka Anas querquedula, A056
płaskonos Anas clypeata, A118 wodnik Rallus aquaticus, A153 kszyk Gallinago gallinago, A198
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus, A290 świerszczak Locustella naevia, A292 brzęczka
Locustella luscinioides i A371 dziwonia Carpodacus erythrinus.
Należy przyjąć jednak, że działanie 4.9 realizowane zgodnie ze współczesną wiedzą będzie polegało
na racjonalnej regulacji stosunków wodnych uwzględniającej zarówno odbiór nadmiaru wód, jak ich
retencję, oczyszczanie, a na końcu ich wykorzystanie (w okresach deficytu) – czyli stworzenie układu
domkniętego. Wówczas działanie to można będzie uznać za raczej pozytywne dla siedlisk i gatunków
będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006 i Dolina Dolnej
Noteci PLB080002. Niemniej podczas prowadzenia prac budowlanych w obszarze Natura 2000 może
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dojść do oddziaływania na siedliska i gatunki (krótkotrwałe zakłócenie w siedlisku), dlatego też
realizacja działania wymaga zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie prowadzonych prac, dostosowanie
prac do biologii stwierdzonych gatunków).
Niewielkie potencjalne ryzyko dla obszarów Natura 2000 może również wynikać z realizacji działania
3.7 (Kontynuacja budowy i modernizacji systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych). Działanie to
może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze chronione w obrębie obszaru Natura 2000
Ujście Noteci PLH080006, (który w granicach miasta zajmuje taką samą powierzchnię, jak uprzednio
omawiany obszar PLB080002, tj.311,6 ha), a także w obrębie obszaru siedliskowego Murawy
Gorzowskie PLH080058 (o powierzchni 79,85 ha, w całości w granicach miasta). Działanie to może
wiązać się z ingerencją w te obszary, możliwe jest usuwanie roślinności, zakłócanie warunków
siedliskowych. Oddziaływanie może dotyczyć m.in. siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami
ochrony w obszarze Ujście Noteci PLH080006. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006, zagrożone wycinką
drzew jest siedlisko 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium). Inne siedliska przyrodnicze, leśne i łąkowe, mogą także być podlegać
oddziaływaniu w wyniku budowy nowych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Obszar Ujście
Noteci jest ważny także ze względu na ochronę siedlisk przyrodniczych takich, jak: 9170 Grąd
środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,Tilio-Carpinetum), 91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,
olsy źródliskowe) i 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion, 3270
Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 6210 Murawy
kserotermiczne (Festuco-Brometea) i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion
pallentis, 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Jest także istotny dla ochrony gatunków zwierząt związanych
ze środowiskiem wodnym: 1337 bobra Castor fiber i 1355 wydry Lutra lutra.
W obszarze Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058, potencjalnemu oddziaływaniu działania
3.7 mogą podlegać siedliska przyrodnicze: 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae), 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) i ciepłolubne murawy o
charakterze stepowym (Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis). Zgodnie z Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie
PLH080058, zagrożeniem dla tych siedlisk są działania związane z budową ścieżek, szlaków pieszych i
szlaków rowerowych. Wymieniony obszar Natura 2000 jest także ważny dla zachowania dwóch
innych siedlisk przyrodniczych, będących w nim przedmiotem ochrony: 2330 Wydmy śródlądowe z
murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) i 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (CladonioPinetum) i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum.
Jak jednak wynika z dokumentów planowania przestrzennego Gorzowa Wlkp. zaplanowania sieć
ścieżek rowerowych przebiega drogami już istniejącymi. Ewentualne oddziaływania na obszary
Natura 2000 może wiązać się więc z zakłóceniem warunków siedliskowych, te jednak można
stosunkowo łatwo minimalizować (zapewnienie najwyższego standardu prac, w tym dostosowanie
czasu robót do biologii gatunków, minimalizowanie ingerencji w istniejąca roślinność, a ponadto
stosowania materiałów przyjaznych środowisku naturalnych i przepuszczalnych nawierzchni).
Położony na zachodnim skraju obszaru opracowania, obszar Natura 2000 Ostoja WitnickoDębniańska PLB320015, tylko w bardzo niewielkim fragmencie (6,9 ha) znajduje się w granicach
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miasta Gorzów Wielkopolski i nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków w wyniku
wdrażania działań zapisanych w MPA.
Możliwe jest także potencjalne negatywne oddziaływanie realizacji działania 4.8 Rozbudowa i
modernizacja urządzeń wodociągowych oraz budowa systemu uwzględniająca optymalizację zużycia i
dystrybucji wody w mieście. W ramach tego działania prowadzone będą prace modernizacyjne na
terenie SUW w „Siedlicach”, który znajduje się w granicach obszarów Natura 2000 Ujście Noteci
PLH080006 i Dolina Dolnej Noteci PLB080002. Możliwe, że będzie wymagane usunięcie roślinności,
czasowo dojdzie także do zakłócenia w siedlisku (obecność ludzi, maszyn, hałas, możliwość
zanieczyszczenie wód w wyniku spływów z placu budowy). Działania te nie będą znaczące, będą
krótkotrwałe, o miejscowym zasięgu. Możliwe jest także ich zminimalizowanie. Niemniej z uwagi na
prowadzenie prac w obszarach Natura 2000, konieczne jest upewnienie się do skali i zasięgu
oddziaływania na etapie planowania przedsięwzięcia.
W analizie rozważono także potencjalne ryzyko związane z realizacją działania 3.4 „Promowanie
korzystania z energii z OZE, w tym fotowoltaika”. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002, takie gatunki, jak:
A031 bocian biały Ciconia ciconia, A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, A073 kania czarna Milvus
migrans, A074 kania ruda Milvus milvus, A127 żuraw Grus grus, A028 czapla siwa Ardea cinerea, A036
łabędź niemy Cygnus olor, A039 gęś zbożowa Anser fabalis, A041 gęś białoczelna Anser albifrons,
A043 gęgawa Anser anser mogą być potencjalnie zagrożone przez budowę elektrowni wiatrowych. W
MPA działanie skierowane jest do właścicieli i zarządców budynków i dotyczy małych instalacji i
mikroinstalacji realizowanych w obszarach zabudowanych (na budynkach i w ich otoczeniu). Skala i
rozmiar ewentualnych inwestycji, które mogą być skutkiem dobrze prowadzonej kampanii
informacyjnej, pozwalają ocenić, że rozwiązania OZE, o których mowa w MPA nie będą oddziaływały
na obszary Natura 2000.
Generalnie, w MPA do zmian klimatu nie przewiduje się wykonywania działań mogących radykalnie
wpłynąć na pogorszenie jakości siedlisk (zasypywanie terenu, zmiana przebiegu koryt cieków, drenaż,
prostowanie koryt rzecznych, osuszanie). Jak wskazano powyżej, na zachowanie przedmiotów
ochrony – gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002, potencjalny
wpływ może mieć realizacja inwestycji, np. budowę elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych, co
wynika z zakresu działania 3.4. Siedliska i gatunki obu obszarów obszarach Natura 2000 Ujście Noteci
PLH080006 i Dolina Dolnej Noteci PLB080002 potencjalnie mogą podlegać negatywnemu wpływowi
nieprawidłowo prowadzonej melioracji w dolinie Warty (działanie 4.9) i w niewielkim stopniu
rozbudowy ścieżek rowerowych (działanie 3.7).
Na obecnym etapie planowania, nie jest możliwe ustalenie konkretnego zasięgu i intensywności
skutków działań planowanych w MPA w odniesieniu do określonych przedmiotów ochrony. Stąd,
proponowanie środków minimalizujących musi z konieczności być ograniczone do zasady
maksymalnej przezorności i dokładnej uprzedniej oceny warunków środowiska. O zaistnieniu
potencjalnego obszaru konfliktowego pomiędzy skutkami powyższych działań a przedmiotami
ochrony w obszarach Natura 2000 będzie można wnioskować dopiero po ustaleniu odpowiednich
planów inwestycyjnych.
W rozdziale 12 podano działania minimalizujące potencjale negatywne oddziaływania wymienionych
działań na obszary Natura 2000, możliwe do określenia na etapie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu MPA.
W konkluzji należy podkreślić, że miarodajna ocena rzeczywistego wpływu działania związanego z
prac melioracyjnych, budowy ścieżek rowerowych oraz modernizacji ujęcia wód na chronione
siedliska i gatunki będzie możliwa dopiero w odniesieniu do konkretnego zadania, dla którego
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wskazana będą lokalizacja, skala i rodzaj przedsięwzięć. Skutki wpływu inwestycji (pozytywne lub
negatywne) na konkretne siedlisko – przedmiot ochrony danego obszaru Natura 2000 będą mogły
być określone w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura
2000. Poza omówionym powyżej ryzykiem potencjalnych negatywnych oddziaływań, należy
stwierdzić, że MPA nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, w
szczególności nie spowoduje:
 zmniejszenia liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarach
Natura 2000,
 zmian w ich rozmieszczeniu i zagęszczeniu,
 naruszenia równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami w każdym z obszarów,
 opóźnienia w osiągnięciu celów ochrony żadnego z obszarów Natura 2000,
 znaczącej fragmentacji obszarów Natura 2000, która wpłynęłaby na integralność obszarów
Natura 2000 oraz sieci Natura 2000,
jak również nie wpłynie na czynniki, decydujące o utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków
zwierząt.

10 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji MPA
MPA jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta na zmiany klimatu. Można prognozować,
że w sytuacji braku podjęcia działań adaptacyjnych zmiany w środowisku będą dotyczyły przede
wszystkim warunków życia ludzi.
Celem działań strategicznych wskazanych w ocenianym projekcie MPA jest:
 przystosowanie funkcjonowania miasta i jego poszczególnych sektorów na niekorzystne
oddziaływanie czynników klimatycznych (nie tylko tych prognozowanych w związku z
przewidywanymi zmianami klimatu, ale także obserwowanych obecnie);
 przekształcenie układu miejskiego, w tym zwłaszcza jego struktury funkcjonalno-przestrzennej, w
kierunku ograniczenia czynników potęgujących niekorzystne (dla funkcjonowania układu
miejskiego oraz warunków życia i zamieszkania populacji miejskiej) zjawiska klimatyczne
(potęgujące tzw. dominantę klimatu miejskiego).
W pierwszym celu zakłada się, że zmiany klimatu i związane z tym niekorzystne zjawiska
meteorologiczne, są nieuniknione i nie mamy na nie wpływu. W związku z tym wskazuje się
odpowiednie działania dostosowawcze, zmniejszające negatywne skutki tych zjawisk (działania
bierne). Wymienić tu można przykładowo fale upałów, których zarówno częstotliwość, jak i długość
okresów będzie wzrastać, co w szczególności stwarzać będzie zagrożenie dla zdrowia i życia
mieszkańców, przede wszystkim grup wrażliwych (starsze grupy wiekowe, dzieci, osoby chore).
Populacja ludzka stanowi tu najważniejszy receptor oddziaływania wysokich temperatur (ale także
niskich, które – chociaż ich występowanie się zmniejszy, ale nadal będzie występować). W związku z
tym w MPA przewidziano szereg działań zmniejszających skutki oddziaływania tego stresora –
wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, termomodernizacje budynków, rozwój
obiektów leczniczych i opiekuńczych, rozwój systemów ostrzegania czy wreszcie poszerzenie
świadomości klimatycznej (lub szerzej – ekologicznej) lokalnej społeczności.
Podobne działania dostosowawcze przewidziano w MPA odnośnie minimalizowania skutków
ekstremalnych opadów atmosferycznych. Działania adaptacyjne (jako dostosowawcze) dotyczą tu
systemów zagospodarowania wód opadowych – ich rozbudowy, lub przebudowy, ze szczególnym
uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury.
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Drugi cel ukierunkowany jest na zmniejszenie dominanty miejskiego topoklimatu, a działania
odpowiadające temu celowi polegają na wzmocnieniu terenów zieleni (a więc także tworzeniu
błękitno-zielonej infrastruktury), odpowiednim kształtowaniu zabudowy dla umożliwienia
przewietrzania lub ograniczania przegrzania, czy ograniczeniu lokalnych emisji zanieczyszczeń
powietrza. Mniejsze możliwości wpływania na klimat lokalny mają działania dotyczące nawalnych
opadów (chociaż do pewnego stopnia wysoka zabudowa potęguje takie opady nawalne w związku
z „wymuszoną” konwekcją powietrza). Zachowując natomiast odpowiedni udział terenów
nieuszczelnionych (infiltracyjnych) można istotnie zmniejszyć skutki ulewnego deszczu w postaci
niszczących powodzi nagłych (miejskich). Dalsze wskazane w MPA działania przystosowawcze w
odniesieniu do intensywnych opadów polegają na tworzeniu kompleksowych systemów
przechwytywania, odbierania, oczyszczania oraz wykorzystywania nadmiaru wód opadowych na
miejscu, a więc stworzenia w miarę domkniętego układu, co z zasady jest działaniem
proekologicznym. Główną formą takiego układu ma być błękitno-zielona infrastruktura, a zatem
działanie bazujące na naturalnych funkcjach ekosystemów. Te domknięte układy zagospodarowania
wód opadowych mogą być realizowane na różnych poziomach i w różnej skali: systemu BZI dla całego
miasta (wykorzystując przy tym istniejącą strukturę – osnowę przyrodnicza miasta), dla
poszczególnych jego części (np. terenów przemysłowych, handlowo-usługowych, osiedli
mieszkaniowych), a nawet na pojedynczej działce budowlanej, gdzie wodę spływającą z dachu
wykorzystywać można np. w ogródku. Warto też dodać, że takie ekologiczne rozwiązania przyczyniać
się powinny także do wzbogacania różnorodności biologicznej, skuteczniejszej ochrony cennych
obiektów przyrodniczych i ich zespołów, złagodzenia ekstremów termicznych, oczyszczaniu powietrza
i wody czy wreszcie podniesienia estetyki krajobrazu. Działania bazujące na BZI są więc działaniami
chroniącymi środowisko i kreującymi zmiany w nim zachodzące w pożądanym kierunku.
Oprócz wyżej wymienionych działań, w MPA zapisano szereg działań „miękkich” dotyczących także
edukacji ekologicznej. Wysoki poziom świadomości ekologicznej lokalnej społeczności ma ogromne
znaczenie w skutecznej realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Z tego punktu widzenia ważne
są też działania planistyczne dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta,
które powinny odpowiednio ukierunkować ten rozwój wg przyjętych zasad (określonych np. w
katalogach dobrych praktyk). Te „miękkie” działania (o charakterze edukacyjnym lub organizacyjnym)
wskazane zostały w ocenianym projekcie MPA dla wzmocnienia potencjału adaptacyjnego miasta.
Odstąpienie od realizacji postanowień MPA nie tylko nie przygotuje miejskich ekosystemów Gorzowa
Wlkp. na nasilające się ekstremalne zjawiska klimatyczne, ale może doprowadzić także do
pogorszenia się jakości środowiska w ogólności. Tym samym pogorszyć się mogą warunki życia i
zamieszkania gorzowskiej populacji, zwłaszcza w centralnej części miasta.
Należy jednak zaznaczyć, że szereg działań określonych w MPA może być realizowany na podstawie
innych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta. Mają one bowiem podobny charakter i
chociaż nie były ukierunkowane na adaptacje do zmian klimatu, to cele adaptacyjne jednak spełniają.
Plan adaptacji stanowi jednak silne wsparcie dla tych działań strategicznych, z czym może wiązać się
też łatwiejsze pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na ich realizacje.
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11 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
MPA na środowisko
Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko. Zasięg terytorialny
dokumentu ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta i jest znacznie oddalony od
granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, w którym
położone jest miast oraz obszarami poza granicami kraju. Oddziaływania MPA mają lokalny zasięg,
zamykają się w granicach miasta.

12 Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko
12.1 Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA
Poniżej wskazano rekomendacje, które po wprowadzeniu do końcowej wersji MPA przyczynią się do
lepszej realizacji celów ochrony środowiska lub wzmocnienia korzystnego dla środowiska
oddziaływań zaplanowanych działań adaptacyjnych.
Tabela 4.
Lp.
1

2

Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA

Miejsce zmiany
Działanie 3.2.
Wzbogacenie przestrzeni
publicznych miasta o
rozwiązania błękitnozielonej infrastruktury
Działanie 3.7.
Kontynuacja budowy i
modernizacji systemu
ścieżek rowerowych i
ciągów pieszych
Działanie 4.2.
Przebudowa i adaptacja
wód i zieleni miejskiej –
tworzenie systemu
błękitno-zielonej
infrastruktury
Działanie 4.3. Budowa i
rozwój lokalnych
systemów błękitnozielonej infrastruktury
służącej przechwytywaniu
nadmiaru wód
opadowych, ich retencji i
zagospodarowania
Działanie 3.5.
Kontynuacja
termomodernizacji

Zakres zmiany
Uzupełnienie opisu działań o wskazanie, że przedsięwzięcia w zakresie
zielono-błękitnej infrastruktury powinny być realizowane w trybie
partycypacyjnym, z zapewnieniem udziału lokalnych społeczności w
planowaniu i wdrażaniu rozwiązań BZI.

Uzupełnienie opisu działania o wskazania, że przy planowaniu prac
termomodernizacyjnych:
 uwzględnione będą potrzeby ochrony gatunków ptaków i nietoperzy,
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Lp.

Miejsce zmiany
budynków użyteczności
publicznej i modernizacja
energetyczna budynków
mieszkalnych

3

Działanie 4.9.
Modernizacja i
przebudowa systemu
melioracyjnego

Zakres zmiany
które mogą zasiedlać remontowane obiekty
 będą rozważane możliwości wprowadzenie na budynkach rozwiązań z
zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, w szczególności w terenach
intensywnie zabudowanych
 uwzględniona zostanie potrzeba łagodzenia zjawiska miejskiej wyspy
ciepła poprzez dobór odpowiednich materiałów i barw
(charakteryzujących się wysokim albedo)
 uwzględnione zostaną potrzeby wyważenia wartości historycznych i
kulturowych oraz zmian wnoszonych nowe elementy
Uzupełnienie opisu działania o wskazania, że przy planowaniu działań z
zakresu melioracji w obszarach niezbudowanych zachowany zostanie
priorytet potrzeb ochrony przyrody.

12.2 Zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA, zlokalizowane są na
terenach w przewadze zurbanizowanych i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak dla niektórych działań adaptacyjnych proponuje się
rozwiązania, które ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko.
Tabela 5. Rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko
planowanych działań adaptacyjnych
Lp.
1

Działania
Działanie 3.5.
Kontynuacja
termomodernizacji
budynków użyteczności
publicznej i modernizacja
energetyczna budynków
mieszkalnych

-

-

2

Działanie 3.6.
Rozwój zrównoważonego
transportu miejskiego

-

-

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
sprawdzenie budynku przed wdrożeniem działania pod kątem
występowania,
dostosowanie prac do biologii stwierdzonych gatunków,
w sytuacji stwierdzenia występowania gatunków ptaków lub nietoperzy,
których siedliska będą zniszczone podczas prowadzenia prac, zwrócenie
się do RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie zgody na zniszczenie
siedlisk ptaków chronionych,
zapewnienie schronień przystosowanych do stwierdzonych gatunków
dbałość o estetykę i kompozycję budynków
prace w chronionych układach urbanistycznych i zabytkach architektury
wymagają zindywidualizowania rozwiązań w uzgodnieniu ze służbami
ochrony zabytków
zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków)
oddzielenie parkingów od zabudowy pasami zieleni wysokiej i niskiej
(drzew i krzewów)
zapewnienie podczyszczania spływów opadowych z parkingów, o ile
będzie taka potrzeba
wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z elementów
przepuszczalnych
minimalizowanie elementów technicznych budowli
wykorzystanie zieleni do wkomponowania elementów technicznych w
krajobraz
w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody i na terenie w
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Lp.

Działania

3

Działanie 3.7.
Kontynuacja budowy i
modernizacji systemu
ścieżek rowerowych i
ciągów pieszych

4

Działanie 3.9.
Sukcesywna wymiana
sieci cieplnych na
preizolowane; wymiana
zdewastowanej izolacji
termicznej
Działanie 4.4.
Zagospodarowanie wód
opadowych na terenie
miasta - kontynuacja
Działanie 4.7.
Modernizacja obiektów i
urządzeń związanych z
emisją i oczyszczaniem
ścieków oraz wód
opadowych
Działanie 4.8.
Rozbudowa i
modernizacja urządzeń
wodociągowych oraz
budowa systemu
uwzględniająca
optymalizację zużycia i
dystrybucji wody w
mieście

5

6

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
OChK „Dolina Warty i Dolnej Noteci” lub w sąsiedztwie obszarów Natura
2000 Ujście Noteci PLH080006, Dolina Dolnej Noteci PLB080002 i
Murawy Gorzowskie PLH080058 oraz rezerwatu „Gorzowskie Murawy”
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim
Planowanie i budowanie ścieżek rowerowych w obszarach Natura 2000
Ujście Noteci PLH080006, Dolina Dolnej Noteci PLB080002 i Murawy
Gorzowskie PLH080058 wymaga:
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków)
- stasowania nawierzchni przepuszczalnych, z naturalnych materiałów
- zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków, ograniczenie do minimum wycinki drzew i usuwania
roślinności, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie prowadzonych prac)
- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków, ograniczenie do minimum wycinki drzew i usuwania
roślinności, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie prowadzonych prac)
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków)
- zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców w czasie
wykonywania prac na terenie i w rejonie ujęć wody lub pompowni w
przypadku stwierdzenia zagrożenia jej jakości
- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim
- dla prac w obszarach Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006 i Dolina
Dolnej Noteci PLB080002 (SUW Siedlice) konieczne jest
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie, w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim
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Lp.
7

Działania
Działanie 4.9.
Modernizacja i
przebudowa systemu
melioracyjnego

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
- zapewnienie rozwiązań uuwzględniających zarówno odbiór nadmiaru
wód, jak ich retencję, oczyszczanie a na końcu ich wykorzystanie (w
okresach deficytu)
- uwzględnienie potrzeb ochrony ekosystemów wodnych i od wód
zależnych
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków)
- zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim, w szczególności w przypadku prac
planowanych w obszarach Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006 i Dolina
Dolnej Noteci PLB080002
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych
(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych
gatunków)

13 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w MPA
W procesie opracowania MPA rozpatrzono rozwiązania alternatywne – trzy opcje adaptacji miasta.
Opcje te zostały poddane analizom – analizie wielokryterialnej (MCA) oraz analizie kosztów i korzyści
(CBA). Kryteria środowiskowe były uwzględnione w obu analizach. W analizie wielokryterialnej
oceniono działania uboczne oraz zrównoważany charakter proponowanych działań (możliwy
negatywny wpływ na środowisko oraz spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju - sprawiedliwości
międzypokoleniowej i oszczędnego gospodarowania zasobami). W analizie kosztów i korzyści brano
pod uwagę korzyści w zakresie majątku środowiskowego, m.in. zwiększenie powierzchni błękitnozielonej infrastruktury i realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Analizy pozwoliły
na wybór rozwiązania – opcji adaptacji, która nie tylko w jak najmniejszym stopniu niekorzystnie
mogłaby wpływać na środowisko, ale także takiej, która w jak największym stopniu służy ochronie
zasobów i jakości elementów środowiska.
MPA został wypracowany w trybie współpracy zespołu ekspertów, przedstawicieli miasta –
pracowników urzędu miasta, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych miasta – oraz
interesariuszy. W trakcie opracowania MPA przeprowadzono cykl trzech warsztatów, na których
dyskutowano kolejne elementy dokumentu. Ponadto odbyły się spotkania robocze członków zespołu
ekspertów i członków zespołu miejskiego. Jest to więc dokument opracowany w trybie
partycypacyjnym i uwzględniający potrzeby adaptacji do zmian klimatu różnych grup społecznych.
MPA powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są
zmiany klimatu. Działania adaptacyjne będą realizowane w celu poprawy warunków życia w mieście i
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Działania adaptacyjne będą pozytywnie
oddziaływały na środowisko. MPA jest spójny z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian
klimatu oraz polityką rozwoju miasta. MPA jest powiązany z dokumentami wyrażającymi tę politykę i
będzie powodować wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych dokumentów na środowisko.
Jednocześnie, jak wskazano w rozdz. 10, przewidywane jest pogorszenie bezpieczeństwa
mieszkańców miasta w przypadku braku realizacji MPA, który został opracowany po szczegółowym
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rozpatrzeniu wszelkich wpływów klimatu na miasto i wrażliwości komponentów miasta na zmiany
klimatu.
Jak wykazano w rozdziałach 6, 7 i 8 MPA nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony. MPA,
nie spowoduje fragmentacji obszarów Natura 2000, która wpłynęłaby na integralność obszarów
Natura 2000 oraz sieci Natura 2000.
W przypadku działań adaptacyjnych – technicznych, realizowanych w środowisku, mogą wystąpić
negatywne oddziaływania związane głównie z etapem budowy przedsięwzięć. Dla tych działań
wskazano szereg rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania, które zostały uwzględnione
w MPA lub będą uwzględnione w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na
środowisko. Wdrożenie tych rozwiązań zmniejszy możliwość negatywnego oddziaływania
zaplanowanych działań adaptacyjnych.
Zgodnie z koncepcją adaptacji do zmian klimatu wyrażoną w Białej Księdze. Adaptacja do zmian
klimatu: europejskie ramy działania (COM(2009)147final) „Jednym ze sposobów przeciwdziałania
skutkom zmian klimatu są strategie koncentrujące się na zarządzaniu zasobami wodnymi,
gruntowymi i biologicznymi oraz ich ochronie w celu utrzymania i przywrócenia zdrowych i sprawnie
funkcjonujących ekosystemów zdolnych do adaptacji do zmian klimatu. (…) Dowody wskazują, że
korzystanie z możliwości natury w zakresie niwelowania i kontrolowania skutków na obszarach
miejskich i wiejskich może być skuteczniejszym sposobem adaptacji, niż poleganie tylko na
infrastrukturze fizycznej”. Zasady te były podstawą opracowania Planu Adaptacji i stanowią główne
kryterium wyboru wariantu.

14 Trudności napotkane przy opracowaniu Prognozy
wynikające z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy
W ocenie wpływu poszczególnych działań na środowisko wykorzystano zarówno dzisiejszy stan
wiedzy, jak i doświadczenie ekspertów. Niemniej z uwagi na specyfikę ocen prognostycznych, także
i niniejsza Prognoza obarczona jest pewną dozą niepewności.
Faktyczne, mierzalne oddziaływania na środowisko są efektem realizacji konkretnych przedsięwzięć,
a charakter i zasięg tych oddziaływań zależy od charakteru i skali przedsięwzięć oraz wrażliwości
środowiska obszarów, w których przedsięwzięcia są lokalizowane. Bez szczegółowych informacji
o przedsięwzięciu i jego lokalizacji trudno jest określić efekty, jakie wywoła ono w środowisku.
Dlatego też operowano kategoriami możliwych oddziaływań potencjalnych zadań realizacyjnych oraz
rodzajami reakcji środowiska na te oddziaływania.
Obszarem niepewności jest także nakładanie się oddziaływań wynikających z realizacji działań
adaptacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta. Często wysoki
stopień ogólności oraz specyfika dokumentów nie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich możliwych
efektów sumarycznych i synergicznych jakie lokalnie wystąpią w środowisku miasta oraz jego
otoczenia. Wreszcie trudności wynikały też z problemów pozyskania istotnych informacji lub dostępu
do niektórych dokumentów.
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15 Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji
postanowień MPA dla środowiska
W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą się także do
ochrony środowiska. Niemniej proponuje się, aby w końcowej wersji MPA znalazły się dodatkowe
wskaźniki, które przedstawiono w tabeli.
Tabela 6. Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska
Komponent
Wskaźnik
Częstość Źródło informacji
środowiska
Różnorodność
biologiczna, flora i fauna

Warunki życia i zdrowie
ludzi
Wody

Powietrze atmosferyczne
i klimat
Dziedzictwo kulturowe,
zabytki i krajobraz

Liczba modernizowanych budynków, w
których stwierdzono występowanie
gatunków ptaków i nietoperzy i liczba
zapewnionych schronień
Liczba wyciętych drzew na potrzeby realizacji
działań adaptacyjnych
Monitoring siedlisk w obszarach
zmeliorowanych w obszarach Natura 2000
(zgodnie z PMŚ)
Ocena komfortu życia w mieście przez
mieszkańców – badanie ankietowe
Jakość wód w ciekach będących odbiornikami
wód z kanalizacji deszczowej w mieście
(zgodnie z PMŚ)
Przekroczenia norm stężeń (ozon
troposferyczny, pył PM10, pył PM2,5)
(zgodnie z PMŚ)
Ocena jakości przestrzeni miejskich przez
mieszkańców lub turystów – badanie
ankietowe

Co 2 lat

Urząd Miasta

Co 2 lata

Urząd Miasta

Co 5 lat

GIOŚ

Co 5 lat

Urząd Miasta

Co roku

GIOŚ

Co roku

GIOŚ

Co 5 lat

Urząd Miasta
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