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Streszczenie
Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona
Góra 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 – Państwowy Instytut
Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 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
Zielona Góra 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.
Dz.U. 2018, poz. 2081) oraz postanowieniami wydanymi na jej podstawie.

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi
dokumentami
Plan adaptacji do zmian klimatu ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie
jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami
zmian klimatu, obserwowanego w mieście.
Projekt MPA jest zgodny z tym „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).
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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
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 roku,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie oraz
regionalnymi, w szczególności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego. Do dokumentów regionalnych zaliczyć też można Strategię Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG).
Z punktu widzenia celów Prognozy istotne są przede wszystkim powiązania MPA z dokumentami
miejskimi, których oddziaływanie na środowisko, będące skutkiem realizacji ich ustaleń, może
kumulować się z oddziaływaniem będącym wynikiem wdrożenia założeń MPA. Do tych dokumentów
należą:
 Strategia Rozwoju Zielonej Góry na lata 2012-2022,
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zielona Góra i
gminy Zielona Góra,
 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej
Góry,
 Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2016-2019 z perspektywą na lata
2020-2023,
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra na lata 2014 –2020,
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020 dla miasta
Zielonej Góry i gmin ościennych, które zawarły z miastem Zielona Góra porozumienia w sprawie
wspólnej organizacji transportu publicznego
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Zielonej
Góry,
 „ZIELONA” ZIELONA GÓRA Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra.

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.
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Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony środowiska
Miasto Zielona Góra według podziału fizycznogeograficznego Polski położone jest w obrębie 5
mezoregionów. Południowa część miasta leży na Obniżeniu Nowosolskim stanowiącym część
pradoliny o piaszczystym dnie. Środkowa część obszaru położona jest w zasięgu znacznie
wyniesionego (wysokości względne do 100 m) wału wzgórz morenowych – Wału Zielonogórskiego.
Północna wschodnia część położona jest w obrębie Kotliny Kargowskiej, obejmującej doliny Odry i
Obry. Wysunięta na północny zachód część miasta wchodzi w zasięg jednostek morfologicznych:
Doliny Środkowej Odry i Wysoczyzny Czerwińskiej. Rzeźba terenu na obszarze Zielonej Góry jest więc
silnie urozmaicona.
Zielona Góra położona jest na lokalnym dziale wodnym pomiędzy obszarami pradolin Warszawsko–
Berlińską i Barycko-Głogowską, który tworzy wał czołowo-morenowy obejmujący centralną część
miasta. Na północ od linii wododziału przepływają cieki Gęśnik i Łącza, które po połączeniu się w
rzekę Zimna Woda wpływają do Odry. Na południe od wału wzgórz morenowych wypływają cieki
Dłubnia i Pustelnik – dopływy Ochli. Niewiele jest zbiorników wód stojących. Największym źródłem
zanieczyszczeń cieków powierzchniowych są ścieki sanitarne odprowadzone z budynków. Rzeki
przepływające przez miasto są zaliczane do 8 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Dla
JCWP w Zielonej Górze oceniono, że osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone.
Wody podziemne na terenie miasta są objęte ochroną w formie głównych zbiorników wód
podziemnych (GZWP). Na północy miasta rozciąga się GZWP nr 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska,
a na południu GZWP nr 301 Pradolina Zasiek – Nowa Sól. Obszar miasta znajduje się w zasięgu dwóch
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Obie części cechują się dobrym stanem ilościowym
i jakościowym wód.
Dla osnowy przyrodniczej Zielonej Góry największe znaczenie mają kompleksy leśne otaczające ze
wszystkich stron „główne” miasto oraz wszystkie enklawy inkorporowanych do miasta wiejskich
układów osadniczych. Lasy stanowią ponad 50 % obszaru municypalnego. Najbardziej zurbanizowane
obszary Zielonej Góry pozbawione są wykształconej błękitno-zielonej infrastruktury. Tworzą ją
jedynie niewielkie zielone i wodne enklawy. Powierzchnia zieleni publicznej w centrum miasta jest
niewystarczająca.
W granicach administracyjnych miasta położone są (częściowo lub w całości) następujące formy
ochrony przyrody:
 Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004,
 Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028,
 Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012,
 Natura 2000 Zimna Woda PLH080062,
 Rezerwat Przyrody „Zimna Woda”,
 Obszary Chronionego Krajobrazu: Dolina Śląskiej Ochli, Krośnieńska Dolina Odry, Nowosolska
Dolina Odry,
 użytki ekologiczne: Pętla Odry I, Pętla Odry II, Pętla Odry IV, Remiza, Bagno Michała,
Trzcinowisko, Ługowskie Łąki, Konwalie, Babrzysko,
 54 pomniki przyrody ożywionej oraz 6 przyrody nieożywionej.
Do najważniejszych problemów ochrony środowiska na obszarze Zielonej Góry zalicza się:
niedostatek terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych, trudności w zagospodarowaniu wód
opadowych i zabezpieczeniu miasta przed skutkami nawalnych opadów, okresowo
ponadnormatywne stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (głównie benzo(a)pirenu
w pyle zawieszonym) oraz niezadowalający stan czystości wód powierzchniowych.
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Ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
W prognozie przeanalizowano Plan Adaptacji 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 działanie 5.6, w którym planuje się
zmianę dokumentów planowania przestrzennego dla uwzględnienia w nich instalacji OZE, może nie
służyć realizacji celów ochrony różnorodności biologicznej oraz ochrony krajobrazu kulturowego
miasta (cel 16). Niektóre instalacje OZE mogą bowiem niekorzystnie wpływać na środowisko
przyrodnicze i wizualne.
Z oceny wpływu Planu Adaptacji na rozwiązanie problemów ochrony środowiska w Zielonej Górze
wynika, że większość z nich jest uwzględniona w dokumencie. Problemy te zostały zidentyfikowane
podczas opracowania Planu Adaptacji, a w dokumencie znalazły się 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:
 3.1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej uwzględniającej
zwiększenie zieleni w zwartej zabudowie, a także odtwarzanie klinów zieleni wnikających do
centrum miasta,
 3.2. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej
infrastruktury na rewitalizowanych terenach,
 3.3. Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych, oraz pielęgnacji zieleni w
podwórkach,
 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (błękitno-zielonej infrastruktury) z wykorzystaniem
zasobów naturalnych,
 4.6. Zachowanie i rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej
błękitno-zielonej infrastruktury służącej odprowadzaniu, oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej
lub podziemnej) nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z otaczających zlewni,
a także działania:
 1.3. Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i
planistycznych miasta,
 1.4. Sporządzanie planów miejscowych dla prawnego zabezpieczenia możliwości wprowadzenia
błękitno-zielonej infrastruktury służącej adaptacji do zmian klimatu,
 2.6. Promowanie dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych i odpowiednich zachowań,
 3.4. Opracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej
infrastruktury (służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków termicznych),
 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta.
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 wód opadowych
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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 też na poprawę warunków życia dla roślin i zwierząt w dolinach rzecznych.
Ochronie zasobów wody służyć będzie także działanie 2.7 – Prowadzenie działań edukacyjnych
promujących zachowania proekologiczne sprzyjające np. oszczędzaniu wody, zagospodarowaniu wód
opadowych, ograniczeniu niskiej emisji, wykorzystaniu OZE, właściwej gospodarce odpadami itp.
Do poprawy jakości powietrza, a tym samym jakości życia w mieście, przyczynią się działania takie
jak:
 3.5. Modernizacja zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków.
 5.2. Rozwój systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego z ukierunkowaniem na transport
elektryczny,
 5.3. Budowa systemu Inteligentnego Zarządzania Transportem na terenie miasta Zielona Góra,
 5.4. Promocja, budowa i modernizacja systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
 5.5. Sukcesywna wymiana elementów sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana
zdewastowanej izolacji termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego i podłączanie nowych
obiektów do sieci ciepłowniczej na nowe obszary miasta; budowa, rozbudowa i modernizacja
sieci ciepłowniczej w kierunku możliwości produkcji chłodu,
a w szczególności działanie 5.1 – Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego
powietrza i korytarzy wentylacyjnych na obszarach zurbanizowanych.
Wszystkie te działania są odpowiedzią na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska
Zielonej Góry, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Problem ten pośrednio związany jest ze
zjawiskami klimatycznymi takimi jak inwersje i miejska wyspa ciepła. Działania te przyczyniają się do
zmniejszenia presji miasta na środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu. Działania te
poprzez zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych (w ogrzewaniu budynków i samochodach
indywidualnych) w pewnym niewielkim stopniu służą ochronie klimatu. Razem z „Planem gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra na lata 2014 –2020”, „Programem Ochrony Środowiska dla
miasta Zielona Góra na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” oraz dokumentami
w zakresie zrównoważonego transportu, mogą przynieść synergiczne efekty w ograniczeniu spalania
paliw kopalnych i redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Działania te mimo lokalnych skutków
są ważne dla wdrażania polityki klimatycznej kraju i UE.
Wszystkie działania służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Zielonej Góry. Działania są
odpowiedzią na konkretne zagrożenia związane z klimatem, w szczególności ekstremalnymi
temperaturami i powodziami. Działania adaptacyjne celu 1 – Wzmocnienie systemu wspomagania
decyzji i systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych ze zmianami klimatu, celu 2 –
Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do
zmian klimatu, celu 4 - Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (opady
nawalne, powodzie/podtopienia i susza)oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania
atmosferyczne, i celu 5 – Poprawa jakości środowiska w warunkach zmian klimatu - służą
bezpośrednio lub pośrednio ochronie mieszkańców. Działania celu 3 – Zwiększenie odporności miasta
na ekstremalne zjawiska termiczne poprawią kontakt mieszkańców Zielonej Góry z zielenią miejską.
Negatywne oddziaływanie na środowisko może dotyczyć następujących działań:
 3.5. Modernizacja zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków,
 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta,
 4.8. Zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresie występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych (susze, ulewy, burze itp.),
 4.9. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej uwzględniająca optymalizację zużycia i
dystrybucji wody w mieście,
 4.13. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną,
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4.10. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
wraz z ich hermetyzacją oraz zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej do obiektów
gospodarki ściekowej,
4.15. Prowadzenie pielęgnacji zieleni miejskiej poprawiającej stan bezpieczeństwa mieszkańców,
4.16. Zabezpieczenie konstrukcji (np. dachów) w obiektach publicznych,
5.5. Sukcesywna wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana zdewastowanej izolacji
termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego i podłączanie nowych obiektów do sieci
ciepłowniczej na nowe obszary miasta; budowa, rozbudowa i modernizacja sieci cieplnej z
możliwością produkcji chłodu,
5.6. Promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika); zmiana
SUiKZP uwzględniająca wyznaczenie terenów produkcji energii odnawialnej.

Działania 2.1, 2.3, 5.1 to działania techniczne, które będą powodowały ingerencję w środowisko. Ich
oddziaływanie będzie związane głównie z etapem budowy i będzie dotyczyło różnorodności
biologicznej (możliwość usuwania roślinności, w tym drzew), warunków życia ludzi (poprzez emisję
hałasu i zanieczyszczeń powietrza podczas prac budowlanych), powierzchni ziemi i gleb (konieczność
przekształcenia, możliwość zanieczyszczenia gleb).
Działanie 4.3, również na etapie budowy, może oddziaływać na gatunki zwierząt poprzez niszczenie
miejsc występowania na budynkach lub w budynkach (np. wróble, jerzyki, nietoperze). Działanie
4.15, w ramach którego możliwe będzie usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku
silnego wiatru może zubażać strukturę przyrodniczą miasta, a nawet dotyczyć pomników przyrody.
Działanie 5.6 i zaplanowane w nim uwzględnianie rozwoju OZE w polityce przestrzennej może
niekorzystnie wpływać na zasoby przyrodnicze, w szczególności gatunki ptaków, nietoperzy oraz
krajobraz. Oddziaływania te będą niekorzystne także dla obszarów chronionych tworzących
przyrodnicze otoczenie Zielonej Góry (Obszary Natura 2000: Krośnieńska Dolina Odry PLH080028,
Dolina Środkowej Odry PLB080004, Kargowskie Zakola Odry PLH080012, Obszary Chronionego
Krajobrazu: Dolina Śląskiej Ochli, Krośnieńska Dolina Odry, Nowosolska Dolina Odry, Zespoły
Przyrodniczo-Krajobrazowe: „Liliowy las” i „Park Braniborski” oraz użytki ekologiczne).
Większość negatywnych oddziaływań to oddziaływania krótkoterminowe, o lokalnym zasięgu
i możliwe do zminimalizowania lub uniknięcia. Dlatego nie będą one znaczące dla przyrody miasta
Zielonej Góry.

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 łąkowych, leśnych i
przybrzeżnych – związanych z wodą, a także bytujących tam gatunków fauny (przedmiotów ochrony
zgodnie z Dyrektywą Siedliskową), potencjalny wpływ może mieć rozwój energetyki ze źródeł
odnawialnych (działania 5.6). Możliwe jest negatywne oddziaływanie na chronione gatunki ptaków
(A073 kania czarna, A074 kania ruda, A038 łabędź krzykliwy, A039 gęś zbożowa) oraz nietoperzy
(mopek zachodni Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis). O skali i znaczeniu tego
wpływu można będzie wnioskować dopiero w trakcie wyznaczenia terenów pod inwestycje OZE w
dokumentach planistycznych i ustalania wdrażanego rodzaju OZE (elektrownie wiatrowe,
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fotowoltaika, elektrownie wodne, produkcja/spalanie biomasy). Poza wymienionym działaniem 5.6,
należy stwierdzić, 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
MPA jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta na zmiany klimatu. W sytuacji braku
podjęcia działań adaptacyjnych ujętych w MPA cel ten może nie zostać osiągnięty. Przewidywana
zmiana klimatu, w szczególności wzrost częstotliwości i intensywności zjawisk ekstremalnych, będą
zmieniały warunki życia ludzi, prowadziły do przekształceń wód, gleb, roślinności i siedlisk. Zielona
Góra posiada dokumenty służące ochronie środowiska. Wdrażanie polityki rozwoju miasta pozwoli na
sukcesywną poprawę stanu środowiska w mieście w szczególności w zakresie jakości powietrza i
jakości wód, a także poprawę ochrony przyrody miasta. Poprawie środowiska miejskiego służą także
dokumenty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego transportu. Plan Adaptacji, jako
dokument spójny z polityką ochrony środowiska Zielonej Góry, pozwala na lepsze osiągnięcie
zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku realizacji MPA korzystne zmiany w środowisku mogą
zachodzić wolniej niż w sytuacji realizacji zaplanowanych w nim działań.

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu MPA na środowisko
Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko. Zasięg terytorialny
dokumentu jest ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta oraz znacznie oddalony
od granic państwowych. Nie występują 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 MP pomogą wzmocnić realizację celów ochrony
środowiska ważnych dla miasta Zielonej Góry. 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
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interesariuszy. Jest to więc dokument opracowany w trybie partycypacyjnym i uwzględniający
potrzeby adaptacji do zmian klimatu różnych grup społecznych. Plan Adaptacji jest spójny z polityką
rozwoju Zielonej Góry 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. Wątpliwości wynikają z braku danych
oraz nakładania się oddziaływań wynikających z realizacji działań adaptacyjnych oraz innych
dokumentów strategicznych i planistycznych.

Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień MPA dla środowiska
Dla oceny skutków wdrożenia Planu Adaptacji zaproponowano wskaźniki odnoszące się do wpływu
działań adaptacyjnych na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, warunki życia i zdrowie ludzi,
powierzchnię ziemi i gleby, wody, powietrze atmosferyczne i klimat oraz dziedzictwo kulturowe,
zabytki i krajobraz.

Plan Adaptacji 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
Zielonej Góry.
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. Plan Adaptacji jest powiązany z tym dokumentami i będzie powodować
wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych dokumentów na środowisko, w szczególności
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, wód, powierzchni ziemi oraz zdrowia i warunków
życia ludzi, a także krajobrazu kulturowego.
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1. Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona
Góra 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, Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych i Arcadis sp. z o.o.
Celem Prognozy jest ocena wpływu zapisów projektu dokumentu na osiągnięcie celów ochrony
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie,
zapobieganie lub ewentualną kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Przedmiotem oceny jest projekt „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do 2030”
zwanego 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 – zwaną dalej Ustawą
OOŚ) oraz postanowień zawartych w pismach:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo WZŚ.411.55.2018.DT z dnia 08.05.2018r.,
 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismo NZ.9022.174.2018.MZ z dnia
26.04.2018 r.,
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
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Miejsce
w strukturze
Prognozy
Rozdz. 3
Rozdz. 4
Rozdz.14
Rozdz. 10

Zakres Prognozy według Ustawy
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e – streszczenie w języku niespecjalistycznym

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
Streszczenie
(na początku
Prognozy)
Załączniki
Rozdz. 5
Rozdz. 5 oraz
załącznik 3
Rozdz. 5

Rozdz. 6

Rozdz. 7

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 Zielona Góra do roku 2030”, którego projekt jest
przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, ma na celu przystosowanie miasta do
prognozowanych zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz
zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk
klimatycznych. Miejski plan adaptacji 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, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza,
2) ocenę wrażliwości miasta i poszczególnych jego sektorów oraz obszarów na zmiany klimatu,
3) określenie potencjału adaptacyjnego miasta 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 zagrożenia,
5) analizę ryzyka, która pozwoli na ustalenie, które z zagrożeń wymagają pilnych interwencji
adaptacyjnych,
6) określenie celów strategicznych i 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) oraz analizie kosztów i korzyści (CBA). Analizy te
przeprowadzono w trakcie opracowania MPA (opisano je szczegółowo w rozdz. 8). 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 innych dokumentów
obwiązujących w mieście,
 działania techniczne, polegające na inwestycjach w środowisku.
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W MPA sformułowano następujące cele strategiczne i działania adaptacyjne:
Cel 1. Wzmocnienie systemu wspomagania decyzji i systemu reagowania w sytuacjach
kryzysowych związanych ze zmianami klimatu
Działanie 1.1.

Współpraca w zakresie monitorowania zagrożeń pogodowych i jakości powietrza
oraz wód na terenie miasta i gromadzenie danych o zagrożeniach związanych ze
zmianami klimatu i ich skutkami.

Działanie 1.2.

Rozbudowa, udoskonalanie i promocja systemu informowania mieszkańców o
zagrożeniach pogodowych i budowa systemu informowania mieszkańców o
jakości powietrza w mieście.

Działanie 1.3.

Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach
strategicznych i planistycznych miasta.

Działanie 1.4.

Sporządzanie planów miejscowych dla prawnego zabezpieczenia możliwości
wprowadzenia błękitno-zielonej infrastruktury służącej adaptacji do zmian
klimatu.

Działanie 1.5.

Przegląd i korekta istniejących planów zarządzania kryzysowego w mieście w
zakresie wystąpienia zagrożeń klimatycznych.

Działanie 1.6.

Techniczne wsparcie służb ratowniczych i jednostek Zarządzania Kryzysowego
oraz wspólne szkolenia służb ratowniczych.

Działanie 1.7.

Rozwój współpracy w zakresie badań naukowych środowiska miejskiego w
aspekcie diagnozy zagrożeń klimatycznych dla mieszkańców, infrastruktury
miejskiej oraz przyrody.

Działanie 1.8.

Prowadzenie współpracy w zakresie wdrażania Planu Adaptacji.

Działanie 1.9.

Dbałość o zdrowie i jakość życia grup wrażliwych na zmianę klimatu, w
szczególności seniorów.

Działanie 1.10.

Sukcesywne podnoszenie standardu usług medycznych w zakładach opieki
zdrowotnej miasta.

Cel 2. Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i
adaptacji do zmian klimatu
Działanie 2.1.

Powołanie w urzędzie miejskim zespołu ds. edukacji ekologicznej.

Działanie 2.2.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej zawierającego
zagadnienia zmian klimatu, adaptacji do tych zmian z uwzględnieniem roli
środowiska naturalnego.

Działanie 2.3.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych
zjawisk pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w
mieście systemów ostrzegania.

Działanie 2.4.

Poszerzenie programu zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku i programu Klubów
Seniora o edukację ekologiczną z uwzględnieniem zagadnień dot. zmian klimatu i
adaptacji do tych zmian oraz wzmocnienie systemu międzypokoleniowej
wymiany informacji.

Działanie 2.5.

Stworzenie jednolitego systemu informacji o obiektach przyrodniczych w
mieście.
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Działanie 2.6.

Promowanie dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych i odpowiednich
zachowań.

Działanie 2.7.

Prowadzenie działań edukacyjnych promujących zachowania proekologiczne
sprzyjające np. oszczędzaniu wody, zagospodarowaniu wód opadowych,
ograniczeniu niskiej emisji, wykorzystaniu OZE, właściwej gospodarce odpadami
itp.

Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska termiczne
Działanie 3.1.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej
uwzględniającej zwiększenie zieleni w zwartej zabudowie, a także odtwarzanie
klinów zieleni wnikających do centrum miasta.

Działanie 3.2.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej
infrastruktury na rewitalizowanych terenach.

Działanie 3.3.

Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych, oraz pielęgnacji
zieleni w podwórkach.

Działanie 3.4.

Opracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitnozielonej infrastruktury (służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków
termicznych).

Działanie 3.5.

Modernizacja zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków.

Działanie 3.6.

Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową.

Cel 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (opady nawalne,
powodzie/podtopienia i susza)oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania atmosferyczne
Działanie 4.1.

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta.

Działanie 4.2.

Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (błękitno-zielonej infrastruktury) z
wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Działanie 4.3.

Retencja i rozsączanie wód z terenów komunikacyjnych i włączenie wymagań w
tym zakresie do nowych i realizowanych inwestycji.

Działanie 4.4.

Opracowanie systemu prognoz stanu wody w kanalizacji deszczowej i
ogólnospławnej.

Działanie 4.5.

Zakładanie, urządzanie, odtwarzanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych
z uwzględnieniem różnorodności biologicznej i włączenie wymagań w tym
zakresie do nowych i realizowanych inwestycji.

Działanie 4.6.

Zachowanie i rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów
kompleksowej błękitno-zielonej infrastruktury służącej odprowadzaniu,
oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej lub podziemnej) nadmiaru wód
deszczowych i roztopowych z otaczających terenów.

Działanie 4.7.

Działania ukierunkowane na zwiększenie retencji gruntowej wód deszczowych w
lokalnych zlewniach.

Działanie 4.8.

Zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresie występowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych (susze, ulewy, burze itp.).
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Działanie 4.9.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej uwzględniająca optymalizację
zużycia i dystrybucji wody w mieście.

Działanie 4.10.

Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków wraz z ich hermetyzacją oraz zabezpieczeniem dostaw energii
elektrycznej do obiektów gospodarki ściekowej.

Działanie 4.11.

Budowa systemu monitoringu opadów atmosferycznych w poszczególnych
zlewniach miasta.

Działanie 4.12.

Sporządzenie (opracowanie) programu melioracji miasta w oparciu o istniejący
system; ujęcie tego zagadnienia w działaniach promocyjnych i edukacyjnych.

Działanie 4.13.

Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną.

Działanie 4.14.

Pielęgnowanie i stałe utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych Odry.

Działanie 4.15.

Prowadzenie pielęgnacji zieleni miejskiej poprawiającej stan bezpieczeństwa
mieszkańców.

Działanie 4.16.

Zabezpieczenie konstrukcji (np. dachów) w obiektach publicznych.

Cel 5. Poprawa jakości środowiska w warunkach zmian klimatu
Działanie 5.1.

Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza
i korytarzy wentylacji na obszarach zurbanizowanych.

Działanie 5.2.

Rozwój systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego z ukierunkowaniem na
transport elektryczny.

Działanie 5.3.

Budowa systemu Inteligentnego Zarządzania Transportem na terenie miasta
Zielona Góra.

Działanie 5.4.

Promocja, budowa i modernizacja systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

Działanie 5.5.

Sukcesywna wymiana elementów sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana
zdewastowanej izolacji termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego
i podłączanie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej na nowe obszary miasta;
budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w kierunku możliwości
produkcji chłodu.

Działanie 5.6.

Promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym
fotowoltaika); zmiana SUiKZP uwzględniająca wyznaczenie terenów produkcji
energii odnawialnej.

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”.
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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
Środowisko zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca
zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji z uwzględnieniem
zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego w innych
dokumentach strategicznych i operacyjnych).
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 do 2020 roku,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. W poniżej
tabeli 2 wymieniono najważniejsze dokumenty, z którymi powiązany jest MPA.

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

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”.

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.”
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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 – pośredniopoprzez politykę
adaptacyjną UE –
wpisuje się w Program.
MPA wynika z polityki
adaptacyjnej UE
wyrażonej w Białej
Księdze i jest z nią
spójny.

Lp.
3

4

Dokument
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

5

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR)

7

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030 (KPZK)

8

Krajowa Polityka
Miejska do 2020 roku

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA
Ocena zgodności
z dokumentem
W SPA 2020 jedno z działań odnosi się do potrzeby
MPA wynika z
opracowania dokumentów strategicznych
działania4.2.1. SPA
poświęconych adaptacji do zmian klimatu. Jest to
2020. Jest realizacja SPA.
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 aktualną wiedzę o zmianach klimatu,
adaptacji oraz prezentujący metody oceny
podatności i ryzyka związanego ze zmianami klimatu.

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.”
Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju
dwa odnoszą się do problematyki adaptacji do zmian
klimatu: (1) Kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski oraz (2) Zwiększenie
odporności struktury przestrzennej na zagrożenia
naturalne (…).
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.
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W MPA wykorzystana
jest aktualna wiedza o
zmianach klimatu i
adaptacji do skutków
tych zmian, której
udostępnianie jest
efektem wdrożenia
Strategii UE.
MPA wykorzystuje tę
wiedzę i metody.
MPA jest spójny z
zapisami SOR
dotyczącymi adaptacji
do zmian klimatu;
zawiera działania
pokrywające się z
działaniami SOR.

MPA jest spójny z
zapisami KPZK
odnoszącymi się do
poprawy jakości
środowiska i odporności
na zagrożenia związane
ze zmianami klimatu.
MPA dla miasta Zielona
Góra 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 powiązań MPA z tymi
dokumentami. Do najważniejszych dokumentów regionalnych należy przede wszystkim Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (2018).
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Tabela 3.
Lp.

Dokument

1

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

1

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

Powiązanie i ocena zgodności MPA z innymi dokumentami

Zakres powiązań MPA z dokumentem
Dokumenty ponadregionalne
MPA jest powiązany z dokumentem poprzez działania celu 4 w szczególności: 4.3 „Retencja i rozsączanie
wód z terenów komunikacyjnych i wyłączanie wymagań w tym zakresie do nowych i realizowanych
inwestycji”; 4.7 „Działania ukierunkowane na zwiększenie retencji gruntowej wód deszczowych w
lokalnych zlewniach”. W PZRP wskazuje się konieczność ochrony i zwiększenia retencji na terenach
zurbanizowanych w obszarze środkowej Odry.
W Prognozie dla PZRP wskazano, że w złym stanie technicznym znajdują się budowle okresowo piętrzące
wodę (głównie wały przeciwpowodziowe). Wynika to głównie z okresu eksploatacji tych budowli oraz
niewystarczających środków finansowych na ich naprawy, przebudowy i utrzymanie. Działanie 4.14.
„Pielęgnowanie i stałe utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych Odry” może przyczynić się do
poprawy stanu wałów w tym regionie.
W Prognozie dla PZRP dla zlewni planistycznej Odry, w której położona jest Zielona Góra stwierdzono, że
wdrożenie PZRP 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 jednak inwestycji hydrotechnicznych w całej zlewni, dla których
przewiduje się wiele inwestycji hydrotechnicznych i które nie będą dotyczyły położonej na wododziale
Zielonej Góry.
Dokumenty regionalne
Zielona Góra 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, a także wprowadzenia zaawansowanych
systemów zarządzania ruchem. W MPA znajdują się działania; spójne z założeniami wyżej wymienionej
strategii; w celu 5 w szczególności 5.2. „Rozwój systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego z
ukierunkowaniem na transport elektryczny”, 5.3. „Budowa systemu Inteligentnego Zarządzania
Transportem na terenie miasta Zielona Góra”.
W obu dokumentach zawarte są działania związane z podnoszeniem standardu usług medycznych (MPA
działanie 1.10). 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 3.5. „Modernizacja zarządzania
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Ocena zgodności
Cele w zakresie
zapewnienia ochrony
przeciwpowodziowej
zawarte z PZRP i MPA są
zgodne.

MPA jest spójny ze
strategią. Oba dokumenty
służą kreowaniu
zrównoważonego rozwoju
Zielonej Góry.

Lp.

Dokument

2

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

Województwa
Lubuskiego na lata 2017
– 2020
3

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

Zakres powiązań MPA z dokumentem
energią w budynkach; termomodernizacja budynków.”; czy też działanie 5.6. „Promowanie i wspieranie z
korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika); zmiana SUiKZP uwzględniająca wyznaczenie
terenów produkcji energii odnawialnej.
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 2.7, 5.6) – 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: 4.2, 4.5, 4.15, 5.4.
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 zabezpieczenia budowy można ten wpływ znacznie
ograniczyć, faza eksploatacji przynosi natomiast pozytywne skutki.
PZPW określa zasady zagospodarowania Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego - Ośrodka Wojewódzkiego
obejmującego miasto Zieloną Górę 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 przeciwpowodziowej, dbałość o wysoki standard
terenów zieleni; łączą się ściśle z działaniami zawartymi w MPA. Można tu wymienić szereg działań celów
3, 4 oraz 5; m.in. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1.
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”. Oddziaływania te nie będą jednak dotyczyły Zielonej Góry.
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Ocena zgodności

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

MPA wpisuje się w zasady
zagospodarowania terenu
określone w PZPW.

Lp.

4

5

6

Dokument
Zielona Góra i Gorzów
Wlkp.
Plan gospodarowania
wodami na obszarze
dorzecza Odry

Strategia Energetyki
Województwa Lubuskiego,
Prognoza oddziaływania
na środowisko „Analizy
stanu realizacji Strategii
Energetyki Województwa
Lubuskiego wraz z
prognozą sektora
energetycznego na terenie
województwa lubuskiego
do 2030 roku”
Program Mała Retencja
Wodna w Województwie
Lubuskim

Zakres powiązań MPA z dokumentem

Ocena zgodności

To dokument, który wskazuje katalog działań dla jednolitych części wód powierzchniowych w obszarze
dorzecza Odry. Szereg z nich wprost łączy się z działaniami ujętymi w MPA. Zauważono zmiany klimatu
oraz konieczność adaptowania obszaru dorzecza do ryzyka błyskawicznych powodzi związanych z
niewydolnymi systemami kanalizacyjnymi oraz większymi opadami; długotrwałych okresów suszy,
których natężenie zwiększać będzie się w kolejnych latach. W MPA zostały zaplanowane działania
uwzględniające ten problemy (cel 4. „Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska
hydrologiczne oraz anemometryczne i wyładowania atmosferyczne”).

Plan Adaptacji w części
pokrywa się z Planem
gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry.
W obu dokumentach
zauważono konieczność
adaptowania przestrzeni do
postępujących zmian
klimatycznych.
Założenia MPA częściowo
pokrywają się z głównymi
celami Strategii Energetyki
Województwa Lubuskiego.
W obu dokumentach
wskazuje się na zwiększone
wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii.

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 5.6
„Promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowltaika); zmiany w SUiKZP
uwzględniające wyznaczenie terenów produkcji energii odnawialnej”.
W Prognozie stwierdza się, że realizacja działań będzie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza
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 spośród 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 4.3,4.6,4.7.
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Zabezpieczenie miasta
przed powodziami
miejskimi i rzecznymi oraz
racjonalna gospodarka
wodna (w tym
zagospodarowanie
nadmiaru wód opadowych)
należą do głównych
problemów
uwzględnionych w

Lp.

Dokument

1

Strategia Rozwoju Zielonej
Góry na lata 2012-2022

2

Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego dla miasta
Zielona Góra i gminy
Zielona Góra

Studium ustala kierunki zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry zakładając dalszy rozwój miasta.
Działania adaptacyjne są spójne z tym kierunkami. W Studium ustala się usprawnienie komunikacji
gminnej, w MPA zaplanowano adekwatnie działania 3.6, 5.2, 5.3. Zakłada się również przyłączenie do
sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej oraz ich modernizację, w MPA zapisane zostały tożsame działania m.in.
4.9, 4.10, 5.5. Duży nacisk w studium położono na ochronę środowiska przyrodniczego miasta oraz jego
wykorzystanie dla poprawy jakości życia mieszkańców. Jest to w pełni odzwierciedlone w działaniach
MPA (działania celu 4 i 5).

3

Strategia Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej
Góry

Strategia zakłada osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców na obszarze funkcjonalnym Zielonej
Góry poprzez poprawę spójności społeczno-gospodarczej tego obszaru. W MPA są działania, które
przyczyniać się będą do realizacji celu głównego Strategii, m.in. dzięki rozwojowi systemu
niskoemisyjnego transportu miejskiego (działanie 5.2.) czy też poprzez Inteligentne Zarządzanie
Transportem poprawiające przepustowość głównych ulic i zapobieganie korkom ( działanie 5.3).

Zakres powiązań MPA z dokumentem

Dokumenty lokalne
MPA jest ściśle związany ze Strategią. Strategia zakłada rozwój miasta, który będzie realizowany m.in.
poprzez: rozwój budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego,
podłączonego do rozwijających się sieci ciepłowniczych (w MPA działanie 5.6.); wzrost bezpieczeństwa
mieszkańców miasta poprzez rozwój służb ratowniczych (w MPA działania 1.6, 1.10); zabezpieczenie
energetyczne miasta poprzez racjonalne wprowadzanie OZE w tym fotowoltaiki (w MPA działanie 5.6.);
rozwój komunikacji miejskiej z uwzględnieniem poprawy warunków podróży jak i wykorzystania
pojazdów niskoemisyjnych (w MPA działanie 3.6, 5.2); dalszy rozwój instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych (w MPA działanie 4.10).
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Ocena zgodności
działaniach adaptacyjnych
MPA.
MPA jest spójny ze
Strategią rozwoju miasta.
Oba dokumenty służą
kreowaniu
zrównoważonego rozwoju
lokalnego. W szczególności
dotyczy to rozwoju
innowacyjności (jako
potencjału adaptacyjnego
miasta), zrównoważonego
transportu, energetyki,
gospodarki wodnej oraz
bezpieczeństwa
mieszkańców.
MPA jest spójny ze
Studium. Oba dokumenty
służą kształtowaniu
struktur przestrzennych,
sprzyjających adaptacji do
zmian klimatu. Zapisy MPA
mogą być też wykorzystane
przy aktualizacji SUiKZP
oraz przy sporządzaniu
planów miejscowych.
MPA jest spójny ze
strategią. Oba dokumenty
współdziałają na rzecz
adaptacji, ale także na rzecz
zmniejszania wpływu
gospodarki miasta na

Lp.

Dokument

Zakres powiązań MPA z dokumentem

4

Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu zbiorowego na
lata 2015-2020 dla miasta
Zielonej Góry i gmin
ościennych, które zawarły
z miastem Zielona Góra
porozumienia w sprawie
wspólnej organizacji
transportu publicznego

Głównymi założeniami Planu są: redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, m. in.
poprzez wprowadzenie taboru z napędem elektrycznym oraz zapewnienie wysokiej jakości usług
transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym.
MPA zawiera tożsame działania – działanie 3.6. „Poprawa warunków podróży komunikacją miejską” oraz
5.2. „Rozwój sytemu niskoemisyjnego transportu miejskiego z ukierunkowaniem na transport
elektryczny”.

5

Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta
Zielona Góra na lata 2014
–2020
Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Zielonej
Góry

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zielonej Góry zakłada poprawę jakości powietrza na terenie miasta,
poprawę efektywności energetycznej budynków. Zaplanowane są działania OZE związane z
ograniczeniem zużycia energii oraz redukcją niskiej emisji poprzez inwestycje w sieć ciepłowniczą.
Dokładnie takie same cele będą realizowane przez działania ujęte w MPA.
W Projekcie uwzględnia się szereg działań zbieżnych z tymi zawartymi w MPA. Są to m.in. rozbudowa
systemu ciepłowniczego, przyłączanie kolejnych mieszkań do sieci oraz wymiana istniejących już
ciepłociągów na preizolowane (w MPA działanie 5.5.); oraz maksymalizacja wytwarzania energii w
źródłach odnawialnych (w MPA działanie 5.6.)

6
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Ocena zgodności
klimat.
Oba dokumenty
przyczyniają się generalnie
do zwiększenia udziału
komunikacji miejskiej w
transporcie osobowym
(przy zmniejszeniu udziału
samochodu
indywidualnego) oraz
zmniejszenia niskich emisji
zanieczyszczeń powietrza
generowanego przez ten
sektor miasta.
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza,
w szczególności
generowanej przez niskie
źródła tej emisji stanowi
jeden z ważniejszych
problemów
rozwiązywanych w Planie
Adaptacji, w szczególności
poprzez zmniejszenie
energochłonności
funkcjonowania miasta
oraz ograniczanie strat
energii i zmianę źródeł
energii na bardziej
efektywne i mniej
emisyjne. Oba dokumenty
są zatem spójne z MPA.

Lp.

Dokument
„ZIELONA” ZIELONA GÓRA
Strategia rozwoju terenów
zieleni w mieście Zielona
Góra

Zakres powiązań MPA z dokumentem
Strategia zakłada rozwój zieleni w mieście co jest spójne z MPA w którym zawarto szereg działań
rozwijających zieleń miejską i wykorzystujących ją do celów poprawy jakości życia mieszkańców oraz
zabezpieczy mienie miejskie przed nadmiarem wód opadowych (działania: 3.1, 3.2,3.3, 4.2, 4.15).

8

Aktualizacja Programu
ochrony powietrza dla
strefy miasto Zielona Góra
ze względu na
przekroczenie wartości
docelowej benzo(a)pirenu
w pyle PM10.

Program w swoim głównym celu zakłada przywrócenie standardów jakości powietrza, a przez to poprawę
warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepszą jakość życia w
mieście. Cele takie wpisane są także w MPA (w szczególności działania 3.5, 5.2, 5.3, 5.5).

9

Program Ochrony
Środowiska dla miasta
Zielona Góra

Główne cele Programu ściśle wiążą się z działaniami zawartymi w MPA, a są nimi: osiągnięcie
wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego, m.in. poprzez ograniczenie niskiej emisji ze
spalania paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych (piece, kotły, kominki) (w MPA działanie
5.5); zrównoważony rozwój transportu poprzez modernizację i integrację systemu transportowego (w
MPA działania 5.2, 5.3); wykorzystanie potencjału przyrody; zachowanie i odtwarzanie zieleni w
istniejącym układzie dla poprawy komfortu życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności miasta i jego
zrównoważonego rozwoju (w MPA działania 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.15); poprawa jakości wód
powierzchniowych oraz ochrona wód podziemnych (w Planie Adaptacji działania 4.6, 4.7, 4.10,); wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństwa – zachęcenie społeczeństwa do opiniowania projektów oraz
udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska (w Planie Adaptacji działania 2.2, 2.7).

7
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Ocena zgodności
Kształtowanie błękitnozielonej infrastruktury
należy do podstawowych
narzędzi adaptacji do zmian
klimatu wskazanych w
MPA.
W Planie Adaptacji
wskazano działania
strategiczne, które będą
bezpośrednio lub
pośrednio wpływać na
ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do
powietrza.
MPA jest spójny z
Programem. Oba
dokumenty współdziałają
na rzecz adaptacji, ale także
na rzecz zmniejszania
wpływu człowieka na
klimat. Znaczna też część
działań adaptacyjnych
wskazanych w MPA
pokrywa się z ustaleniami
POŚ, nie wyłączając działań
edukacyjnych
ukierunkowanych na
podniesienie poziomu
świadomości ekologicznej
lokalnej społeczności.

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 Planu Adaptacji na środowisko było zastosowanie narzędzi
macierzowych, które wykorzystano do:
1) analizy i oceny wpływu Planu Adaptacji na osiągniecie celów ochrony środowiska,
2) analizy i oceny oddziaływania Planu Adaptacji na elementy środowiska i ich wzajemne
powiązanie.
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

-

--

W Planie Adaptacji szczegółowo opisano warunki klimatyczne miasta i jakość powietrza
atmosferycznego. W Prognozie przyjęto założenie, że realizacja działań adaptacyjnych co do zasady
powinna wpływać korzystnie na łagodzenie zmian klimatu i zmniejszenie wpływu funkcjonowania
miasta na klimat. W ocenie oddziaływania na środowisko Planu Adaptacji nie dokonywano więc
oceny efektywności ustaleń Planu Adaptacji w łagodzeniu zmian klimatu i ochronie klimatu. Taka
ocena została przeprowadzona w pracach nad Planem Adaptacji (wykonano analizy –
wielokryterialną (MCA) oraz kosztów i korzyści (CBA); analizy te uwzględniały także kryteria dotyczące
efektywności działań adaptacyjnych).

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.
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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. 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.
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).
8) 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 MPA.

30

5. Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony
środowiska
5.1. Charakter i stan środowiska na obszarze miasta Zielona Góra
Plan Adaptacji, będący przedmiotem oceny w niniejszej prognozie, dotyczy obszaru miasta Zielona
Góra w jego granicach administracyjnych (municypalnego). 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
Miasto Zielona Góra według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki, 2000 – mapa 1 załącznik 1
projektu Planu Adaptacji) znajduje się w zasięgu pięciu mezoregionów:
 315.73 – Wysoczyzna Czerwińska
 315.74 – Wał Zielonogórski
 315.61 – Dolina Środkowej Odry
 315.62 – Kotlina Kargowska
 318.31 – Obniżenie Nowosolskie.
Położenie w wielu jednostkach fizyczno-geograficznych sprzyja różnorodności przyrodniczej miasta.
Rzeźba terenu na obszarze Zielonej Góry jest silnie urozmaicona. Południowa część miasta znajduje
się w obrębie Obniżenia Nowosolskiego, które stanowi część pradoliny o piaszczystym dnie
położonym na wysokości około 80 m n.p.m. Centralna część miasta obejmuje fragment wału wzgórz
morenowych. Jest to obszar znacznie wyniesiony ponad otoczenie, z wysokościami względnymi do
100 m. Wał Zielonogórski stanowi czołową morenę spiętrzoną, związaną z zasięgiem lądolodu
glacjału środkowo-polskiego stadiału Warty. Struktura litologiczna, w związku z zaburzeniami
glacitektonicznymi, jest bardzo złożona. Osady starszego podłoża (trzeciorzędowe) zostały tu
przefałdowane z osadami młodszymi – plejstoceńskimi. Maksymalna wysokość wału dochodzi do
około 210 m n.p.m., a spadki osiągają 12%. Północno-zachodnia część miasta jest położona w obrębie
falistej wysoczyzny morenowej o wysokościach od 85 m n.p.m. do około 120 m n.p.m. Wysunięta na
północny-wschód część obszaru miasta wchodzi w zasięg mezoregionu Kotliny Kargowskiej, która
stanowi podmokłą, piaszczystą równinę, związaną z doliną Odry i Obry.
Wody powierzchniowe i podziemne
Wał Zielonogórski stanowi lokalny dział wodny pomiędzy pradoliną Warszawsko-Berlińską na północy
i Barycko-Głogowską na południu. Pod względem hydrograficznym miasto położone jest w dorzeczu
środkowej Odry, w obrębie czterech zlewni: rzeki Odry, Śląskiej Ochli, Czarnej Strugi i jeziora Zabór.
Sieć wód powierzchniowych miasta jest stosunkowo uboga. Składają się na nią głównie kanały i rowy
melioracyjne. Do głównych cieków na terenie miasta zalicza się Zimny Potok z dopływami, kanał
Łącza, Gęśnik w części północnej oraz rzeki Dłubnia i Pustelnik, będących dopływami Ochli w części
południowej. Sieć wód powierzchniowych uzupełniają sztuczne zbiorniki wodne, w tym staw
Wagmostaw na Gęśniku oraz zbiorniki na rzece Pustelnik. Ponadto stawy i oczka wodne znajdują się
w rejonie sołectw Krępa, Ochla, Racula oraz (glinianki) Drzonków.
Miasto Zielona Góra jest zlokalizowane w granicach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
Rzecznych:
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Czarna Struga od źródła do Mirotki PLRW60001715385,
Kanał Niedoradzki PLRW600017155274,
Czarna Strużka PLRW60001715528,
Kanał Łącza PLRW600017159669,
Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej PLRW6000211739,
Śląska Ochla od źródła do Kanału Jeleniówka PLRW600017155272,
Śmiga PLRW60002315569,
Zimny Potok od źródła do kanału Łącza PLRW600017159659.

Aktualny stan większości JCWP jest zły, a osiągnięcie celów środowiskowych zagrożone. Do źródeł
zanieczyszczeń wód powierzchniowych zalicza się ścieki komunalne oraz, na obrzeżach miasta,
spływy powierzchniowe z pól uprawnych.
Skomplikowanej strukturze geologicznej odpowiada złożony układ wód podziemnych, słabo
rozpoznany (brak zatwierdzonych zasobów wód podziemnych). Na północy miasta rozciąga się
główny zbiornik wód podziemnych – GZWP nr 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska. Jest to zbiornik
o charakterze porowym, o swobodnym i swobodno-naporowym zwierciadle wody. W ramach tego
zbiornika, w zasięgu Kotliny Kargowskiej, występuje zasobny poziom wód czwartorzędowych
w utworach piaszczysto-żwirowych (zbiornik kemowo-sandrowy). Głębokość zalegania zwierciadła
wód wynosi od kilku do kilkunastu metrów (w zależności od ukształtowania terenu). Na południu
miasta znajduje się drugi główny zbiornik wód podziemnych: GZWP nr 301 Pradolina Zasiek-Nowa Sól
w utworach czwartorzędowych. Południowa część terytorium miasta znajduje się w zasięgu Jednolitej
Części Wód Podziemnych PLGW600078, natomiast północna część –PLGW600068. Obie JCWPd
cechują się dobrym stanem ilościowym i jakościowym wód.
Uwarunkowania klimatyczne i jakość powietrza
Analizę warunków atmosferycznych dla miasta Zielona Góra wykonano w oparciu o wyniki ze stacji
synoptycznej IMGW-PIB Zielona Góra (400), znajdującej się w centralnej części miasta. Klimat miasta
cechuje się przewagą wpływu klimatu oceanicznego, co przekłada się na małe amplitudy temperatury
powietrza, łagodną i krótką zimę oraz długie lato. Urozmaicona rzeźba terenu wpływa na
kształtowanie topoklimatu miasta.
Wartość średniej rocznej temperatury powietrza w Zielonej Górze w okresie 1981-2015 wyniosła
9,0°C przy tendencji wzrostowej o ok. 0,4°C na dekadę. Liczba dni upalnych z temperaturą
maksymalną powyżej 30,0°C wykazuje tendencję wzrostową, średnio o 1,2 dnia w dziesięcioleciu.
Najdłuższy okres upałów zanotowano w latach 1994 i 2006. Najwyższa maksymalna dobowa
temperatura powietrza 36,8°C na stacji w Zielonej Górze odnotowana została 1 sierpnia 1994 roku.
Na badanym obszarze rekordowo niską temperaturę dobową powietrza -22,2°C odnotowano 14
stycznia 1987 roku i 23 stycznia 2006 roku. Roczne sumy opadów charakteryzują się dużą
zmiennością - od 384,5 mm w 1982 r. do 766,8 mm w 1993 r. Sumy roczne wysokości opadów
wykazują niewielką tendencję zwyżkową na poziomie 10,9 mm na dekadę. Prędkość wiatru na
przestrzeni lat 1981-2015 była zróżnicowana i wyniosła maksymalnie 24 m/s w 1997 i 2007 r. Liczba
dni z porywem wiatru powyżej 17 m/s cechuje się tendencją spadkową - średnio o 1,5 dnia na
dekadę.
W Zielonej Górze jakość powietrza jest przedmiotem oceny WIOŚ w oparciu o wyniki ze stacji
położonej w centralnej części miasta przy ul. Krótkiej. W Rocznej ocenie jakości powietrza
w województwie lubuskim za 2017 r. Zieloną Górę zaliczono do klasy A ze względu na m. in.
dotrzymanie standardów dla stężenia dwutlenku azotu czy benzenu. W przypadku ozonu pomiary
w okresie trzyletnim 2015-2017 wykazały, że częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia tej
substancji nie została przekroczona. W latach 2005-2017 nie odnotowano przekroczeń stężenia
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średniorocznego pyłu zawieszonego PM10. Odnośnie pyłu PM2,5 strefę miasta Zielonej Góry
zaliczono do strefy A ze względu na nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia
średniorocznego pyłu PM2,5. Do strefy C zaliczono natomiast tę strefę ze względu na przekroczenia
wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Jako
przyczynę tego przekroczenia można wskazać emisję z indywidualnych systemów grzewczych oraz
emisję związaną z ruchem pojazdów na głównych trasach. Stężenia zanieczyszczeń powietrza
wykazują silną zmienność z roku na rok. Jedną z przyczyn tej zmienności jest coroczna zmienność
warunków klimatycznych (termicznych i anemometrycznych).
System przyrodniczy miasta
Miasto Zielona Góra jest położone w otoczeniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.
Przyrodnicze otoczenie miasta sprzyja różnorodności biologicznej, korzystnie wpływa na warunki
bioklimatyczne w mieście oraz tworzy atrakcyjne tło krajobrazowe miasta. Największe znaczenie
przyrodnicze dla Zielonej Góry mają kompleksy leśne otaczające ze wszystkich stron główny obszar
zurbanizowany oraz wszystkie enklawy inkorporowanych do miasta wiejskich układów osadniczych.
Lasy stanowią ponad 50 % obszaru municypalnego i mają istotny, łagodzący wpływ na klimat lokalny
tego obszaru. Grunty rolne występują w północnej części miasta w dolinie Odry, w części
południowej oraz w sąsiedztwie sołectw na obrzeżach miasta (dawnych wsi). Około 20 % obszaru
miasta objętych jest różnymi formami ochrony przyrody. Zalicza się do nich obszary:
 Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004,
 Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012,
 Natura 2000 Zimna Woda PLH080062,
 Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028,
 Rezerwat przyrody „Zimna Woda”,
 Obszary Chronionego Krajobrazu: Dolina Śląskiej Ochli, Krośnieńska Dolina Odry, Nowosolska
Dolina Odry,
 użytki ekologiczne: Pętla Odry I, Pętla Odry II, Pętla Odry IV, Remiza, Bagno Michała,
Trzcinowisko, Ługowskie Łąki, Konwalie, Babrzysko,
 54 pomniki przyrody ożywionej i 6 pomników przyrody nieożywionej.
Północna część miasta znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry
PLB080004. Jest to obszar obejmujący fragment doliny Odry wraz z rozległymi powierzchniami
terenów otwartych, częściowo wykorzystywanych rolniczo, oraz lasami łęgowymi. Równinny teren
urozmaicają starorzecza Odry oraz liczne kanały melioracyjne. Obszar ważny w szczególności dla
ochrony lęgowej i przelotnej populacji 14 gatunków ptaków, w tym 8 gatunków ujętych w załączniku
I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa: trzmielojada, kani czarnej, kani rudej, błotniaka stawowego, derkacza,
rybitwy białowąsej, zimorodka, dzięcioła średniego, a także 6 gatunków ptaków regularnie
migrujących, nie wymienionych w załączniku I ww. dyrektywy: cyranki, płaskonosa, rybitwy
białoskrzydłej, łabędzia krzykliwego, gęsi zbożowej i krzyżówki.
Wzdłuż doliny Odry znajdują się dwa obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty. Obszar
Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012 obejmuje niewielki, północno-wschodni fragment
miasta. Celem obszaru jest ochrona krajobrazu roślinnego doliny rzeki nizinnej. W dolinie rzeki
wykształciły się mady rzeczne oraz gleby organiczne, cechujące się wysokim poziomem wód
gruntowych. Obszar podlega cyklicznym zalewom ze strony Odry oraz w wyniku zmian poziomu wód
gruntowych. Ochroną objęte są siedliska łęgowe o wysokim stopniu naturalności, w tym kompleksy
lasów dębowo-wiązowo-jesionowych oraz łęgów wierzbowych i topolowych. Uzupełnieniem
struktury przyrodniczej obszaru jest mozaika cennych siedlisk terenów otwartych. W granicach
obszaru stwierdzono 9 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Obszar
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jest istotny w celu ochrony siedlisk lasów łęgowych i grądowych, starorzeczy, siedlisk łąk
selernicowych i zbiorowisk namulisk rzecznych.
Na terenie ostoi występują stanowiska kilkunastu zagrożonych gatunków roślin w skali kraju lub
regionu, w szczególności takich jak: Allium scorodoprasum, Cnidium dubium, Convallaria majalis,
Epipactis helleborine, Hedera helix, Helichrysum arenarium, Hierochloe odorata, Listera ovata,
Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ononis spinosa, Ribes nigrum, Salvinia natans, Trapa natans,
Viburnum opulus. Ponadto na terenie obszaru występują rzadkie gatunki ryb: Leucaspius delineatus,
płazów i gadów: Hyla arborea, Rana arvalis, Rana ridibunda, Lacerta agilis, Natrix natrix, a także
ssaków: Eptesicus serotinus, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis
nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus.
Drugi z obszarów, Obszar Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028, rozciąga się wzdłuż
doliny Odry od Cigacic do granicy z Niemcami. Obszar obejmuje północną część miasta ze
starorzeczami Odry i terenami otwartymi. Celem ochrony jest zachowanie siedlisk i gatunków
związanych z doliną rzeczną. W skład obszaru wchodzą łęgi jesionowo-wiązowe i wierzbowe,
starorzecza, łąki wyczyńcowe i selernicowe oraz trzęślicowe, reprezentowane przez zespoły
Sanguisorbo-Silaetum i Galietum borealis. Ważnym elementem obszaru jest roślinność związana
z poziomem wody, w tym zbiorowiska terofitów nadrzecznych Rumicetum palustris, AgrostioPuicarietum vulgaris,Chenopodio-Polygonetum brittingeri i Cycero fusci-Limoselletum oraz roślinność
wodna starorzeczy z zespołem kotewki orzecha wodnego Trapetum natantis.
W południowej części miasta znajduje się obszar łęgu olszowo-jesionowego, który jest objęty
ochroną jako Obszar Natura 2000 Zimna Woda PLH080062 oraz rezerwat przyrody Zimna Woda.
Obejmują obszar torfowiska niskiego, podlegającego procesom murszenia. Położone są w dolinie
Śląskiej Ochli, na skraju kompleksu leśnego pomiędzy sołectwami Kiełpin i Zatonie. We wschodniej
części obszaru znajdują się potorfia pozostałe po dawnej eksploatacji torfu. W centralnej części
występują punktowe wypływy wód podziemnych. Siedliskiem objętym ochroną jest łęg olszowojesionowy Circaeo-Alnetum z dominacją olszy czarnej oraz jesionem, dębem i brzozą.
Występujące w granicach miasta i jego otoczeniu krajobrazy zostały objęte ochroną w ramach trzech
obszarów chronionego krajobrazu. W południowej części miasta znajduje się fragment OChK Dolina
Śląskiej Ochli, natomiast w części północnej fragmenty OChK Krośnieńska Dolina Odry oraz
Nowosolska Dolina Odry. Wszystkie obszary zostały ustanowione w celu zachowania krajobrazu
dolin rzecznych oraz utrzymania funkcji korytarzy ekologicznych.
W granicach miasta znajdują się dwa Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe, ustanowione w celu
ochrony walorów przyrodniczych fragmentów kompleksów leśnych. Są to Park Braniborski
w centralnej części miasta oraz Liliowy Las w części zachodniej. Obszary, oprócz pełnienia funkcji
przyrodniczych (w tym korytarzy ekologicznych), pełnią funkcje edukacyjno-rekreacyjne, stanowiąc
miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców.
Najmniejsze obszarowo formy ochrony przyrody w mieście stanowią użytki ekologiczne. W Zielonej
Górze znajduje się 9 użytków ekologicznych, z czego 7 położonych jest w dolinie Odry na północy
miasta (Pętla Odry I, Pętla Odry II, Pętla Odry IV, Trzcinowisko, Babrzysko, Konwalie, Remiza).
Obszary te obejmują starorzecza Odry oraz sąsiednie tereny podmokłe. Pozostałe dwa użytki (Bagno
Michała, Ługowskie Łąki) położone są w południowej i południowo-wschodniej części miasta. Celem
ochrony tych obszarów jest m. in. zachowanie różnorodnych typów siedlisk, wartości przyrodniczych,
naukowo-dydaktycznych. Ponadto w mieście znajduje się wiele pomników przyrody w postaci
pojedynczych drzew i ich grup, które urozmaicają miejski krajobraz.
System przyrodniczy miasta posiada sieć połączeń przyrodniczych z otoczeniem. Doliny rzek oraz
kompleksy leśne stanowią korytarze ekologiczne, łącząc miejskie obszary zieleni ze środowiskiem
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poza granicami miasta. Występująca w północnej części miasta dolina Odry pełni rolę korytarza rangi
krajowej. Wysoka lesistość miasta oraz jego otoczenia sprzyja migracji zwierząt. Uzupełnieniem
systemu przyrodniczego są tereny otwarte, stanowiące głównie grunty rolne. Są one skupione
w części północnej (w dolinie Odry), południowej oraz w sąsiedztwie sołectw na obrzeżach miasta
(dawnych miejscowości).
Najbardziej zurbanizowane obszary Zielonej Góry pozbawione są błękitno-zielonej infrastruktury.
Tworzą ją niewielkie zielone i wodne enklawy, z których największa związana jest z krótkim
odcinkiem doliny Gęśnika w centralnej części miasta oraz doliny Łączy w zachodniej części głównego
układu osadniczego miasta. Do terenów zieleni miejskiej zaliczane są parki umiejscowione wśród
zabudowy, w tym m. in. park Poetów, Braniborski, Tysiąclecia, zieleńce oraz ogródki działkowe,
położone w różnych częściach miasta. Istotnymi obszarami zieleni są także Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz parki pałacowe w Ochli, Starym Kisielinie oraz park dworski w
Kiełpinie.
Zabudowa miejska jest skupiona w środkowo-zachodniej części miasta. Jest to dawny obszar miasta
Zielona Góra przed jej powiększeniem. Skupiają się tam funkcje produkcyjne i usługowe. Występują
tam liczne zabytki, świadczące o bogatej historii miasta. Wśród zabytków znajdują się m. in. obszary
przemysłowe XIX-wiecznych zakładów, obszar średniowiecznego miasta oraz obiekty sakralne.
Pozostałe obszary zabudowane stanowią włączone do miasta miejscowości (z dawnego obszaru
gminy wiejskiej), zlokalizowane wzdłuż dróg dojazdowych do centrum. 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.
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Rys. 1. Zielona Góra na tle obszarów chronionych

5.2. Problemy ochrony środowiska na obszarze miasta Zielona Góra
Rozpoznanie stanu środowiska pozwala stwierdzić, że najważniejszymi problemami ochrony
środowiska w mieście są:
 niedostatek terenów zieleni i niezadawalająca do nich dostępność w najintensywniej
zurbanizowanej części miasta. Z tego powodu Zespół Miejski zgłosił jako najbardziej wrażliwy (a
więc poddany dalszym analizom) sektor gospodarki przestrzennej. Zatem przy kolejnej
aktualizacji SUiKZP oraz przy sporządzaniu planów miejscowych aspekt kształtowania systemu
terenów zieleni powinien w szczególności być brany pod uwagę;
 problem zabezpieczenia miasta przed nawalnymi opadami i ich skutkami w postaci powodzi
miejskich. Położenie śródmiejskiej części miasta na wododziale potęguje te skutki;
 okresowo silna koncentracja zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza ponadnormatywne stężenie
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym) podczas niektórych typów pogody (inwersje termiczne,
niskie temperatury, pogoda bezwietrzna). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza
w Zielonej Górze jest gospodarka cieplna oraz transport drogowy;
 problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód
powierzchniowych są ścieki sanitarne odprowadzane z budynków. Znaczący wpływ mają także
spływy powierzchniowe z pól. Udział powierzchni tych ostatnich jest jednak niewielki i wykazuje
dalszy spadek.
Problemy te zostały uwzględnione w ocenie wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
w rozdz. 6.

6. Ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów
ochrony środowiska oraz rozwiązywanie problemów
ochrony środowiska miasta Zielonej Góry
Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska ustanowionych na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym została wykonana przy pomocy macierzy
i zgodnie z przyjętą skalą opisaną w rozdziale 4.1. Macierz jest przedstawiona w załączniku 2.
Przeanalizowano 20 celów odnoszących się do głównych komponentów środowiska oraz (jako
odrębny komponent) poziomu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Poniżej opisano jak
działania adaptacyjne odpowiadające na cele strategiczne ustalone w MPA uwzględniają cele
ochrony środowiska.

6.1. Cel 1. Wzmocnienie systemu wspomagania decyzji i systemu reagowania
w sytuacjach kryzysowych związanych ze zmianami klimatu
Działania strategiczne realizujące cel 1 to prawie wyłącznie działania „miękkie”, nieoddziałujące
wprost na komponenty środowiska. Pośrednio jednak mogą wpływać pozytywnie na ochronę
środowiska wspierając ustalone cele tej ochrony. W szczególności wymienić tu można działania
strategiczne 1.3 i 1.4 MPA, które dotyczą planowania strategicznego (działanie 1.3) oraz
zabezpieczenia prawnego właściwych działań służących ochronie (np. poprzez plany miejscowe lub
inne akty prawa miejscowego – działanie 1.4). Z pewnością sprzyjać one będą realizacji takich celów
ochrony środowiska, jak: (1) zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody, (2) stworzenie
spójnego systemu przyrodniczego w mieście, (3) zapewnienie różnorodności biologicznej, (4) i (5)
zapewnienie odpowiednich warunków dla życia i zdrowia ludzi, (6) zachowanie biologicznej funkcji
powierzchni ziemi, (8) zapobieganie pogarszaniu lub poprawie stanu ekosystemów wodnych oraz (9)
ochronie zasobów wodnych, (10) zwiększanie powierzchni terenów zieleni, (16 i 17) ochronie
i kształtowaniu krajobrazu.
Dla wsparcia zabezpieczenia cennych obiektów kulturowych (cel 15), ważne może być działanie 1.2,
tworzące system informacji o zagrożeniach, 1.5 – właściwe skonstruowanie planów zarządzania
kryzysowego oraz 1.6 – wzmocnienie służb ratowniczych. Realizacja działania 1.7 dotyczącego
rozwoju badań naukowych może być spójna z realizacją celu „upowszechnienie prośrodowiskowych
technologii i wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnemu wykorzystaniu zasobów
naturalnych” (cel 13).
Dla zapobiegania stratom w dobrach materialnych (cel 18) szczególnie ważne mogą być działania
MPA: 1.5 (plany zarządzania kryzysowego) oraz 1.6 (techniki wsparcia służb ratowniczych),
a następnie 1.3 i 1.4 (planowanie strategiczne i działania prawne).
Odnośnie podwyższania szeroko rozumianej świadomości ekologicznej społeczeństwa (w tym także
urzędników, decydentów i przedsiębiorców), czyli celu 20, jako wspierające uznać można
w szczególności zadanie 1.3 i 1.4 – poprzez udział mieszkańców w konsultacjach społecznych dot.
przyjmowania dokumentów, zadanie 1.7 (zaangażowanie środowiska naukowego) oraz 1.8 –
prowadzenie współpracy w przyszłym wdrażaniu MPA.
Żadne z działań strategicznych omawianego celu MPA nie będzie sprzeczne z celami ochrony
środowiska, w tym z celami ochrony sieci Natura 2000.
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6.2. Cel 2. Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat
zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu
Działania strategiczne celu 2 MPA dotyczą w szczególności podwyższenia świadomości ekologicznej
mieszkańców, a także urzędników, decydentów i przedsiębiorców. Są to więc głównie działania
informacyjne i edukacyjne, które jako działania „miękkie” – mają pośredni wpływ na realizację celów
ochrony środowiska. Jednak wysoka świadomość ekologiczna jest uważana za gwarancję skutecznej
realizacji wielu z tych celów. Realizacja ta zależy bowiem w dużym stopniu od akceptacji i aktywnego
wsparcia mieszkańców (np. aprobata dla oszczędzania wody, zaprzestania stosowania w spalaniu
szkodliwych substancji w systemach ogrzewania, właściwego postępowania z odpadami itp.) oraz od
podejmowania właściwych decyzji rozwojowych przez lokalną administrację i grupy biznesowe.
Cele ochrony środowiska 1, 2, i 3, które generalnie dotyczą ochrony biotycznych elementów
środowiska, będą wspierane poprzez wszystkie działania celu strategicznego 2 MPA, z wyjątkiem
działania 2.3, który dotyczy głównie systemów ostrzegania i sposobów zachowania się w sytuacjach
ekstremalnych warunków pogodowych. Wszystkie działania, łącznie z działaniem 2.3, służyć powinny
zapewnieniu (oczywiście pośrednio) kształtowaniu zdrowego bezpiecznego środowiska życia
i zamieszkania populacji miejskiej (cel 4).
Odnośnie ochrony wód – ich jakości i zasobów, a także ekosystemów wodnych, tj. cele nr 8 i 9,
największe znaczenie może mieć działanie 2.6, w ramach którego zaplanowano propagowanie
indywidualnego zagospodarowania wód opadowych oraz działanie 2.7, w którym mówi się również
o zagospodarowaniu wód opadowych, ale także o oszczędzaniu wody. Nie bez znaczenia będą
również działania edukacyjne (działanie 2.2).
Cel ochrony środowiska 12 dotyczący efektywności wykorzystania energii, czyli w konsekwencji
ograniczenia niskich emisji zanieczyszczenia powietrza, zawiera się w działaniu 2.7 (ograniczanie
niskich emisji). To samo edukacyjne i promocyjne działanie wspierać może realizację celu ochrony
środowiska 13 (oszczędne wykorzystywanie zasobów naturalnych – tu w szczególności
nieodnawialnych surowców energetycznych).
Zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej w ochronie środowiska oraz korzystania
z nowoczesnych usług on-line sprzyjać powinny wszystkie działania MPA o charakterze edukacyjnym,
promocyjnym i informacyjnym, tj. 2.6 i 2.7.
Żadne z działań MPA realizujących cel 2 nie będzie sprzeczne z celami ochrony środowiska, w tym
z celami ochrony sieci Natura 2000.

6.3. Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska termiczne
Cztery spośród działań adaptacyjnych celu 3, które służą łagodzeniu niekorzystnych warunków
termicznych, wskazuje na potrzebę wprowadzania do przestrzeni miejskiej różnych form błękitnozielonej infrastruktury i zwiększenia udziału zieleni w zagospodarowaniu terenów miejskich –
działania 3.1-3.4. Dwa pozostałe działania tego celu – 3.5 i 3.6 mają charakter „szary”. Działania
„zielone” sprzyjać powinny w szczególności celom ochrony środowiska dotyczącym ochrony
różnorodności biologicznej (cele 1, 2 i 3). Bardziej pośredni korzystny wpływ na realizację tych celów
ochrony środowiska będą miały działania adaptacyjne 3.5 i 3.6, których głównym zadaniem jest
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co nie jest bez znaczenia dla kondycji biotycznych
elementów środowiska. Również wszystkie działania celu 3, zarówno „zielone”, jak i „szare”, sprzyjać
powinny tworzeniu „zdrowego” środowiska życia populacji miejskiej (cel 4 i 5).
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Wymienione wyżej działania 3.1-3.4 („zielone”) wspierać też mogą istotnie realizację celu ochrony
środowiska 6, czyli zachowanie biologicznych funkcji powierzchni ziemi, oraz ochronę środowiska
wodnego i zasobów wodnych (cel 8). Odnośnie ochrony ekosystemów wodnych korzystne będą także
działania ograniczające emisje zanieczyszczeń powietrza (3.5 i 3.6). Te ostatnie działania
bezpośrednio sprzyjać powinny ograniczaniu źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza (cele 11 i 12).
Poprawie jakości powietrza przysłużyć się powinny działania „zielone” – 3.2-3.4. Te same działania
(3.5 i 3.6), prowadzące do zmniejszenia energochłonności aktywności i funkcji miejskich realizować
będą cel 13, czyli ochrony zasobów naturalnych (surowców energetycznych).
Znaczące zwiększenie udziału zieleni w zagospodarowaniu terenów miejskich, zwłaszcza najsilniej
zainwestowanych oraz opracowanie koncepcji kompozycji urbanistyczno-architektonicznej (działanie
3.1) będzie miało istotny wpływ na walory krajobrazowe miasta, czyli realizację celów 16 i 17.
Wzbogacenie w zieleń terenów różnych części miasta może też pośrednio wpływać na wartość dóbr
materialnych (nieruchomości), czyli na realizację celu 18.
Wśród działań adaptacyjnych celu 3 działanie 3.5 może nie sprzyjać realizacji celów 1 i 3, jeśli
przewidziana w tym działaniu termomodernizacja budynków negatywnie oddziaływała by na nisze
ekologiczne gatunków zwierząt związanych z elewacjami lub dachami budynków.

6.4. Cel 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska
hydrologiczne (opady nawalne, powodzie/podtopienia i susza) oraz
anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania atmosferyczne
Działania celu 4 ukierunkowane są głównie na gospodarkę wodną, w szczególności na
gospodarowanie wodami opadowymi. Dotyczą one więc bezpośrednio celów 8 i 9, tj. ochrony
wodnego komponentu środowiska. Do tych działań zaliczyć można działania: 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 i 4.9.
(odnośnie ochrony zasobów wodnych), 4.10 i 4.13 oraz działania o charakterze bardziej pośrednim –
4.3, 4.5 i 4.12. W znacznej mierze wymienione działania mają charakter zbliżony do naturalnego,
poprzez tworzenie systemów błękitno-zielonej infrastruktury (działanie 4.2, 4.5, 4.6). Tym samym
sprzyjać mogą realizacji celów 1, 2 i 3 ukierunkowanych na ochronę biotycznych elementów
miejskiego ekosystemu. Za ważne dla realizacji celów ochrony środowiska uznać też można działania
4.1, 4.7 i 4.10 – pośrednio korzystnie wpływające na różnorodność biologiczną (zagospodarowanie
wód deszczowych, wzmocnienie retencji gruntowej, oczyszczanie ścieków). Korzystny wpływ ww.
działań może dotyczyć też realizacji celu 6 (ochrona środowiska glebowego).
Wszystkie omawiane działania są spójne (bezpośrednio lub pośrednio) z realizacją szczególnie
ważnych celów ochrony środowiska 4 i 5, gdyż dotyczą kształtowania zdrowych warunków życia oraz
bezpieczeństwa populacji miejskiej. Zwłaszcza wymienić tu można działania: 4.2 (rozbudowa
systemów zieleni z wykorzystaniem zasobów naturalnych), 4.5 (tworzenie zieleni przyulicznej,
ograniczając tym samym uciążliwości komunikacyjne), 4.8 (zapewnienie ciągłości dostaw wody), 4.14
(bezpieczeństwo przeciwpowodziowe) oraz 4.15 (pielęgnacja zieleni pod kątem bezpieczeństwa
mieszkańców – np. usuwając drzewa zagrożone przewróceniem podczas ekstremalnych warunków
pogodowych; w szerszym ujęciu można zapis tego działania interpretować też jako kształtowanie
terenów zieleni w sposób ograniczający generowanie tzw. uciążliwości biologicznych np. poprzez
dobór odpowiednich gatunków roślin). Jednakże działanie 4.15 – usuwanie drzew – może być
niezgodne z celem ochrony przyrody w mieście (cel 1). Także działanie 4.16 może niekorzystnie
wpływać na realizację celu 1, z uwagi na możliwe negatywne oddziaływania na niektóre gatunki
zwierząt.
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Działania celu 4 polegające na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury – 4.2, 4.5, 4.6 sprzyjać
mogą realizacji celu 10, pośrednio korzystnie wpływając na jakość powietrza.
Dla realizacji ochrony wartości kulturowych i estetyki krajobrazu pewne pośrednie znaczenie mogą
mieć działania 4.1 (ochrona obiektów przed zalaniem wodami opadowymi), 4.2 i 4.5 (wzbogacenie
krajobrazu w kompozycje zieleni), 4.6 (zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych przed nagłymi
powodziami oraz wzbogacenie krajobrazu o wodne elementy kompozycji). Z wyjątkiem działań 4.8
i 4.9, wszystkie pozostałe działania celu 4 ukierunkowane są generalnie na zabezpieczenie miasta
przed ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi i ich skutkami (nawalne deszcze, powodzie,
huragany i burze) i powinny zapewnić ochronę także dóbr materialnych miasta – cel 18.
Podwyższeniu świadomości ekologicznej i aktywności lokalnej społeczności, tj. realizacji celu 20,
pośrednio sprzyjać mogą działania 4.11 (monitoring opadów) i 4.12 (konsultacje społeczne programu
melioracji).
Nie zidentyfikowano działań omawianego celu MPA sprzecznych z celami ochrony środowiska.

6.5. Cel 5. Poprawa jakości środowiska w warunkach zmian klimatu
Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego powietrza i zapewnienia warunków
przewietrzania miasta, czyli działanie 5.1, jest spójne z wieloma celami ochrony środowiska. Wiąże
się bowiem z zachowaniem niskiej intensywności zainwestowania technicznego oraz terenów o
wysokich wartościach przyrodniczych. Wymienić tu można w szczególności następujące cele ochrony
środowiska:
 1, 2 i 3 – ochrona różnorodności biologicznej oraz powiązań i funkcji przyrodniczych,
 4 i 5 – tworzenie korzystnych warunków życia i zamieszkania populacji miejskiej,
 6 – ochrona środowiska glebowego i biologicznych funkcji powierzchni ziemi,
 8 – ochrona ekosystemów wodnych (a pośrednio także siedlisk podmokłych),
 10 – istotny wzrost powierzchni terenów zieleni wpływających korzystnie na jakość powietrza
atmosferycznego),
 16, 17 – ochrona i kształtowanie atrakcyjnego krajobrazu,
 20 – podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.
Efektem działań 5.2-5.6 powinno być generalnie zmniejszenie energochłonności funkcjonowania
układu miejskiego, w szczególności transportu i gospodarki cieplnej, a w ślad za tym istotne obniżenie
emisji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez niskie źródła. Korzystne to będzie niemal dla
wszystkich komponentów środowiska miejskiego i tym samym wzmacniające realizację szeregu celów
ochrony środowiska, w szczególności celów: 1 i 3 (ochrona przyrodniczych komponentów środowiska
miejskiego), 4 (warunki życia populacji miejskiej), 8 (ochrona ekosystemów wodnych), 11 i 12 (które
wprost odnoszą się do energochłonności transportu i gospodarki cieplnej), 13 (ochrona zasobów
naturalnych – tu surowców energetycznych) – zwłaszcza działania 5.2 i 5.5. Działanie 5.6 może
pośrednio wpływać na realizacje celu 20 (świadomość ekologiczna) oraz na cel 18 (ochrona dóbr
materialnych, w tym przypadku ewentualnego podwyższenia ich wartości) poprzez wyposażenie
obiektów w nowoczesne instalacje energetyczne.
W pewnych aspektach ostatnie działanie (5.6) może nie służyć realizacji celów ochrony różnorodności
biologicznej (cele 1, 2, 3) oraz ochronie krajobrazu kulturowego miasta (cel 16), gdyż niektóre
instalacje OZE mogą niekorzystnie wpływać na środowisko przyrodnicze i wizualne.
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6.6. Wpływ działań adaptacyjnych na problemy ochrony środowiska
w mieście
Zaplanowane działania adaptacyjne będą sprzyjać rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska
opisanych w rozdziale 5.2. MPA przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia problemów ochrony
środowiska dotyczących:
 niedostatku terenów zieleni i niezadawalającej ich dostępności w najintensywniej
zurbanizowanej części miasta. Rozwiązywaniu tego problemu będą służyły działania celów 3 i 4,
odnoszące się do rozwoju terenów zieleni i wprowadzania rozwiązań z zakresu BZI;
 zabezpieczenia miasta przed nawalnymi opadami i ich skutkami w postaci powodzi miejskich.
Problem ten będzie rozwiązywany poprzez wdrożenie działań celu 4, którego działania są
ukierunkowane na poprawę zagospodarowania wód opadowych w mieście;
 okresowo silnej koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Problem ten jest uwzględniony
w działaniach celu 5, które służą wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej;
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Problem ten nie jest bezpośrednio związany
z adaptacją do zmian klimatu, niemniej wszystkie działania poprawiające retencyjność terenu
(działania celu 3 i 4) przyczynią się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń spływających z terenu
miasta do naturalnych odbiorników. Działania te będą służyły poprawie stanu ekologicznego rzek;
będą pozytywnie wpływały na wody i ekosystemy zależne od wód.

6.7. Podsumowanie
Przeanalizowano 20 celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
unijnym i krajowym. Ocena ekspercka (macierz w zał. 2.) wykazała, że przeważająca większość
wskazanych w projekcie MPA działań adaptacyjnych bezpośrednio lub pośrednio wspierać będzie
realizacje tych celów. Najwięcej celów ochrony środowiska będzie realizowana przez działanie
adaptacyjne 4.2, tj. budowa systemu błękitno-zielonej infrastruktury (17 celów) oraz działania: 4.6 –
rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej błękitno-zielonej
infrastruktury (13 celów) i 4.1 – zagospodarowanie wód opadowych miasta (12 celów). Z działań celu
5 największa liczba celów ochrony środowiska będzie realizowana przez działanie 5.1 – planowanie
i ochrona obszarów generowania świeżego powietrza i korytarzy wentylacji na obszarach
zurbanizowanych (12 celów ochrony środowiska). W realizacji ponad 10 celów udział będą miały
następujące działania MPA:
 3.2 – opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej,
 3.3 – wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych i w podwórkach,
 3.4 – opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej
infrastruktury,
 2.7 – prowadzenie działań edukacyjnych promujących zachowania proekologiczne.
Z działań adaptacyjnych celu 1 wymienić można działanie 1.4 – sporządzanie planów miejscowych
dla zabezpieczenia realizacji działań adaptacyjnych, które wspierać będzie realizację 8 celów ochrony
środowiska.
Najwięcej planowanych działań adaptacyjnych służyć będzie realizacji celu 4 – tj. tworzenie
warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców (44 działania). Znacznie mniejsza liczba działań
adaptacyjnych wspierać będzie realizację pozostałych celów ochrony środowiska. Spośród nich
największą liczbą działań adaptacyjnych – wspierających wyróżniają się kolejno:
 Cel 18 – zapobieganie stratom (jako skutków zmian klimatu) w dobrach materialnych,
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Cel 1 – zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście,
Cel 8 – ochrona i poprawa stanu ekosystemów wodnych,
Cel 2 – tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście,
Cel 3 – zapewnienie różnorodności biologicznej.

Jak więc widać z powyższego podsumowania w działaniach adaptacyjnych największe znaczenie będą
miały działania „zielone” – tworzące różne formy błękitno-zielonej infrastruktury, czyli układów
łączących zieleń z obiektami wodnymi. Także w celach ochrony środowiska wybija się wsparcie dla
ochrony wartości przyrodniczych i wód, zaraz po kształtowaniu zdrowych warunków życia
mieszkańców miasta.
W przeprowadzonej analizie ujawniły się przypadki działań adaptacyjnych, które mogą nie służyć
realizacji celów ochrony środowiska. Potencjalnie może to być działania 5.6 w odniesieniu do celu 1,
2 i 3 i 16, gdyż niektóre instalacje OZE mogą negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze i
wizualne.
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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 działań adaptacyjnych na
środowisko.

7.1. Oddziaływanie MPA na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Działania adaptacyjne związane ze wzmacnianiem szeroko rozumianej infrastruktury błękitnozielonej oraz polepszaniem stanu terenów zieleni w mieście będą miały korzystny wpływ na
różnorodność biologiczną oraz siedliska, rośliny i zwierzęta, czyli biotyczne składniki środowiska
miejskiego. Do działań tych zaliczamy:
 3.1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej uwzględniającej
zwiększenie zieleni w zwartej zabudowie, a także odtwarzanie klinów zieleni wnikających do
centrum miasta,
 3.2. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej
infrastruktury na rewitalizowanych terenach,
 3.3. Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych, oraz pielęgnacji zieleni
w podwórkach,
 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (błękitno-zielonej infrastruktury) z wykorzystaniem
zasobów naturalnych,
 4.6. Zachowanie i rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej
błękitno-zielonej infrastruktury służącej odprowadzaniu, oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej
lub podziemnej) nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z otaczających zlewni,
 5.1. Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i korytarzy
wentylacyjnych na obszarach zurbanizowanych.
Działania powyższe przyczynią się do wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta i wzbogacenia
jego różnorodności biologicznej. Szczególnie pozytywny wpływ na zachowanie i rozwijanie
różnorodności biologicznej będą miały działania ukierunkowane na wykorzystanie naturalnych funkcji
ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. Przysłużą się one ochronie i odtwarzaniu występujących
w mieście siedlisk przyrodniczych (także seminaturalnych) oraz flory i fauny. Przy kształtowaniu
terenów zieleni, należy zadbać o unikanie wprowadzania ekspansyjnych gatunków obcych, które
mogłyby się rozprzestrzenić na siedliska naturalne. Przy doborze gatunków roślin pożądane byłoby
także unikanie takich, które generować mogą uciążliwości/zagrożenia biologiczne.
Grupa działań związanych z budową systemu optymalizacji gospodarowania wodą w mieście także
powinna mieć pozytywny wpływ na stan i zasoby różnorodności biologicznej miasta.
Zagospodarowanie wód opadowych (działanie 4.1) razem z wprowadzoną błękitno-zieloną
infrastrukturą pozwolą na przechwycenie i retencję nadmiaru wód podczas opadów, a tym samym
zwiększą ich zasoby, możliwe do wykorzystania w okresach suchych – między innymi do podlewania
zieleni miejskiej lub zasilania wysychających cennych siedlisk podmokłych.
Dokumenty strategiczne i planistyczne miasta uwzględniające prognozy zmian klimatu (działanie 1.3)
przyczynić się powinny do utrzymania i wzbogacenia różnorodności biologicznej miasta, np. poprzez
ustalanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, czy też zaprojektowanie spójnego
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i w miarę ciągłego układu przyrodniczego (osnowy ekologicznej miasta). Poprawa odporności miasta
na skutki zmian klimatu ma generalnie pozytywny wpływ na biotyczne elementy środowiska przy
założeniu, że podczas wdrażania wytycznych będzie oceniany wpływ oddziaływania na środowisko
tak, by zminimalizować niepożądane „uboczne skutki” potencjalnych działań.
Niektóre przedsięwzięcia realizowane w ramach działań:
 3.5. Modernizacja zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków,
 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta,
 4.9. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej uwzględniająca optymalizację zużycia
i dystrybucji wody w mieście,
 4.13. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną,
 4.15. Prowadzenie pielęgnacji zieleni miejskiej poprawiającej stan bezpieczeństwa mieszkańców,
 5.5. Sukcesywna wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana zdewastowanej izolacji
termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego i podłączanie nowych obiektów do sieci
ciepłowniczej na nowe obszary miasta; budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej
z możliwością produkcji chłodu,
 5.6. Promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika); zmiana
SUiKZP uwzględniająca wyznaczanie terenów produkcji energii odnawialnej,
mogą mieć niekorzystny wpływ na bioróżnorodność miasta.
Niektóre zadania realizowane w ramach działania 3.5., zwłaszcza związane z termomodernizacją
budynków, mogą przyczynić się do zniszczenia nisz ekologicznych gatunków chronionych, których
bytowanie (miejsca schronienia) wiąże się z zabudową, zwłaszcza starszą (np. jerzyki lub nietoperze).
W przypadku stwierdzenia występowania takich nisz, nieuniknione prace modernizacyjne lub
remontowe (w szczególności okresy ich prowadzenia) należy dostosować do behawioryzmu danego
gatunku (okresy lęgowe lub hibernacji).
Negatywne oddziaływania mogą też wynikać z prac ziemnych związanych z rozbudową lub wymianą
podziemnej sieci wodociągowej (działanie 4.9.), kanalizacyjnej (działania 4.1. i 4.13.) lub
ciepłowniczej (działanie 5.5.). Budowa wodociągów, przebudowa i budowa nowych odcinków
kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej przyczynią się do usuwania roślinności w miejscach
prowadzonych prac. Mogą też przyczynić się do podcinania, a tym samym osłabiania korzeni drzew
znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac. Także usuwanie zadrzewień (przeważnie starych)
stanowiących zagrożenie w przypadku silnych wiatrów (działanie 4.15.) może zubożyć strukturę
przyrodniczą miasta. Jednak korzyści płynące z poprawy bezpieczeństwa miasta przewyższają te
negatywne skutki. Ubytki można też zrekompensować nowymi nasadzeniami.
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.11.

7.2. Oddziaływanie MPA na warunki życia i zdrowia ludzi
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra został opracowany przede wszystkim w celu
podniesienia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Działania strategiczne celu 1 –
Wzmocnienie systemu wspomagania decyzji i systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych
związanych ze zmianami klimatu będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
Należy tu wymienić działania:
 1.1. Współpraca w zakresie monitorowania zagrożeń pogodowych i jakości powietrza oraz wód
na terenie miasta i gromadzenie danych o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i ich
skutkami,
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1.2. Rozbudowa, udoskonalanie i promocja systemu informowania mieszkańców o zagrożeniach
pogodowych i budowa systemu informowania mieszkańców o jakości powietrza w mieście,
1.5. Przegląd i korekta istniejących planów zarządzania kryzysowego w mieście w zakresie
wystąpienia zagrożeń klimatycznych,
1.6. Techniczne wsparcie służb ratowniczych i jednostek Zarządzania Kryzysowego oraz wspólne
szkolenia służb ratowniczych,

Działania te poprawią efektywność zarządzania informacją o ryzyku wystąpienia zagrożeń
klimatycznych w mieście.
Cel ten obejmuje także działania ukierunkowane na wzmocnienie instytucji służących opiece nad
najsłabszymi grupami społecznymi (szczególnie wrażliwymi na negatywne oddziaływania, w tym
klimatyczne) – placówek służby zdrowia oraz jednostek ratowniczych, które również będą pozytywnie
oddziaływały na warunki życia i zdrowie mieszkańców Zielonej Góry:
 1.9. Dbałość o zdrowie i jakość życia grup wrażliwych na zmianę klimatu, w szczególności
seniorów,
 1.10. Sukcesywne podnoszenie standardu usług medycznych w zakładach opieki zdrowotnej
miasta.
Uwzględnienie prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta
(działanie 1.3.) pozwoli na odpowiednie wyznaczenie kierunków rozwoju i działań w perspektywie
wieloletniej. Do poprawy komfortu życia mieszkańców przyczyni się również działanie 1.4.
Sporządzanie planów miejscowych dla prawnego zabezpieczenia możliwości wprowadzenia błękitnozielonej infrastruktury służącej adaptacji do zmian klimatu. Oba działania wpływać powinny na
odpowiednie kształtowanie układu miejskiego i poszczególnych sektorów odpornych na zagrożenia
wynikające z długofalowych zmian klimatu, tym samym znacząco poprawiając bezpieczeństwo i
jakość życia mieszkańców.
Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do
zmian klimatu, któremu ma służyć realizowanie 2 celu strategicznego, nie pozostanie bez korzystnego
wpływu na poprawę warunków życia i zdrowia ludzi. Realizacja działań adaptacyjnych tego celu, a
w szczególności:
 2.2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej zawierającego zagadnienia zmian
klimatu, adaptacji do tych zmian z uwzględnieniem roli środowiska naturalnego,
 2.3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w mieście systemów
ostrzegania,
 2.4. Poszerzenie programu zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku i programu Klubów Seniora
o edukację ekologiczną z uwzględnieniem zagadnień dot. zmian klimatu i adaptacji do tych zmian
oraz wzmocnienie systemu międzypokoleniowej wymiany informacji,
skutkować będzie zwiększeniem świadomości mieszkańców o zagrożeniach ze strony ekstremalnych
zjawisk klimatycznych i podniesieniem efektywności zarządzania informacją o ryzyku wystąpienia
zagrożeń w mieście. Edukacja mieszkańców w zakresie dobrych praktyk adaptacyjnych, zachowań
proekologicznych (działania 2.6. i 2.7.) oraz wiedza o zagrożeniach (działania 2.2., 2.3. i 2.4.)
przygotuje społeczeństwo do aktywnego włączania się w realizację działań adaptacyjnych oraz
prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych.
Cel 3, którego działania polegają na szeroko rozumianym zwiększeniu odporności miasta na
ekstremalne zjawiska termiczne, przyczynić się ma do poprawy jakości życia populacji miejskiej
poprzez złagodzenie skutków fal upałów i chłodów. Działanie 3.6. polegające na wprowadzeniu
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nowoczesnego, klimatyzowanego taboru komunikacji miejskiej oraz modernizacja infrastruktury
przystankowej (m.in. zacienianie przystanków) zwiększy komfort podróżowania, zachęcając tym
samym do korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast samochodów indywidualnych. Stworzenie
kompleksowego systemu błękitno-zielonej infrastruktury z odtworzeniem klinów zieleni wnikających
w miasto (działanie 3.1.) ograniczy negatywny wpływ miejskiej wyspy ciepła na zdrowie
i samopoczucie mieszkańców, zwłaszcza grup wrażliwych. Do ograniczenia wpływu miejskiej wyspy
ciepła, a tym samym poprawy komfortu życia w mieście, przyczynią się również działania 3.2. –
Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury na
rewitalizowanych terenach i 3.3. – Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych,
oraz pielęgnacji zieleni w podwórkach.
Działania adaptacyjne celu 4 – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne
(opady nawalne, powodzie/podtopienia i susza) oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania
atmosferyczne – będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Działania
optymalizujące gospodarowanie wodą w mieście (działania: 4.1. – Zagospodarowanie wód
opadowych na terenie miasta i 4.13. – Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację
deszczową i sanitarną) powinny zmniejszyć ryzyko zalania i podtopień, ryzyko wystąpienia powodzi
miejskich a deficytów wody w okresach suchych. Działania niwelujące skutki tych gwałtownych
zjawisk pogodowych przyczynią się także do wzrostu bezpieczeństwa dla mieszkańców, majątku
trwałego i zabytków oraz funkcjonowania miasta, czyli – pośrednio – warunków życia mieszkańców.
Działania adaptacyjne realizowane w ramach celu 5 – Poprawa jakości środowiska w warunkach
zmian klimatu – szczególnie korzystnie wpływać będą na transport mieście (działania 5.2. – Rozwój
systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego z ukierunkowaniem na transport elektryczny, 5.3. –
Budowa systemu Inteligentnego Zarządzania Transportem na terenie miasta Zielona Góra i 5.4. –
Promocja, budowa i modernizacja systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych) oraz gospodarkę
cieplną (działanie 5.5. - Sukcesywna wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana
zdewastowanej izolacji termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego i podłączanie nowych
obiektów do sieci ciepłowniczej na nowe obszary miasta; budowa, rozbudowa i modernizacja sieci
ciepłowniczej z możliwością produkcji chłodu). Promowanie podróży komunikacją miejską oraz
korzystania z rowerów zmniejszy ruch samochodowy w mieście. Razem z termomodernizacją
budynków (działanie 3.5.) i promowaniem korzystania z OZE (działanie 5.6. – Promowanie i
wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika); zmiana SUiKZP uwzględniająca
wyznaczenie terenów produkcji energii odnawialnej) przyczynią się do zmniejszenia koncentracji
zanieczyszczeń powietrza (ograniczenie niskich emisji) i tym samym pośrednio obniżą ryzyko
narażania zdrowia mieszkańców. Poprawią też komfort termiczny podczas fal chłodów lub upałów.
Choć większość działań będzie miała pozytywny wpływ na ludzi, to jednak niektóre z nich na etapie
budowy będą generowały negatywne oddziaływania. Będzie to spowodowane występującymi
w trakcie budowy emisjami zanieczyszczeń do powietrza i emisją hałasu. Oddziaływanie to będzie
miało charakter krótkotrwały i lokalny zasięg. Dotyczy ono niektórych elementów technicznych
działań związanych z rozbudową lub wymianą podziemnych sieci: wodociągowej (działanie 4.9.),
kanalizacyjnej (działanie 4 .1. i 4.13.) lub ciepłowniczej (działanie 5.5.).
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.11.
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7.3. Oddziaływanie MPA na powierzchnię ziemi i gleby
Zaplanowane działania, związane z rozwojem terenów zieleni oraz ograniczeniem zanieczyszczenia
powietrza i wód, będą pozytywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby. Powstawanie nowych
terenów zieleni oraz wzmacnianie funkcji przyrodniczych istniejących terenów zieleni miejskiej
sprzyjać będą ochronie powierzchni ziemi i gleb, ograniczając ich erozję, przywracając powierzchnię
biologicznie czynną oraz zwiększając zdolności infiltracyjne i retencyjne gleb. Korzystne
oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby będą miały działania:
 3.2. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej
infrastruktury na rewitalizowanych terenach,
 3.3. Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych, oraz pielęgnacji zieleni
w podwórkach,
 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (błękitno-zielonej infrastruktury) z wykorzystaniem
zasobów naturalnych
 4.5. Zakładanie, urządzanie, odtwarzanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych
z uwzględnieniem różnorodności biologicznej i włączenie wymagań w tym zakresie do nowych
i realizowanych inwestycji,
 4.7. Działania ukierunkowane na zwiększenie retencji gruntowej wód deszczowych w lokalnych
zlewniach.
Działania służące poprawie jakości powietrza i czystości wód pośrednio przyczynią się z kolei do
polepszenia stanu gleb, poprzez ograniczenie kumulacji zanieczyszczeń (działanie 3.5. – Modernizacja
zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków).
Dokumenty strategiczne i planistyczne miasta uwzględniające zmiany klimatu oraz sporządzanie
planów miejscowych (działania 1.3. i 1.4.)) zabezpieczających możliwość wprowadzenia obiektów
służących adaptacji do zmian klimatu przyczyniać się powinny do poprawy stanu i zasobów
powierzchni ziemi i gleby, m.in. poprzez ustalenie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie
czynnej i stopnia dopuszczalnego uszczelnienia powierzchni. Uwzględnienie zmian klimatu
w strategicznym planowaniu rozwoju i w planowaniu przestrzennym, a zwłaszcza wyznaczanie
terenów z zakazem zabudowy w planach miejscowych, pozwolić powinno na zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko ze strony działalności człowieka (działania 1.3. i 1.4.).
Negatywny wpływ na powierzchnię ziemi i gleby będą miały działania związane z przekształceniem
powierzchni ziemi lub utratą powierzchni glebowej, z którymi wiązać się mogą roboty ziemne, takie
jak modernizacje lub rozbudowy sieci ciepłowniczej (działanie 5.5.), wodociągowej (działanie 4.9.)
i kanalizacyjnej (działanie 4.1. i 4.13.). Ponadto negatywny wpływ na powierzchnię ziemi mogą mieć
przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 4.10. - Modernizacja obiektów i urządzeń
związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wraz z ich hermetyzacją oraz
zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej do obiektów gospodarki ściekowej, które również będą
związane z robotami ziemnymi i tym samym przekształceniem powierzchni ziemi.
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.11.
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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 zwiększenia
miejscowych zasobów wody oraz ograniczenia zanieczyszczeń spływających z terenu miasta do
zbiorników, tym samym pozytywnie oddziałując na wody i ekosystemy z nimi związane. Do działań
tych możemy zaliczyć następujące działania:
 3.1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej uwzględniającej
zwiększenie zieleni w zwartej zabudowie, a także odtwarzanie klinów zieleni wnikających do
centrum miasta,
 3.2. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej
infrastruktury na rewitalizowanych terenach,
 3.3. Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych, oraz pielęgnacji zieleni
w podwórkach,
 3.4. Opracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej
infrastruktury (służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków termicznych),
 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta,
 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (błękitno-zielonej infrastruktury) z wykorzystaniem
zasobów naturalnych,
 4.3. Retencja i rozsączanie wód z terenów komunikacyjnych i włączenie wymagań w tym zakresie
do nowych i realizowanych inwestycji,
 4.6. Zachowanie i rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej
błękitno-zielonej infrastruktury służącej odprowadzaniu, oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej
lub podziemnej) nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z otaczających terenów,
 4.7. Działania ukierunkowane na zwiększenie retencji gruntowej wód deszczowych w lokalnych
zlewniach,
 4.10. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
wraz z ich hermetyzacją oraz zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej do obiektów
gospodarki ściekowej,
 4.13. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną,
 5.1. Planowanie i ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i korytarzy
wentylacji na obszarach zurbanizowanych.
Działania te zakładają m.in. modernizację sieci i urządzeń gospodarki wodami opadowymi
i gospodarki ściekowej, w tym także instalacji indywidualnych (wymiana urządzeń na wodo
oszczędne), opracowanie programu melioracji miasta oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury,
dzięki czemu będą sprzyjały poprawie zasobów i stanu wód.
Działania promocyjne i edukacyjne mające na celu wskazanie właściwych praktyk w zakresie
adaptacji do zmian klimatu oraz zachowań proekologicznych, ograniczenie niskiej emisji,
wykorzystanie OZE, właściwą gospodarkę odpadami itp. przyczynią się do zmiany zachowań
mieszkańców i również służyć będą zrównoważonemu korzystaniu z wody – ochronie jej zasobów i
jakości, a pośrednio – ochronie cennych siedlisk i gatunków wodnych i podmokłych. Należą do nich
działania:
 2.2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej zawierającego zagadnienia zmian
klimatu, adaptacji do tych zmian z uwzględnieniem roli środowiska naturalnego,
 2.3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w mieście systemów
ostrzegania,
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2.4. Poszerzenie programu zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku i programu Klubów Seniora
o edukację ekologiczną z uwzględnieniem zagadnień dot. zmian klimatu i adaptacji do tych zmian
oraz wzmocnienie systemu międzypokoleniowej wymiany informacji,
2.6. Promowanie dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych i odpowiednich zachowań)
2.7. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących zachowania proekologiczne sprzyjające np.
oszczędzaniu wody, zagospodarowaniu wód opadowych,
3.5. Modernizacja zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków,
5.6. Promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika); zmiana
SUiKZP uwzględniająca wyznaczenie terenów produkcji energii odnawialnej.

Działanie 1.3 – Uwzględnienie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych
i planistycznych miasta pośrednio przyczyni się do poprawy stanu i zasobów wód, poprzez zapisy
wymagające stosowania rozwiązań ograniczających spływ powierzchniowy wód opadowych,
zwiększających bioretencyjność przestrzeni publicznych, zwiększających udział terenów zieleni.
Wśród wskazanych działań strategicznych zidentyfikowano również takie, które potencjalnie
negatywnie mogą wpływać na wody – ich zasoby i stan. Zaliczyć do nich należy działanie 4.8. Zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
(susze, ulewy, burze itp.), które przewiduje budowę nowych ujęć wody dla potrzeb zaopatrzenia
miasta. Budowa nowych ujęć wody będzie się wiązała z ryzykiem negatywnego oddziaływania na
zasoby wód podziemnych, co zwłaszcza w okresie upałów będzie najbardziej widoczne. Zwiększenie
bowiem temperatury o 1°C powyżej 25°C powoduje zwiększenie dobowego zużycia wody przez
jednego mieszkańca nawet o 10 litrów.
Do działań które również mogą wpłynąć negatywnie na stan wód (zarówno podziemnych –
gruntowych, jak i powierzchniowych) zaliczyć należy działania związane z pracami ziemnymi
i przekształceniem powierzchni ziemi. W Zielonej Górze na większości obszaru miasta wody gruntowe
występują na głębokości 2-5 m p.p.t., mogą więc zostać odsłonięte i zanieczyszczone w trakcie
realizacji takich działań, jak:
 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta,
 4.9. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej uwzględniająca optymalizację zużycia
i dystrybucji wody w mieście,
 4.10. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
wraz z ich hermetyzacją oraz zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej do obiektów
gospodarki ściekowej,
 4.13. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną,
 4.15. Prowadzenie pielęgnacji zieleni miejskiej poprawiającej stan bezpieczeństwa mieszkańców,
 5.5. Sukcesywna wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana zdewastowanej izolacji
termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego i podłączanie nowych obiektów do sieci
ciepłowniczej na nowe obszary miasta; budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej
z możliwością produkcji chłodu.
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.11.
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7.5. Oddziaływanie MPA na powietrze i klimat
Działania celu 3 – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska termiczne – mają za
zadanie przede wszystkim służyć ochronie powietrza atmosferycznego. Poprawa warunków podróży
komunikacją miejską ma na celu uprzywilejowanie transportu zbiorowego (działanie 3.6.),
wprowadzenie udogodnień dla rozwoju komunikacji miejskiej a tym samym pośrednio dąży do
przeciwdziałania zjawisku kongestii i emisji spalin. Modernizacja zarządzania energią w budynkach,
w tym ich termomodernizacja (działanie 3.5.), będzie sprzyjać ograniczeniu niskiej emisji komunalnej
w mieście. W tym kontekście pozytywny wpływ będzie mieć również możliwość podłączenia
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej (działanie 5.5.).
Pozytywne oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat będą miały wszelkie działania
związane z budową systemu zieleni miejskiej i błękitno-zielonej infrastruktury (działania 3.1., 3.2.,
3.3.). Wzrost udziału terenów pełniących funkcje przyrodnicze, szczególnie w miejscach o
intensywnej zabudowie (w tym otworzenie klinów zieleni wnikających w miasto) pozwoli na poprawę
jakości powietrza, a oprócz tego poprawi komfort termiczny mieszkańcom podczas fal upałów i dni
z ekstremalnie wysoką temperaturą (korzystny wpływ na klimat lokalny). Również działanie służące
ochronie obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza i korytarzy wentylacji na obszarach
zurbanizowanych (działanie 5.1.) będzie korzystnie wpływało na jakość powietrza w mieście.
Pewne krótkotrwałe negatywne oddziaływania na powietrze atmosferyczne będą miały działania
techniczne. Związane będą one z pracami budowlanymi i zwiększeniem pylenia. Oddziaływania te nie
będą znaczące, ale będą wymagały wprowadzenie działań minimalizujących.

7.6. Oddziaływanie MPA na zasoby naturalne
Przy ocenie oddziaływania ustaleń projektu Planu Adaptacji na zasoby naturalne pominięto zasoby
wodne, które potraktowano jako odrębnie oceniany receptor (komponent środowiska – zasoby
wodne). W odniesieniu do pozostałych rodzajów zasobów naturalnych stwierdzono brak
niekorzystnego oddziaływania ze strony większości działań adaptacyjnych zapisanych
w analizowanym projekcie Planu Adaptacji.
Modernizacja systemu transportu miejskiego z ukierunkowaniem na transport elektryczny (działania
5.2., 5.3. i 5.4.) razem ze zmianami w systemach ogrzewania i chłodzenia (działania 3.5. i 5.5.)
przyczyni się do zmniejszenia wykorzystywania nieodnawialnych surowców naturalnych. Systemy
zarządzania energią oraz działania edukacyjne promujące zachowania proekologiczne (działania 2.2.,
2.6. i 2.7.) przyczynią się do świadomego korzystania z zasobów naturalnych sprzyjając ich ochronie.

7.7. Oddziaływanie MPA na zabytki
Działania przyczyniające się do zmniejszenia niskiej emisji poprzez zmiany w systemach ogrzewania
i zarządzania energią oraz w transporcie miejskim (działania 3.5., 3.6. i wszystkie działania celu 5)
pozytywnie wpłyną na stan obiektów budowlanych dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę
jakości powietrza. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa miasta przed powodziami
i podtopieniami także będą miały pozytywny wpływ na dziedzictwo kulturowe – przyczyniając się do
ochrony zabytków przed skutkami tych ekstremalnych zjawisk.
Działania 1.1. i 1.2. dotyczące monitorowania zagrożeń pogodowych oraz udoskonalenia systemu
ostrzegania mogą pośrednio przyczynić się do ochrony zabytków przed zniszczeniem. Także działania
usprawniające działanie służb ratowniczych i jednostek Zarządzania Kryzysowego przyczynią się do
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wzrostu bezpieczeństwa -głównie ludzi, ale także dóbr materialnych, w tym zabytków (działanie 1.5.,
1.6.).
Potencjalnie negatywny wpływ na stan zabytków miasta może mieć realizacja działania 3.5.
związanego z termomodernizacją budynków i 4.16. związanego z zabezpieczeniem konstrukcji (np.
dachów) w obiektach publicznych. Działania te mogą naruszać ważne cechy obiektów dziedzictwa
kulturowego – ich formy i kompozycji przestrzennej. Wszelkie zmiany i działania w obrębie obiektów
zabytkowych będą wymagały uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków. Warto też zaznaczyć, że
obligatoryjna ochrona obiektów zabytkowych stwarzać może istotne ograniczenia w działaniach
adaptacyjnych (ograniczenia prawne).
Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań ww. działań odniesiono się
w załączniku 3 i w rozdz. 7.11.

7.8. Oddziaływanie MPA na krajobraz
Działania adaptacyjne związane z wprowadzeniem błękitno-zielonej infrastruktury powinny mieć
z zasady pozytywny wpływ na krajobraz miasta. Działania te przyczyniać się mogą do poprawy
estetyki przestrzeni publicznych – wprowadzenie roślinności jako elementu kompozycji przestrzeni
urbanistycznej pozwoli na lepsze wkomponowanie zabudowy w krajobraz. Jest to szczególnie istotne
w przypadku budynków lub zespołów, których forma jest mało atrakcyjna. Dobrze zaprojektowane
elementy błękitno-zielonej infrastruktury są ważnymi komponentami krajobrazu w mieście.
Dodatkowo korzyści w tej dziedzinie może przynieść opracowanie koncepcji architektonicznokrajobrazowej zieleni miejskiej, co zapewni spójność elementów wprowadzanych z już istniejącymi.
Pozytywny wpływ na krajobraz będą więc miały działania:
 3.1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej uwzględniającej
zwiększenie zieleni w zwartej zabudowie, a także odtwarzanie klinów zieleni wnikających do
centrum miasta,
 3.2. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem błękitno-zielonej
infrastruktury na rewitalizowanych terenach,
 3.3. Wspieranie tworzenia nowych nasadzeń, w tym wertykalnych, oraz pielęgnacji zieleni w
podwórkach,
 3.4. Opracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie kształtowania błękitno-zielonej
infrastruktury (służącej łagodzeniu niekorzystnych warunków termicznych).
Sporządzenie planów miejscowych dla prawnego zabezpieczenia możliwości wprowadzenia błękitnozielonej infrastruktury służących adaptacji do zmian klimatu (działanie 1.4.) oraz uwzględnienie
prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych (działanie 1.3.) także powinny
przyczynić się do kształtowania atrakcyjnego krajobrazu miejskiego będącego wizualnym wyrazem
ładu przestrzennego. Te planistyczne dokumenty powinny być zgodne ze standardami
urbanistycznymi stosowanymi powszechnie jako narzędzia normatywne ochrony interesu
publicznego i prywatnych właścicieli nieruchomości (działanie 3.4.). Należy tu przypomnieć, że
kształtowanie krajobrazu należy do głównych ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
Potencjalnie negatywny wpływ na krajobraz miasta może mieć działanie 4.15. – prowadzenie
pielęgnacji zieleni miejskiej, polegające na usuwaniu zadrzewień stanowiących zagrożenie dla
mieszkańców. Działaniem minimalizującym w tym przypadku będą nasadzenia zastępcze gatunków
bardziej odpornych na skutki silnych wiatrów lokalizowane w odpowiednich miejscach.
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Działanie 5.6. - promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika);
zmiana SUiKZP uwzględniająca wyznaczanie terenów produkcji energii odnawialnej, może
negatywnie wpłynąć na krajobraz miasta – w zależności od lokalizacji, rodzajów i skali instalacji OZE
wskazanych w dokumencie polityki przestrzennej miasta.
Potencjalnie negatywne oddziaływania działań 4.15. i 5.6. przeanalizowano szczegółowo w załączniku
3 i omówiono w rozdz. 7.11.

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. Drugim ważnym aspektem ochrony mienia przed
zagrożeniami klimatycznymi jest ochrona przed burzami i silnymi wiatrami. Większość działań celu 4
przysłuży się ograniczeniu skutków nawalnych opadów, powodzi miejskich, susz, burz i silnych
wiatrów na majątek trwały miasta. Dodatkowo działania związane z zarządzaniem informacjami
o zagrożeniach klimatycznych oraz poprawa jakości systemu reagowania kryzysowego (wsparcie
służb ratowniczych, uaktualnienie planów zarządzania kryzysowego) przyczynią się do bardziej
skutecznego zabezpieczenia mienia miasta przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych
(działania 1.2., 1.5. i 1.6.)
Pozytywny wpływ na dobra materialne mają także działania podnoszące jakość życia w mieście –
między innymi poprawiające estetykę przestrzeni publicznych (np. koncepcja architektonicznokrajobrazowa zieleni miejskiej). Działania te mogą bowiem podnieść wartość nieruchomości
w mieście. Inwestycje w termomodernizacje budynków, rozbudowę ścieżek rowerowych, tabor
komunikacji miejskiej i podnoszenie standardu usług medycznych zwiększą zasoby materialne miasta
podwyższając jego potencjał adaptacyjny.

7.10.Oddziaływanie MPA na powiązania przyrodnicze
Pozytywny wpływ na powiązania pomiędzy elementami środowiska w mieście będą miały te działania
adaptacyjne, które przyczynią się do wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta. Obejmują one
tworzenie i ochronę terenów zieleni miejskiej, szczególnie obszarów generowania świeżego
powietrza w tym rewaloryzację istniejących parków, skwerów, cieków i zbiorników wodnych oraz
pomniejsze działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, np. wprowadzanie zielonych
przystanków komunikacji miejskiej (działanie 3.6.) czy ogrody wertykalne (działanie 3.3.). Tworzeniu
i ochronie spójnego układu przyrodniczego, gwarantującego powiązania ekologiczne sprzyjać mogą
też działania informacyjno-edukacyjne (działania 2.2. i 2.5.), podnoszące świadomość mieszkańców
o roli zieleni w adaptacji do zmian klimatu.

7.11. Przewidywane negatywne oddziaływania Planu Adaptacji
na środowisko
Przeważająca część działań adaptacyjnych MPA, chociaż ukierunkowana jest na przystosowanie
ekosystemu miejskiego na różne stresory klimatyczne, powinna – jak wykazała ekspercka ocena –
korzystnie wpływać także na większość elementów tego ekosystemu, czyli na środowisko miejskie
(jego zasoby i jakość). W planowanych działaniach uwzględniono bowiem główne problemy ochrony
środowiska jakie dotyczą miasta Zielona Góra.
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Tak więc odpowiedzią na problem niedostatku terenów zieleni w najbardziej zurbanizowanej części
układu miejskiego jest wskazanie szeregu działań wzmacniających systemy zieleni – generalnie w
ramach tworzenia różnych form błękitno-zielonej infrastruktury. Infrastruktura ta – niezależnie od
łagodzenia stresorów termicznych – wpływa jednocześnie na właściwe zagospodarowanie wód
opadowych, szczególnie pochodzących z niszczących opadów nawalnych – kolejnego istotnego
problemu ochrony środowiska na obszarze miasta Zielonej Góry. Nie bez znaczenia jest też korzystny
wpływ terenów zieleni na jakość powietrza atmosferycznego, a pośrednio na zdrowie ludzi.
W ramach kształtowania systemów błękitno-zielonej infrastruktury przewiduje się szereg działań
dotyczącej samej wody, tj. właściwych systemów przechwytywania (zbierania podczas intensywnego
opadu), oczyszczania, retencji (na miejscu) i na końcu wykorzystywania wody (podczas deficytów).
Te rozwiązania korzystnie wpłyną także na ochronę wód i ekosystemów z nimi związanych,
w szczególności cennych siedlisk podmokłych.
W przeprowadzonej ocenie zidentyfikowano kilka działań adaptacyjnych, które tworzą ramy dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie wpływać na środowisko. Należą do nich działania
niżej wyszczególnione (ze względu na podobny charakter oddziaływań część działań została
pogrupowana):
Działania 3.5. Modernizacja zarządzania energią w budynkach; termomodernizacja budynków
i 4.16. Zabezpieczenie konstrukcji (np. dachów) w obiektach publicznych
Działanie 3.5. ma służyć ograniczeniu niskiej emisji generowanej przez energetykę cieplną i
chłodniczą. Będzie polegało na zmniejszeniu energochłonności w kształtowaniu pożądanego
komfortu termicznego w pomieszczeniach. Działanie obejmie termomodernizację budynków.
Modernizacja zarządzania energią obejmie modyfikację systemu ogrzewania poprzez usunięcie
pieców generujących niską emisję a podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub
zmianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, hybrydowe lub pompy
ciepła.
Działanie 4.16. ma służyć zapobieganiu zagrożenia mieszkańców oraz mienia przed skutkami wichur,
poprzez zabezpieczenie konstrukcji dachów w budynkach publicznych.
Nie jest wskazane, które budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej będą objęte działaniami.
Niemniej zarówno prace termomodernizacyjne, jak i zabezpieczające dachy mogą być prowadzone na
budynkach, na których elewacjach i na 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 rozrodczy i hibernacji trwa w miesiącach październik-lipiec.
Nie jest wykluczone, że budynki objęte działaniami znajdują się w granicach zabytkowych zespołów
urbanistycznych lub na zabytkach architektury. Jest duże prawdopodobieństwo, że działania będą
realizowane poza obszarami chronionymi. Niemniej nie można jednoznacznie stwierdzić, czy
działanie nie będą realizowane w sąsiedztwie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych „Liliowy Las” i
„Park Braniborski”.
Negatywne oddziaływanie obu działań zostało zidentyfikowane i ocenione w załączniku 3.
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Działanie 4.8. Zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresie występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych (susze, ulewy, burze itp.)
Działanie „obejmuje utworzenie i remont ujęć wód pitnych oraz utworzenie stref ochronnych dla
tych ujęć. Ponadto przewiduje się budowę studni wody podziemnej.”
Przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może w tym
przypadku być „wiercenie wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę”, o ile studnia będzie głębsza niż
100 m, a także „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych”, jeśli ich
zdolność poboru wody będzie przekraczała 10 m3/h.
Obecnie brak jest dokładnej lokalizacji planowanej studni, nie można więc stwierdzić, jaka będzie jej
głębokość i czy będzie to studnia zbudowana w obrębie Wału Zielonogórskiego, czy studnia
uzupełniająca infiltracyjne ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w dolinie Odry w rejonie Zawady i
Janów. Niewątpliwie studnia mająca służyć do zaopatrzenia w wodę pitną będzie eksploatowana z
wydajnością większą niż 10 m3/h.
Zasięg oddziaływania nowej studni będzie uzależniony od lokalnych warunków hydrogeologicznych w
jej rejonie, w szczególności od głębokości występowania użytkowego poziomu wodonośnego, jego
zasobów, wodonośności, a także od wydajności studni. Wszelkie prace związane z budową ujęcia
powinny być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(tekst jedn. Dz. U. 2017, poz.2126 z późn. zm.). Na pobór wód i eksploatację urządzeń do ich poboru
zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz.1566 z późn. zm.) inwestor
będzie musiał pozyskać zgodę wodnoprawną.
Negatywne oddziaływania zostały przeanalizowane i ocenione w załączniku 3.
Działania 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta, 4.9. Rozbudowa i
modernizacja sieci wodociągowej uwzględniająca optymalizację zużycia i dystrybucji wody w
mieście, 4.13. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną i 5.5.
Sukcesywna wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowane; wymiana zdewastowanej izolacji
termicznej oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego i podłączanie nowych obiektów do sieci
ciepłowniczej na nowe obszary miasta; budowa, rozbudowa i modernizacja sieci cieplnej z
możliwością produkcji chłodu
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone w działaniu 4.1.
związane są z tworzeniem kompleksowego systemu odbioru, retencji i zagospodarowania wód
deszczowych. Obejmują modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej i jej rozbudowę, budowę
urządzeń podczyszczających i zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję (budowa
zbiorników retencyjnych) 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. Potencjalnie znacząco może również oddziaływać na
środowisko realizowana w ramach działania 4.13. przebudowa systemu kanalizacji ogólnospławnej,
polegająca na rozdzieleniu kanalizacji na kanalizację deszczową i sanitarną, z którym wiąże się
budowa nowych elementów jednego lub drugiego systemu.
Przedsięwzięcia związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej (działanie 4.9.), zwłaszcza
jeśli będą w ramach działań przebudowywane wodociągi magistralne będą stanowiły przedsięwzięcia
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Kolejnym działaniem, które tworzy ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko jest działanie 5.5., polegające między innymi na modernizacji sieci ciepłowniczej (m.in.

55

wymiana rur na preizolowane i zdewastowanej izolacji termicznej) oraz rozbudowie miejskiego
systemu ciepłowniczego.
Przedsięwzięcia polegające na modernizacji i budowie elementów systemu wodociągowego,
kanalizacyjnego i ciepłowniczego 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 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 hałas. Obecnie brak konkretnych lokalizacji
ocenianych działań, nie jest więc możliwe odniesienie się do uwarunkowań środowiskowych w
konkretnych częściach miasta.
Negatywne oddziaływania zostały szczegółowo opisane i ocenione w załączniku 3.
Działanie 4.10. Modernizacja obiektów i urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków wraz z ich hermetyzacją oraz zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej do obiektów
gospodarki ściekowej
Z działaniem 4.10. związane jest modernizacja przepompowni miejskich oraz modernizacja
oczyszczalni ścieków pod kątem poprawy jej energochłonności i optymalizacji procesów
technologicznych.
Działanie to może wiązać się z pracami ziemnymi, które będą przekształcać powierzchnię ziemi i
gleby, a tym samym wymaga usunięcia pokrywy roślinnej. Prace te mogą również generować 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 mogą powodować czasowe emisje zanieczyszczeń
do powietrza i emisję hałasu.
Negatywne oddziaływania zostały przeanalizowane i ocenione w załączniku 3.
Działanie 4.15. Prowadzenie pielęgnacji zieleni miejskiej poprawiającej stan bezpieczeństwa
mieszkańców.
Działanie 4.15. ma służyć ograniczeniu zagrożeń dla mieszkańców Zielonej Góry i ich mienia
wynikających z łamania się drzew podczas silnego wiatru. Będzie polegało na ocenie stanu
zadrzewień w mieście pod kątem ich podatności na działanie silnego wiatru. Inwentaryzacją zostaną
objęte wszystkie zadrzewienia w przestrzeniach publicznych. Wyniki inwentaryzacji pozwolą na
opracowanie programu prac służących zabezpieczeniu drzewostanu na wypadek silnego wiatru. W
ramach tego działania podjęte zostaną prace polegające na usuwaniu zadrzewień, stanowiących
zagrożenie. Usuwanie drzew będzie zatem wpływało negatywnie na różnorodność biologiczną. Może
również obniżyć walory krajobrazowe.
Negatywne oddziaływanie prowadzonych prac oceniono w załączniku 3.
Działanie 5.6. Promowanie i wspieranie korzystania z energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika);
zmiana SUiKZP uwzględniająca wyznaczenie terenów produkcji energii odnawialnej.
Działanie polega między innymi na wsparciu inicjatyw ukierunkowanych na większe użytkowanie
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie przewiduje wprowadzenie do SUiKZP
wskazywanie terenów produkcji energii odnawialnej o mocy powyżej 100 kW. Skutkiem
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wprowadzenia tego działania mogą więc być nowe instalacje OZE, takie jak panele słoneczne, panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wodne, a także wiatraki. Działanie to może wiązać
się przede wszystkim z możliwością przekształcenia struktury przyrodniczej i zubożenia zasobów
przyrodniczych miasta, a także zmiany struktury krajobrazu.
Negatywne oddziaływanie prowadzonych prac oceniono w załączniku 3.

8. Oddziaływania skumulowane MPA na środowisko
Nie stwierdzono możliwych skumulowanych negatywnych oddziaływań 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 wskazanymi w innych dokumentach strategicznych miasta. MPA stanowi dla
ich realizacji dodatkowe wsparcie. Nie można, więc mówić o skumulowanym oddziaływaniu.
Jak wykazała przeprowadzona analiza i ocena strategicznych działań MPA, zidentyfikowano
negatywne oddziaływania polegające na niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu,
(działania 4.1., 4.9., 4.13. i 5.5.), przekształceniu powierzchni ziemi i gleb (działania 4.1., 4.9., 4.10.,
4.13., 5.5), ingerencji w roślinność i siedliska zwierząt (działania 3.5., 4.1., 4.9., 4.13., 4.15., 4.16.,
5.5.), naruszeniu krajobrazu (4.15.) i dóbr kultury (działanie 3.5. i 4.16.). W Większości oddziaływania
te są nieznaczące (głównie z względu na skalę przedsięwzięć i czas oddziaływania). Zatem ich
potencjalny udział w skumulowanym oddziaływaniu z innymi przedsięwzięciami (niezwiązanymi z
adaptacją do zmian klimatu) powinien być również nieznaczący.

9. Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000
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. W MPA dla Zielonej Góry zapisano działania, które
potencjalnie będą pozytywnie oddziaływać na różnorodność biologiczną i ogólnie na stan środowiska
na obszarze miasta. Wszystkie działania prowadzące do utrzymania/wzbogacenia różnorodności
biologicznej miasta (w tym także edukacyjne) będą miały pozytywny wpływ na obszary chronione,
niezależnie od ich położenia w aglomeracji miejskiej. Do grupy działań o pozytywnym oddziaływaniu
należy również zaliczyć bezpośrednie działania dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działania służące utrzymaniu lub zwiększaniu drożności
korytarzy ekologicznych – lądowych i wodnych. Większość zaproponowanych w MPA działań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa hydrologicznego w mieście to działania odnoszące się
do terenów zabudowanych. Zasadniczo nie będą one miały bezpośredniego wpływu na siedliska i
gatunki zwierząt chronionych na obszarach Natura 2000. Działania adaptacyjne dotyczące środowiska
wodnego, polegające na zachowaniu i rewaloryzacji cieków i zbiorników wodnych oraz zwiększeniu
retencji gruntowej wód, będą miały pozytywny wpływ pod warunkiem, że będą opierać się na
naturalnych metodach (renaturyzacja). Podobnie, korzystne dla różnorodności biologicznej są
działania polegające na budowaniu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, oczyszczeniu
powietrza oraz zwiększeniu powierzchni terenów zieloni, jak i te prowadzące do uporządkowania
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planowania przestrzennego w celu stworzenia skutecznego systemu adaptacji miasta do zmian
klimatu, jak np. opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zieleni miejskiej
uwzględniającej zwiększenie zieleni w zwartej zabudowie, a także odtwarzanie klinów zieleni
wnikających do centrum miasta. Powyższe działania mogą mieć pozytywny wpływ na obszar Natura
2000 znajdujący się w obrębie Zielonej Góry – Zimna Woda PLH080062.
W MPA nie planuje się bezpośrednio działań mogących negatywnie oddziaływać na obszary Natura
2000. Natomiast, proponowane jest działanie (5.6.), które może się ewentualnie łączyć z
planowaniem/wdrażaniem nowych inwestycji w granicach obszarów Natura 2000 lub w ich pobliżu,
w tym przedsięwzięć związanych ze źródłami energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe,
fotowoltaika, elektrownie wodne, produkcja/spalanie biomasy). Realizacja tego działania może się
wiązać z negatywnym wpływem na obszary Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028, a
szczególnie na obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Odry PLB080004. Obszar
Krośnieńska Dolina Odry PLH080028 pokrywa się prawie dokładnie z obszarem Dolina Środkowej
Odry PLB080004, który zajmuje powierzchnię 747,9 ha w granicach miasta. Obszar PLB080004 jest
ważny w szczególności dla ochrony lęgowej i przelotnej populacji 14 gatunków ptaków, w tym 8
gatunków ujętych w załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa, tj.: A072 trzmielojada Pernis apivorus, A073 kani czarnej Milvus migrans,
A074 kani rudej Milvus milvus, A081 błotniaka stawowego Circus aeroginosus, A122 derkacza Crex
crex, A196 rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida, A229 zimorodka Alcedo atthis, i A238 dzięcioła
średniego Dndrocopos medius (>0,5% pop. krajowej), a także 6 gatunków ptaków regularnie
migrujących, nie wymienionych w załączniku I ww. dyrektywy: A055 cyranki Spatula querquedula,
A056 płaskonosa Spatula clypeata, A198 rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, (>0,5% pop.
krajowej) oraz A038 łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus, A039 gęsi zbożowej Anser fabalis i A053
krzyżówki Anas platyrhynchos (>1% pop. szlaku wędrówkowego). Zgodnie z Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru PLB080004, wśród wymienionych gatunków, szczególnie populacje ptaków
przelotnych takich, jak: gęś zbożowa, łabędź krzykliwy, kania czarna i kania ruda są potencjalnie
zagrożone przez budowę elektrowni wiatrowych. To samo potencjalne zagrożenie może pośrednio
dotyczyć obszaru Kargowskie Zakola Odry PLH080012. W granicach miasta znajduje się niewielki
fragment obszaru PLH080012, obejmujący część krajobrazu doliny Odry o powierzchni 31,6 ha,
położony pomiędzy miejscowościami Milsko i Przewóz (na południu) a Cigacicami (na północy).
Obszary Kargowskie Zakola Odry PLH080012 oraz Krośnieńska Dolina Odry PLH080028 są ważne
zwłaszcza dla ochrony siedlisk lasów łęgowych (91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum 91F0 i grądowych Galio Carpinetum i Tilio-Carpinetum (9170),
zalewanych mulistych brzegów rzek Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. (3270) starorzeczy
Nymphaeion, Potamion (3150), a także bardzo cennych siedlisk łąk selernicowych Cnidion dubii
(6440). Ponadto, przedmiotami ochrony są tam gatunki ryb, płazów i ssaków. Obszar Krośnieńska
Dolina Odry PLH080028 jest również ważny dla zachowania licznych gatunków nietoperzy: w tym
przedmiotów ochrony, tj. mopka zachodniego Barbastella barbastellus, nocka dużego Myotis myotis,
a także innych, takich jak: mroczek późny Eptesicus serotinus, nocek Brandta Myotis brandtii, nocek
Naterrera Myotis nattererii oraz karlik malutki Pipistrellus pipistrellus.
Zachowanie siedlisk i gatunków powyżej wymienionych jako przedmioty ochrony na obszarach
Natura 2000 uzależnione jest głównie od właściwej gospodarki zasobami wodnymi, a w szczególności
z niewprowadzaniem zmian stosunków wodnych przez odprowadzanie wód, regulacje i kanalizacje
lokalnych cieków. W MPA nie przewiduje się potrzeby wykonywania działań mogących radykalnie
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wpłynąć na pogorszenie jakości siedlisk (zasypywanie terenu, zmiana przebiegu koryt cieków, drenaż,
prostowanie koryt rzecznych, osuszanie). Uwzględniona w MPA pielęgnacja i stałe utrzymywanie
wałów przeciwpowodziowych Odry (działanie 4.14.) jest prowadzone także obecnie i nie prowadzi do
przekształcenia środowiska w obszarach Natura 2000. Zagrożenia związane ze zmianami stosunków
wodnych prawdopodobnie nie powinny zachodzić w związku z realizacją działań ujętych w MPA.
Natomiast, na zachowanie przedmiotów ochrony – siedlisk łąkowych, leśnych i przybrzeżnych –
związanych z wodą, a także bytujących tam gatunków fauny (przedmiotów ochrony zgodnie z
Dyrektywą Siedliskową), potencjalny wpływ może mieć przeznaczanie terenów pod inwestycje, np.
budowę farm wiatrowych lub innych obiektów produkcji OZE przewidzianą w Celu 5. Poprawa jakości
środowiska w warunkach zmian klimatu. Działanie 5.6. wiąże się z ewentualnym wprowadzaniem
zmian w SUiKZP związanych z wyznaczaniem nowych terenów do produkcji energii odnawialnej.
Kategorie potencjalnego oddziaływania działania 5.6. oraz możliwe do określenia na obecnym etapie
środki minimalizujące negatywne oddziaływania przedstawiono w załączniku 3. Na obecnym etapie
planowania nie można ustalić konkretnego sposobu oddziaływania na konkretny przedmiot ochrony
oraz jego zasięgu, a proponowanie środków minimalizujących musi z konieczności być ograniczone
do zasady przezorności i dokładnej oceny warunków środowiska. O zaistnieniu potencjalnego obszaru
konfliktowego pomiędzy skutkami powyższego działania a populacjami ptaków przelotnych takich,
jak: gęś zbożowa, łabędź krzykliwy, kania czarna i kania ruda można będzie wnioskować dopiero w
trakcie wyznaczenia terenów pod inwestycje OZE w dokumentach planistycznych i ustalania
wdrażanego rodzaju OZE (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne,
produkcja/spalanie biomasy). Potencjalne negatywne skutki rozwoju OZE (przede wszystkim
elektrowni wiatrowych) mogą także dotyczyć populacji nietoperzy.
W konkluzji należy podkreślić, że miarodajna ocena rzeczywistego wpływu działania związanego np.
z realizacją inwestycji elektrowni wiatrowych na chronione siedliska i gatunki będzie możliwa dopiero
w odniesieniu do konkretnego zadania, dla którego wskazana będzie lokalizacja oraz rodzaj i skala
przedsięwzięć. Dopiero wówczas możliwe będą określenie zasięgu oddziaływania i ocenienie jego
znaczenia. Skutki wpływu (ryzyka) takiej realizacji (pozytywne lub negatywne) na konkretne siedliska
i gatunki – przedmioty ochrony danego obszaru Natura 2000 będą mogły być określone (ocenione)
w ocenie oddziaływania na środowisko projektu SUiKZP, a następnie w ocenie oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko.
Poza wymienionym możliwym ryzykiem związanym z oddziaływaniem na chronione gatunki ptaków
(A073 kania czarna, A074 kania ruda, A038 łabędź krzykliwy, A039 gęś zbożowa) oraz nietoperzy
(mopek zachodni Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis) oraz ryzykiem ewentualnego
zajmowania płatów różnych siedlisk przedmiotów ochrony, należy stwierdzić, 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.

59

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 projekcie MPA jest:
 przystosowanie funkcjonowania miasta i jego poszczególnych sektorów do niekorzystnych
oddziaływań 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. W związku z tym wskazuje się odpowiednie działania
dostosowawcze, zmniejszające negatywne skutki tych zjawisk. 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 ludzi stanowi tu najważniejszy receptor
oddziaływania wysokich temperatur (ale także niskich, które – chociaż ich występowanie się
zmniejszy, ale nadal będą 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.
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
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miasta (wykorzystując przy tym istniejącą strukturę – osnowę przyrodnicza miasta), dla
poszczególnych jego części (np. 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 Zielonej
Góry 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
zielonogórskiej 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 spełniają cele adaptacyjne. 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 służące ochronie
środowiska.

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 jest znacznie oddalony od
granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, w którym
położone jest miasto z obszarami poza granicami kraju. Oddziaływania MPA mają lokalny zasięg,
zamykają się w granicach miasta.
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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.

Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA

Lp.
1

Miejsce zmiany
Działanie 3.5. Modernizacja zarządzania energią w
budynkach; termomodernizacja budynków
Działanie 4.16. Zabezpieczenie konstrukcji (np.
dachów) w obiektach publicznych

2

Działanie 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i
wód (błękitno-zielonej infrastruktury) z
wykorzystaniem zasobów naturalnych
Działanie 4.6. Zachowanie i rewaloryzacja cieków i
zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej
błękitno-zielonej infrastruktury służącej
odprowadzaniu, oczyszczaniu i retencji
(powierzchniowej lub podziemnej) nadmiaru wód
deszczowych i roztopowych z otaczających terenów
Działanie 4.15. Prowadzenie pielęgnacji zieleni
miejskiej poprawiającej stan bezpieczeństwa
mieszkańców

3

4

Działanie 5.6.Promowanie i wspieranie korzystania z
energii z instalacji OZE (w tym fotowoltaika); zmiana
SUiKZP uwzględniająca wyznaczenie terenów
produkcji energii odnawialnej
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Zakres zmiany
Uzupełnienie opisu działania o wskazania, że
przy planowaniu prac termomodernizacyjnych i
zabezpieczenia dachów:
 uwzględnione będą potrzeby ochrony
gatunków ptaków i nietoperzy, które mogą
zasiedlać remontowane obiekty
 będą rozważane możliwości wprowadzenie
na budynkach rozwiązań z zakresu błękitnozielonej 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 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 ZBI.

Uzupełnienie opisu działań o wskazanie, że
usunięcie drzew spowodowane potrzebami
bezpieczeństwa będzie kompensowane
wprowadzaniem nowych nasadzeń, gatunków
odpornych na silny wiatr.
Uzupełnienie opisu działania o wskazanie, że
przy planowaniu rozwoju i wsparciu inwestycji z
zakresu instalacji OZE uwzględniane będą
kryteriach ochrony zasobów przyrodniczych.

12.2.Zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA, ocenione, jako
negatywnie oddziaływujące na środowisko zlokalizowane są na terenach w przewadze
zurbanizowanych. Nie będą, zatem powodowały znaczącego oddziaływania na przyrodnicze
komponenty tego środowiska. Niemniej jednak dla niektórych działań adaptacyjnych proponuje się
rozwiązania, które ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie na to środowisko.
Tabela 5.
Lp.
1

Rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko
planowanych działań adaptacyjnych
Działania

Działanie 3.5 Modernizacja
zarządzania energią w budynkach;
termomodernizacja budynków
Działanie 4.16. Zabezpieczenie
konstrukcji (np. dachów) w
obiektach publicznych







2

3

Działanie 4.1. Zagospodarowanie
wód opadowych na terenie miasta,
Działanie 4.9. Rozbudowa i
modernizacja sieci wodociągowej
uwzględniająca optymalizację
zużycia i dystrybucji wody w mieście,
Działanie 4.13. Rozdzielenie
kanalizacji ogólnospławnej na
kanalizację deszczową i sanitarną,
Działanie 5.5. Sukcesywna wymiana
elementów sieci ciepłowniczej na
preizolowane; wymiana
zdewastowanej izolacji termicznej
oraz rozbudowa systemu
ciepłowniczego i podłączanie
nowych obiektów do sieci
ciepłowniczej na nowe obszary
miasta; budowa, rozbudowa i
modernizacja sieci ciepłowniczej w
kierunku możliwości produkcji
chłodu
Działanie 4.8. Zapewnienie ciągłości
dostaw wody w okresie
występowania ekstremalnych



Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnego
rozpoznania i ewentualnej inwentaryzacji występowania
miejsc schronienia gatunków związanych z budynkami.
Prace powinny być wykonywane w odpowiednich
(stosownie do gatunków) okresach (np. poza okresem
gniazdowania, hibernacji.),
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 wykonania; uwzględnienie kontekstu
urbanistyczno-architektonicznego.
Zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac
budowlanych (organizacja, dobór sprzętu) w szczególności:
- wykonanie rekultywacji przekształconego terenu po
zakończeniu prac ziemnych i odpowiednie jego
zagospodarowanie zielenią,
- utworzenie osłony miejsca inwestycji przeciw
rozprzestrzenianiu się pyłów,
- zaniechanie prac w godzinach nocnych,
- wprowadzanie nasadzeń uzupełniających, w
szczególności drzew w miejscach gdzie zostały usunięte,
- zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie prowadzonych
prac.

- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac
budowlanych (organizacja, dobór sprzętu),
- zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców w
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Lp.

Działania
zjawisk pogodowych (susze, ulewy,
burze itp.)

4

5

6

Działanie 4.10. Modernizacja
obiektów i urządzeń związanych z
odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków wraz z ich hermetyzacją
oraz zabezpieczaniem dostaw
energii elektrycznej do obiektów
gospodarki ściekowej
Działanie 4.15. Prowadzenie
pielęgnacji zieleni miejskiej
poprawiającej stan bezpieczeństwa
mieszkańców

Działanie 5.6 Promowanie i
wspieranie korzystania z energii z
instalacji OZE (w tym fotowoltaika);
zmiana SUiKZP uwzględniająca
wyznaczenie terenów produkcji
energii odnawialnej

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
czasie wykonywania prac w rejonie ujęć wody w przypadku
stwierdzenia zagrożenia jakości,
- dostosowanie poboru wód do parametrów
hydrogeologicznych ujmowanego poziomu wodonośnego,
- zapewnienie infiltracji wód w zlewni (ograniczanie
uszczelnienie powierzchni).
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac
budowlanych (organizacja, dobór sprzętu).

- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac
budowlanych (organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie
drzew w sąsiedztwie prowadzonych prac, dostosowanie prac
do biologii stwierdzonych gatunków),
- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody,
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie, w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ
w Gorzowie Wielkopolskim,
- w sytuacji zniszczenia fragmentu drzewostanu, konieczne
będą nasadzenia odtwarzające, co pozwoli przywrócić dawne
walory krajobrazowe w późniejszych latach wraz ze wzrostem
nowych nasadzeń.
- zapewnienie w zmianie SUiKZP ochrony systemu
przyrodniczego Zielonej Góry w tym także terenów otwartych i
o mozaikowatej strukturze; preferowanie rozwiązań o
niewielkiej skali i mikroinstalacji,
- zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne
oddziaływanie i ich określenie na etapie przygotowania zmiany
SUiKZP w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w
Gorzowie Wielkopolskim,
- uwzględnienie obowiązujących wytycznych służących ochronie
gatunków i siedlisk w planowaniu instalacji OZE.

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
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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
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 stanowiły główne
kryterium wyboru wariantu.
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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.

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.
Komponent
środowiska
Różnorodność
biologiczna,
flora i fauna

Warunki życia i
zdrowie ludzi
Wody

Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska
Wskaźnik
[jednostka miary]
Powierzchni siedlisk zajętych w wyniku działań
adaptacyjnych
Liczba wyciętych drzew na potrzeby realizacji
działań adaptacyjnych
Liczba nasadzonych nowych drzew i krzewów jako
kompensacji działań wymagających usunięcia
drzew i krzewów
Liczba modernizowanych budynków, w których
stwierdzono występowanie gatunków ptaków i
nietoperzy i liczba zapewnionych schronień
Ocena komfortu życia w mieście przez
mieszkańców – badanie ankietowe
Jakość wód w ciekach będących odbiornikami wód
z kanalizacji deszczowej w mieście
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Częstość

Źródło informacji

co 5 lat

Urząd Miasta

co 2 lata

Urząd Miasta

co 2 lata

Urząd Miasta

co 2 lata

Urząd Miasta

co 5 lat

Urząd Miasta

co roku

GIOŚ

Komponent
środowiska
Powietrze
atmosferyczne i
klimat
Dziedzictwo
kulturowe, zabytki i
krajobraz

Wskaźnik
[jednostka miary]

Częstość

Źródło informacji

Przekroczenia norm stężeń (ozon troposferyczny,
pył PM10, pył PM2,5)

co roku

GIOŚ

Ocena jakości przestrzeni miejskich przez
mieszkańców lub turystów – badanie ankietowe

co 5 lat

Urząd Miasta
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