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Streszczenie 

Wprowadzenie 

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

Podstawa prawna i zakres Prognozy 

Przedmiotem oceny są zapisy postanowień projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta 
Kalisza do roku 2030” zwanego dalej Planem Adaptacji.  

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 z późn. zm.) oraz 
postanowieniami wydanymi na jej podstawie.  

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 
dokumentami 

Plan Adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na 
zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, które 
są obserwowane w mieście i mogą wystąpić w przyszłości.   

Plan Adaptacji zawiera część diagnostyczną, w której opisano zjawiska klimatyczne wpływające na 
miasto (takie jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, susze, śnieg, wiatr), oceniono wrażliwość 
miasta na te zjawiska oraz możliwości miasta w radzeniu sobie ze zmianami klimatu. W odpowiedzi 
na zagrożenia klimatyczne ustalono cel główny Plan Adaptacji, cele strategiczne oraz działania 
adaptacyjne. Plan Adaptacji zawiera trzy rodzaje działań: 

 działania informacyjno-edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości klimatycznej polegające na 
rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach, ich skutkach, właściwych i niewłaściwych 
zachowaniach w sytuacji wystąpienia zagrożeń, dobrych praktykach adaptacji oraz działania 
z zakresu informowania i ostrzegania o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,  

 działania organizacyjne polegające na nawiązywaniu współpracy z interesariuszami 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 inwestycjach w środowisku.  

W Planie Adaptacji określono także zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty 
odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji 
Planu Adaptacji).  

Plan Adaptacji jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla 
międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Jest to przede wszystkim „Biała księga. Adaptacja 
do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będąca odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. 
na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań 
z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”. Z zapisów „Białej 
Księgi” wynika opracowany w Polsce „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 
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wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), w którym 
jedno z zaplanowanych działań dotyczy opracowania planów adaptacji w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców.  

Plan Adaptacji 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.  

Plan Adaptacji jest także spójny z polityką regionu wielkopolskiego i miasta, wyrażoną 
w dokumentach strategicznych i planistycznych. Powiązany jest z dokumentami szczebla 
regionalnego w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, dokumentami służącymi ochronie 
powietrza atmosferycznego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Wielkopolskiego. Plan Adaptacji jest zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 
i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza. Uwzględnia 
także polityki sektorowe, w szczególności: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego Miasta Kalisza, Program Ochrony Środowiska dla Kalisza, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Kalisza.  

Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 

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

Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony środowiska 

Miasto Kalisz jest położone na Nizinie Południowowielkopolskiej, we wschodniej części Wysoczyzny 
Kaliskiej nad rzeką Prosną. Obszar miasta można podzielić na trzy części o zróżnicowanej rzeźbie, 
tj. niemal płaskie dno doliny Prosny, silniej pofałdowaną i wzniesioną wysoczyznę morenową 
w północnej i wschodniej części miasta oraz słabiej pofałdowaną wysoczyznę morenową 
w zachodniej części. W budowie geologicznej obszaru miasta w wierzchniej warstwie występują 
osady czwartorzędowe o różnej miąższości. Największą miąższością cechują się osady 
czwartorzędowe w dolinie Prosny, której dno pokrywają głównie osady rzeczne (piaski, żwiry, iły, 
mułki i torfy). Wysoczyzny zbudowane są z glin zwałowych oraz częściowo je przykrywających 
piasków i żwirów polodowcowych. 

Kalisz jest położony w dorzeczu Odry i należy do bezpośredniej zlewni Prosny (największego 
lewobrzeżnego dopływu Warty). W granicach administracyjnych miasta, Prosna rozdziela się na trzy 
kanały: Koryto Główne, Kanał Bernardyński i Kanał Rypinkowski, które wraz z dopływami tworzą 
Kaliski Węzeł Wodny (KWW). W obrębie Kalisza do Prosny uchodzą Swędrnia i Trojanówka (dopływy 
prawobrzeżne) oraz Piwonia i Krępica (lewobrzeżne). Rzeki przepływające przez miasto są zaliczane 
do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Dla JCWP w Kaliszu oceniono, że osiągnięcie 
celów środowiskowych jest zagrożone.  
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W obrębie przebiegającej przez miasto pradoliny rzeki Prosny wyznaczono Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki Prosny. Obszar Kalisza położony jest w obrębie jednolitej części 
wód podziemnych (JCWPd). Osiągnięcie celu środowiskowego dla tej jednostki nie jest zagrożone. 
Wody podziemne stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności Kalisza. Ujęcia komunalne 
wykorzystują czwartorzędowe i jurajskie poziomy wodonośne. Główne ujęcie wód podziemnych 
miasta zabezpiecza około 60 % zapotrzebowania mieszkańców na wodę. 

Miasto Kalisz jest położone w otoczeniu obszarów o znacznych walorach przyrodniczych 
i gospodarczych. Przyrodnicze otoczenie miasta sprzyja różnorodności biologicznej na terenie miasta, 
korzystnie wpływa na warunki bioklimatyczne w mieście oraz tworzy atrakcyjne tło krajobrazowe 
miasta. W Kaliszu i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się obiekty i obszary przyrodnicze 
objętych ochroną prawną. W granicach miasta znajduje się rezerwat przyrody „Torfowisko Lis”, 
fragment obszaru Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 oraz liczne pomniki przyrody, wśród 
których dominują gatunkowo wiązy oraz dęby szypułkowe. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta 
znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu – OChK Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza 
oraz OChK Dolina Prosny.  

Główną osią przyrodniczą miasta jest rzeka Prosna wraz z dopływami i kanałami. W dolinach 
rzecznych występują tereny zieleni półnaturalnej oraz miejskiej (urządzonej). Pełnią one funkcje 
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, łącząc miejskie obszary zieleni ze środowiskiem 
poza granicami miasta. Dolina Prosny stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym w sieci 
ECONET-PL. Tereny zieleni w mieście to przed wszystkim Park Miejski, Planty Miejskie wokół 
Śródmieścia oraz Park Przyjaźni, a także tereny ogródków działkowych, położone w różnych częściach 
miasta.  

W Kaliszu coraz częściej występują przedłużające się fale upałów, które stanowią zagrożenie dla 
zdrowia i życia mieszkańców. Obserwowane są także długotrwałe opady deszczu o dużej 
intensywności, które powodują lokalne podtopienia. Kalisz jest także jednym z najbardziej 
zagrożonych powodzią miastem w zlewni Warty. Jednocześnie w Kaliszu częstsze są długotrwałe 
okresy bezopadowe z utrzymującą się temperaturą maksymalną powyżej 25°C. W takich warunkach 
mogą wystąpić problemy związane z dostarczaniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
celów komunalnych i gospodarczych. Deficyt opadów w połączeniu z wysoką temperaturą powietrza 
może przyczyniać się do wystąpienia sytuacji niedoboru wody w glebie powodujących szkody 
w środowisku naturalnym miasta. Duże prędkości wiatru sprzyjają wymianie powietrza na terenie 
miasta, jednak wichury stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W rejonie Kalisza 
przeważają wiatry zachodnie. Słabe wiatry wschodnie występują głównie w styczniu, lutym 
i kwietniu. Lokalne spływy mas powietrza ułatwiają doliny rzeczne, zwłaszcza Prosny. Kierunki 
i prędkości wiatru są modyfikowane przez istniejące zagospodarowanie terenu.  

Najważniejsze problemy ochrony środowiska w Kaliszu dotyczą: ponadnormatywnego stężenia 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (głownie pyłów); niedostatecznego zabezpieczenia 
systemu wentylacji i regeneracji powietrza w kształtowaniu przestrzeni miasta; niezadawalającego 
stanu czystości wód powierzchniowych; trudności w zagospodarowaniu nadmiaru wód opadowych 
i zagrożenia powodziowego (zarówno powodzi miejskich, jak i rzecznych); niezadowalającego 
poziomu świadomości ekologicznej i aktywności lokalnej społeczności. 

Ocena wpływu Planu Adaptacji 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 



 

6 

różnorodności biologicznej, wód, powierzchni ziemi i gleb, powietrza atmosferycznego i klimatu 
lokalnego, warunków życia ludzi, krajobrazu kulturowego. Jedynie działania celu 5 mogą nie służyć 
realizacji celów ochrony środowiska odnoszącym się do ochrony różnorodności biologicznej i wód. 
Pomimo wsparcia ważnego środowiskowego celu, jakim jest zwiększane retencyjności zlewni, 
zaplanowane rozwiązania hydrotechniczne mogą być niekorzystne dla ochrony przyrody dolin rzek 
w Kaliskim Węźle Wodnym.  

Z oceny wpływu Planu Adaptacji na rozwiązanie problemów ochrony środowiska w Kaliszu 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 Planu Adaptacji na środowisko 

Działania adaptacyjne w większości będą pozytywnie oddziaływały na środowisko. W szczególności 
działania adaptacyjne, polegające na wzmacnianiu systemu przyrodniczego miasta będą korzystnie 
wpływały na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, powierzchnię ziemi i gleby, na wody, 
powietrze i klimat oraz na krajobraz. Do takich działań należą: 

 Działanie 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego 
funkcjonowania 

 Działanie 3.3. Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy 
przyrodniczej miasta, obszarami lasów i zadrzewień 

 Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, w szczególności na 
terenach zurbanizowanych (np. zielone ściany/dachy/balkony, ściany wodne/fontanny/ocienione 
place zabaw) 

a także  

 Działanie 1.1. Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych 
i planistycznych miasta 

 Działanie 1.2. Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk 
(praktyczne standardy do wykorzystania przez inwestorów) 

 Działanie 3.4. Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej 

 Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania 
naturalnej retencji 

 Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich 
powstawania lub opóźnianie ich spływu; ich retencjonowanie i zagospodarowanie 
z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury.  

Działania te przyczynią się do wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta i wzbogacenia jego 
różnorodności biologicznej poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury 
w zainwestowanych obszarach miasta oraz wykorzystanie naturalnych ekosystemów w adaptacji do 
zmian klimatu. Wskazane działania będą miały długoterminowe pozytywne skutki. Dzięki nim 
możliwe będzie lepsze zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, co przyczyni 
się do zmniejszenia presji na wody powierzchniowe, będące odbiornikami spływów opadowych 
z terenu miasta. Wpłynie to na poprawę jakości wód poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń 
dopływających do odbiorników. Tym samym działania przyczynią się do poprawy jakości wód 
w rzekach, co wpłynie na poprawę warunków życia dla roślin i zwierząt w dolinach rzecznych. 
Ochronie zasobów wody służyło będzie także działanie 5.8 „Zrównoważone korzystanie z wód oparte 
na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych”.  
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Do poprawy jakości powietrza, a tym samym jakości życia w mieście, przyczynią się działania takie 
jak:  

 Działanie 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem 
zanieczyszczeń powietrza (w szczególności z „niskich emisji”) 

 Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu 
publicznego, ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w mieście i rozwój systemu 
ścieżek rowerowych wraz z właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa parkingów) 

 Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków 
a w szczególności działanie 2.4 „Zwiększenie wentylacji miasta poprzez odpowiednie planowanie 
przestrzenne (kliny napowietrzające, tereny regeneracji powietrza wraz z terenami zieleni)”. 
Wszystkie te działania są odpowiedzią na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska 
miasta Kalisza, 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 Kalisza”, „Programem Ochrony Środowiska dla Kalisza” 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 miasta Kalisza. Działania są 
odpowiedzią na konkretne zagrożenia związane z klimatem, w szczególności ekstremalnymi 
temperaturami i powodziami. Działania adaptacyjne celu 2 „Przystosowanie funkcjonowania miasta 
do zjawisk meteorologicznych powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza 
(inwersje, MWC)”, celu 5 „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych 
zjawisk związanych z intensywnymi opadami i powodziami” i celu 6 „Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk klimatycznych” służą bezpośrednio ochronie 
mieszkańców. Działania celu 3 „Wzmocnienie systemu przyrodniczego jako naturalnego narzędzia 
adaptacji” poprawią kontakt mieszkańców Kalisza z zielenią miejską.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko może dotyczyć następujących działań:  

 Działanie 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem 
zanieczyszczeń powietrza (w szczególności z „niskich emisji”) 

 Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu 
publicznego, ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w mieście i rozwój systemu 
ścieżek rowerowych wraz z właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa parkingów) 

 Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków 

 Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury 
krytycznej w strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących 
urządzeń/obiektów w należytym stanie technicznym 

 Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków oraz 
urządzeń wodnych 

 Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich 
powstawania lub opóźnianie ich spływu; ich retencjonowanie i zagospodarowanie 
z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 
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 Działanie 6.5 Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia 
w przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie 
w przypadku silnych wiatrów 

Działania 2.1, 2.3, 5.1, 5.6 to działania techniczne, które będą wymagały ingerencji 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 6.5, 
w ramach którego możliwe będzie usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku 
silnego wiatru może zubażać strukturę przyrodniczą miasta, a nawet dotyczyć pomników przyrody.  

Większość negatywnych oddziaływań to oddziaływania krótkoterminowe, o lokalnym zasięgu 
i możliwe do zminimalizowania lub uniknięcia. Dlatego nie będą one znaczące dla przyrody miasta 
Kalisza.  

Najbardziej ingerującym w środowisko działaniem jest działanie 5.4 „Budowa, przebudowa, regulacja, 
monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków oraz urządzeń wodnych”. Działanie to będzie wpływać na 
różnorodność biologiczną, w tym gatunki chronione w dolinie rzeki Prosny (ptactwo wodno-błotne), 
na stosunki wodne i pośrednio na ekosystemy zależne od wód, na wody i ich jakość, organizmy 
wodne oraz na krajobraz.  

Wymienione oddziaływania będą znaczne dla przyrody w dolinie rzeki Prosny, jednakże trzeba 
podkreślić, że ich długotrwałym efektem będzie zwiększenie retencyjności zlewni tej rzeki, co jest 
korzystne dla przyrody w tym obszarze, w szczególności z uwagi na obserwowane w Polsce zanikanie 
ekosystemów zależnych od wód, związane m.in. ze zmianami klimatu. 

Działania związane z infrastrukturą hydrotechniczną nie będą miały negatywnego wpływu na cele 
ochrony rezerwatu „Torfowisko Lis”. Działania prowadzone w korycie rzeki Prosny oraz w jego 
najbliższym otoczeniu nie będą prowadziły do przekształcenia stosunków wodnych, które wpływałyby 
negatywnie na torfowisko przejściowe, chronione w obszarze. Położony jest on ok. 1 km od rzeki 
Prosny i oddzielony od rzeki zabudową mieszkaniową. Możliwe jest pozytywne oddziaływanie 
zwiększenia retencyjności zlewni dla tego obszaru chronionego. 

 

Oddziaływanie postanowień Planu Adaptacji na obszary Natura 2000 

Działania adaptacyjne zawarte w Planie Adaptacji nie będą realizowane w obszarach Natura 2000, 
w tym w obszarze Dolina Swędrni PLH300034, który obejmuje swym zasięgiem niewielki, wschodni 
fragment miasta. Swędrnia jest prawobrzeżnym dopływem Prosny. Obszar Natura 2000 położony jest 
w zlewni Prosny powyżej miasta. W związku z tym obszar Natura 2000 nie jest powiązany 
przyrodniczo z obszarem wdrażania Planu Adaptacji w taki sposób, że możliwe byłoby wystąpienia 
negatywnych oddziaływań Planu Adaptacji na ten obszar. Nie wystąpi znaczące negatywne 
oddziaływanie Planu Adaptacji na obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 wynikające 
z budowy infrastruktury hydrotechnicznej w Kaliskim Węźle Wodnym. Plan Adaptacji nie będzie 
oddziaływał na sieć Natura 2000 i nie spowoduje zmniejszenia liczebności populacji gatunków 
będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, zmian w ich rozmieszczeniu i zagęszczeniu, 
naruszenia równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami w obszarze, wpływu na czynniki, decydujące 
o utrzymaniu właściwego stanu ochrony gatunków ptaków, opóźnienia w osiągnięciu celów ochrony 
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obszaru Natura 2000, fragmentacji obszaru Natura 2000, która wpłynęłaby na integrację obszarów 
Natura 2000 oraz sieci Natura 2000. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu Adaptacji na 
środowisko 

Plan Adaptacji jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta na zmiany klimatu. W sytuacji 
braku podjęcia działań adaptacyjnych ujętych w Planie cel ten może nie zostać osiągnięty. 
Przewidywane zmian klimatu, w szczególności wzrost częstotliwości i intensywności zjawisk 
ekstremalnych będą zmieniały warunki życia ludzi, prowadziły do przekształceń wód, gleb, roślinności 
i siedlisk. Miasto Kalisz 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, ograniczenia niskiej emisji 
i zrównoważonego transportu. Plan Adaptacji, jako dokument spójny z polityką ochrony środowiska 
Kalisza, pozwala na lepsze osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku realizacji Planu 
Adaptacji korzystne zmiany w środowisku mogą zachodzić wolniej niż w sytuacji realizacji 
zaplanowanych w nim działań. 

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu Planu Adaptacji na środowisko 

Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu Planu Adaptacji 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 Planie Adaptacji celów ochrony środowiska zaproponowano, aby: 

 przedsięwzięcia w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury były realizowane w trybie 
partycypacyjnym, z zapewnieniem udziału lokalnych społeczności w planowaniu i wdrażaniu 
rozwiązań BZI, 

 inwestycje z zakresu BZI były realizowane z uwzględnieniem potrzeby wyważenia wartości 
historycznych i kulturowych oraz zmian wnoszonych przez BZI, 

 rozwiązania z zakresu BZI miały zapewnione pierwszeństwo realizacji przed rozwiązaniami 
infrastruktury technicznej,  

 przy planowaniu termomodernizacji będą rozważane możliwości wprowadzenia na budynkach 
rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, w szczególności w terenach intensywnie 
zabudowanych, uwzględniona zostanie potrzeba łagodzenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła 
poprzez dobór odpowiednich materiałów i barw (charakteryzujących się wysokim albedo), 
inwestycje będą realizowane z uwzględnieniem potrzeby wyważenia wartości historycznych 
i kulturowych oraz zmian wnoszonych nowe elementy, 

 przy usuwaniu drzew z uwagi na zagrożenie dla mieszkańców związane z silnym wiatrem 
wprowadzanie nowych nasadzeń.  

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. Dla działania 5.4,  z uwagi na realizację przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, zalecono zindywidualizowanie środków minimalizujących 
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negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko, w tym planowanie zbiorników 
w uzgodnieniu z RDOŚ w Poznaniu.  

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Planu Adaptacji 

W procesie opracowania Planu Adaptacji rozpatrzono rozwiązania alternatywne – trzy opcje 
adaptacji miasta. Opcje te zostały poddane szczegółowym analizom – analizie wielokryterialnej oraz 
analizie kosztów i korzyści. Plan Adaptacji został wypracowany w trybie współpracy zespołu 
ekspertów, przedstawicieli miasta – pracowników urzędu miasta, spółek miejskich i jednostek 
organizacyjnych miasta – oraz interesariuszy. Jest to więc dokument opracowany w trybie 
partycypacyjnym i uwzględniający potrzeby adaptacji do zmian klimatu różnych grup społecznych. 
Plan Adaptacji jest spójny z polityką rozwoju miasta Kalisza opartą na zasadach zrównoważonego 
rozwoju. Pozytywne oddziaływania Planu Adaptacji 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. Plan Adaptacji nie wpłynie znacząco negatywnie na integralność obszarów Natura 
2000 i sieci Natura 2000. Z tych względów nie zaproponowano dodatkowych rozwiązań 
alternatywnych do rozwiązań w Planie Adaptacji, z wyjątkiem rekomendacji mających na celu lepsze 
uwzględnienie w Planie 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 Planu Adaptacji 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 
Kalisza.  

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 Kalisza 
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 projektowanego dokumentu na osiągniecie celów ochrony 
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań 
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie, 
zapobieganie lub ewentualną kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.  

Przedmiotem oceny są zapisy projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kalisza do roku 
2020 z perspektywą 2030” zwanego dalej Planem Adaptacji.  

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 z późn. zm. – zwana dalej 
Ustawą OOŚ) oraz postanowień zawartych w pismach: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo WOO-III.411.392.2018.ET.1 dnia 
24.09.2018r 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismo DN-NS.9012.1131.2018 z dnia 
17.08.2018 

określających wymagany zakres i szczegółowość Prognozy. W pismach tych ustalono wymóg pełnego 
zakresu Prognozy, a zatem w niniejszym opracowaniu uwzględniono w całości zapis art. 51 ust. 2 oraz 
art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy OOŚ. Dodatkowo RDOŚ uszczegółowił zakres Prognozy. Wymienione pisma 
zostały zamieszczone w załączniku 1 do niniejszej Prognozy.  

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 
Miejsce w strukturze 

Prognozy 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a – informacje o zawartości, głównych celach 
projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

Rozdz. 3 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b – informacja o metodach zastosowanych przy 
sporządzaniu prognozy 

Rozdz. 4 
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Zakres Prognozy według Ustawy 
Miejsce w strukturze 

Prognozy 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c – propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości 
jej przeprowadzania 

Rozdz.14 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d – informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 
na środowisko 

Rozdz. 10 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e – streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie 
(na początku Prognozy) 

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 

Załączniki 

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 

Rozdz. 5 i 8 

art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b - … stan środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Rozdz. 5 i 7.12 

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… 

Rozdz. 5 

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, 

Rozdz. 6 

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; 

Rozdz. 7 i 8 

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 

Rozdz. 11 

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 

Rozdz. 12 

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 

Rozdz. 3, 7, 8 
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3 Zawartość, główne cele Planu Adaptacji oraz jego 

powiązania z innymi dokumentami 

3.1 Charakterystyka Planu Adaptacji 

„Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do 2030”, którego projekt jest przedmiotem oceny 
oddziaływania na środowisko ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego 
odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 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 do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zjawiskami 
ekstremalnymi,  

4) ocenę podatności miasta na zmiany klimatu, pozwalającą na ustalenie, które ze zjawisk 
klimatycznych stanowią dla miasta największe zagrożenie, 

5) analizę ryzyka, która pozwoli na ustalenie, które z zagrożeń wymagają pilnych interwencji 
adaptacyjnych,  

6) określenie celów strategicznych i działań adaptacyjnych,  

7) określenie zasad wdrożenia Planu Adaptacji (podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie 
Planu Adaptacji, ram finansowania, wskaźników monitoringu, założeń dla ewaluacji oraz 
aktualizacji Planu Adaptacji). 

Wymienione powyżej elementy Planu Adaptacji 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”.  

Plan Adaptacji zawiera trzy rodzaje działań: 

 działania informacyjno-edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości klimatycznej 
polegające na rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach, ich skutkach, właściwych 
i niewłaściwych zachowaniach w sytuacji wystąpienia zagrożeń, dobrych praktykach adaptacji 
oraz działania z zakresu informowania i ostrzegania o zagrożeniach związanych ze zmianami 
klimatu,  

 działania organizacyjne polegające na nawiązywaniu współpracy z interesariuszami 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 inwestycjach w środowisku  

Poniżej opisano zaplanowane działania podając ich rodzaj, który w dużym stopniu decyduje 
o oddziaływaniu na środowisko.  
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Cel strategiczny 1. Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju 
miasta 

Działanie 1.1. Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych 
i planistycznych miasta – organizacyjne. 
Działanie obejmuje aktualizację i dostosowanie zapisów zawartych w strategicznych dokumentach 
miasta do przewidywanych zmian klimatu i ich skutków. Działaniem objęte będą dokumenty polityki 
rozwoju, polityki przestrzennej oraz zarządzania w mieście. Aktualizacja dokumentów będzie 
prowadzić do ograniczenia rozwoju zabudowy na terenach zalewowych i w rejonach stwierdzonych 
podtopień, ograniczenia udziału powierzchni uszczelnionych oraz zapewnienia terenów pod 
funkcjonowanie błękitno-zielonej infrastruktury. Pozwoli także na poprawę jakości powietrza poprzez 
kształtowanie struktury przestrzennej miasta. 

Działanie 1.2. Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk 
(praktyczne standardy do wykorzystania przez inwestorów) – organizacyjne. 
Działanie będzie polegało na opracowaniu wytycznych, które będą zgodne ze standardami 
urbanistycznymi stosowanymi powszechnie jako narzędzia normatywne ochrony interesu 
publicznego i dostosowane do charakteru i specyfiki kształtowania przestrzeni miejskiej Kalisza. 
Wytyczne będą uwzględniać zagadnienia adaptacji do zmian klimatu w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta. Wytyczne będą bazą do formułowania ustaleń w dokumentach planistycznych 
oraz w decyzjach administracyjnych. 

Cel strategiczny 2. Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych 
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC) 

Działanie 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem 

zanieczyszczeń powietrza (w szczególności z „niskich emisji”) – organizacyjne i techniczne 

Działanie jest ukierunkowane na ograniczenie niskiej emisji w mieście. W jego ramach podjęte będą 
czynności techniczne, obejmujące wymianę pieców/kotłowni węglowych na ekologiczne źródła ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz włączanie budynków mieszkalnych (jedno 
i wielorodzinnych) do miejskiej sieci ciepłowniczej. Działanie będzie sprzyjać ograniczeniu liczby 
rozproszonych źródeł zanieczyszczeń. 

Działanie 2.2. Budowanie współpracy z właściwymi podmiotami w zakresie zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza (redukcji/ograniczania) – informacyjno-edukacyjne 
Działanie będzie sprzyjać podnoszeniu świadomości społecznej na temat zanieczyszczenia powietrza 
i możliwości ograniczania niskiej emisji. W ramach działania przewiduje się organizację 
spotkań/warsztatów dla decydentów oraz mieszkańców miasta, prowadzenie lekcji w szkołach na 
temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia ludzi i środowiska. Zostaną opracowane 
i rozprowadzone materiały informacyjne (m. in. ulotki, foldery, spoty reklamowe). Wzrost 
świadomości społecznej może skutkować konkretnymi działaniami, np. wymianą pieców czy 
termomodernizacją budynków, co pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (w tym niskiej 
emisji). 

Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu 
publicznego, ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w mieście i rozwój systemu 
ścieżek rowerowych wraz z właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa parkingów) – 
organizacyjne i techniczne 
Działanie jest ukierunkowane na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej. W swoim 
zakresie obejmuje m. in. zmiany organizacji ruchu w wybranych ulicach centrum miasta, 
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uprzywilejowanie komunikacji publicznej (zapewnienie „zielonej fali”), stworzenie węzłów 
przesiadkowych na obrzeżach miasta, umożliwiających rozwój podróży intermodalnych. W ramach 
działania przewiduje się promowanie elektromobilności i budowę infrastruktury sprzyjającej jej 
rozwojowi (stacje ładowania pojazdów). Działanie obejmuje zadania długofalowe (rozwój 
infrastruktury) ale także działania doraźne, np. wprowadzanie ograniczenia ruchu samochodów 
prywatnych lub ciężarowych w przypadku alarmu smogowego. Realizacja działania przyczyni się do 
rozwiązywania problemów związanych ze wzrostem liczby samochodów w mieście oraz ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. 

Działanie 2.4. Zwiększenie wentylacji miasta poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne (kliny 
napowietrzające, tereny regeneracji powietrza wraz z terenami zieleni) – organizacyjne i techniczne 
Działanie obejmuje przeprowadzenie analiz, w tym identyfikację i wyznaczenie (także w formie 
graficznej) istniejących i potencjalnych obszarów/stref miasta, które tworzą lub mogą tworzyć system 
przewietrzania miasta. Wyniki analiz zostaną wprowadzone do dokumentów planistycznych miasta 
w celu zapewnienia i ochrony systemu przewietrzania poprzez m. in. ustalenia dotyczące sposobów 
zagospodarowania terenów tworzących system, niedopuszczanie do lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ograniczenie uszczelniania podłoża gruntowego; 
utrzymanie maksymalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej zielenią lub wodami, 
eliminację istniejących i niedopuszczanie do wprowadzania nowych barier utrudniających swobodny 
przepływ powietrza na terenach tworzących system przewietrzania miasta. Ochrona systemu 
przewietrzania miasta obejmuje także współpracę z ościennymi gminami w zakresie eliminowania 
źródeł zanieczyszczenia powietrza. 

Cel strategiczny 3. Wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia 
adaptacyjnego 

Działanie 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego 
funkcjonowania – organizacyjne i techniczne 

Działanie jest ukierunkowane na wzmocnienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych parków 
miejskich, które ze względu na położenie w strukturze miasta pełnią istotną rolę w zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców na dostęp to terenów zieleni. W ramach działania wprowadzone będą nowe 
nasadzenia oraz elementy małej architektury wspomagające korzystanie z terenów zieleni. 

Działanie 3.2. Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (identyfikacja i obejmowanie 
ochroną cennych obszarów przyrodniczych) – organizacyjne 
Działanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni miejskiej i terenów pełniących 
funkcje zieleni miejskiej w Kaliszu. Inwentaryzacja obejmie analizę składu gatunkowego zieleni oraz 
ocenę pod kątem odporności na nadzwyczajne warunki atmosferyczne, a także identyfikację terenów 
mogących potencjalnie stanowić miejsca lokalizacji błękitno-zielonej infrastruktury. Uzyskane dane 
będą podstawą do przygotowania programu rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w Kaliszu 
i planowania kolejnych działań technicznych z tego zakresu. 

Działanie 3.3. Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy 
przyrodniczej miasta, obszarami lasów i zadrzewień – techniczne 
Działanie jest ukierunkowane na zwiększenie udziału terenów zieleni o wysokich zdolnościach 
łagodzenia upałów i skutków miejskiej wyspy ciepła w zainwestowanych obszarach miasta, przy 
uwzględnieniu i wykorzystaniu naturalnych warunków przyrodniczych. W ramach działania będą 
rozwijane istniejące tereny zieleni oraz tworzone nowe o funkcjach rekreacyjnych, retencyjnych 
i klimatotwórczych (np. parki, skwery, zieleńce). Tereny zieleni miejskiej zostaną powiązane 
przestrzennie w celu utworzenia sieci, zapewnienia ciągłości i pełnienia funkcji korytarzy 
ekologicznych. 
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Działanie 3.4. Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej – organizacyjne 
i informacyjno-edukacyjne 
Działanie obejmuje utworzenie dokumentu, stanowiącego zbiór porad i działań w zakresie błękitno-
zielonej infrastruktury, a także zawierającego informacje o jej roli w ochronie różnorodności 
biologicznej. Opracowanych Katalog będzie stanowić wsparcie merytoryczne i techniczne przy 
tworzeniu terenów zieleni oraz ich pielęgnacji. Zapisy Katalogu, dzięki uniwersalności, będą możliwe 
do wdrożenia przez różne podmioty, m. in. spółdzielnie mieszkaniowe, indywidualnych właścicieli 
posesji, a także instytucje publiczne. 

Cel strategiczny 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) – tworzenie 
warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców 

Działanie 4.1. Podnoszenie standardu termicznego usług transportu publicznego, w tym np. odpowiednio 

zadaszone „zielone przystanki” – organizacyjne i techniczne 

Działanie jest ukierunkowane na podnoszenie komfortu termicznego podróżowania komunikacją 
publiczną. W ramach działania przewiduje się zakup nowoczesnych klimatyzowanych autobusów, 
budowę zadaszonych „zielonych przystanków” oraz wprowadzenie zmian w rozkładzie jazdy 
komunikacji miejskiej. Działanie przyczyni się do wzrostu zainteresowania mieszkańców miasta i osób 
przyjezdnych korzystaniem z komunikacji zbiorowej. 

Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, w szczególności na terenach 
zurbanizowanych (np. zielone ściany/dachy/balkony, ściany wodne/fontanny/ ocienione place 
zabaw) – informacyjno-edukacyjne i techniczne 
Działanie obejmuje wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeniach 
i obiektach publicznych. Przyczyni się do wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta i jego funkcji w 
łagodzeniu zmian klimatu. W pierwszej kolejności działania będą prowadzone w obszarach 
zurbanizowanych, o dużej intensywności zabudowy i niskim udziale terenów zieleni. W ramach 
działania tworzone będą zazielenione i zacienione miejsca odpoczynku i spotkań sąsiedzkich, place 
zabaw wraz z małą architekturą, sprzyjającą wypoczynkowi. 
Wprowadzanie rozwiązań BZI będzie odbywać się w przestrzeniach i obiektach publicznych przy 
zaangażowaniu mieszkańców, co pozwoli na poszerzenie ich wiedzy o adaptacji do zmian klimatu 
oraz budowanie poczucia odpowiedzialności/ 

Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków – techniczne 
Działanie obejmuje termomodernizację budynków (wymianę stolarki okiennej/drzwiowej, ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynków, dachów lub stropodachów), pozwalającą na zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Zmniejszenie zapotrzebowania pozwoli na 
ograniczenie pracy systemów ogrzewania i tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. 

Działanie 4.4. Stworzenie programu informacyjnego dla grup wrażliwych, a także miejsc spotkań, 
gdzie poprzez bezpośredni osobisty kontakt uzyskają informacje z zakresu pomocy i wsparcia – 
organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 
Działanie jest ukierunkowane na pomoc wrażliwym grupom mieszkańców (osobom starszym, 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub wymagającym doraźnego wsparcia) i obejmuje 
stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej we współpracy z MOPS w Kaliszu. System będzie polegać na 
dobrowolnym wykonywaniu wybranych czynności w celu udzielenia pomocy sąsiadom w warunkach 
zmian klimatu. Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-edukacyjne, promujące pozytywne 
postawy społeczne, przyczyniające się do wzrostu empatii wśród mieszkańców oraz zmniejszenia 
poziomu izolacji/wykluczenia osób starszych/niepełnosprawnych. W ramach działań promocyjnych 
zostaną przeprowadzone akcje informacyjno-edukacyjne o przedmiotowej tematyce w celu 
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podnoszenia świadomości o potrzebach innych mieszkańców (grup wrażliwych). Zostaną opracowane 
materiały informacyjne (foldery informacyjne, ulotki) oraz zorganizowane spotkania, warsztaty 
i lekcje w szkołach o danej tematyce. 

Cel strategiczny 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk 
hydrologicznych 

Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury 
krytycznej w strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących 
urządzeń/obiektów w należytym stanie technicznym – techniczne i organizacyjne 

Działanie obejmuje wprowadzanie technicznych rozwiązań zabezpieczających przed powodzią, w tym 
m. in. systemów mobilnych zamknięć/paneli w otworach okiennych i drzwiowych, stosowanie 
wodoodpornych materiałów budowlanych, podwyższenie wejścia do budynku oraz stosowanie zasuw 
burzowych i klap zabezpieczających przed cofaniem się ścieków w wyniku wystąpienia powodzi. 
Wśród zabezpieczeń nietechnicznych przewiduje się opracowanie planów ewakuacji z budynków oraz 
wprowadzenie i utrzymanie znaków ewakuacyjnych. 
W przypadku zagrożenia osuwiskami będzie prowadzony monitoring oraz sporządzone zostaną 
stosowne analizy i badania pod kątem analizy możliwości i metod zabezpieczeń. Wśród zabezpieczeń 
technicznych przewiduje się budowę rowów odprowadzających wodę, tarasowane zboczy czy 
zabudowę biologiczną. 

Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji przeciwpowodziowych – 
organizacyjne i techniczne 
Działanie jest ukierunkowane na wzmocnienie systemu monitorowania zagrożenia powodziowego 
dla miasta oraz ostrzegania ludności przed powodzią. System monitoringu zostanie rozbudowany 
o nowe wodowskazy. Działanie obejmuje poszukiwanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań 
technicznych w zakresie instalacji monitorowania zagrożenia przeciwpowodziowego. Stały 
monitoring hydrologiczny pozwoli na wskazanie miejsc problemowych dla gospodarki wodnej miasta 
wymagających interwencji. 

Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania 
naturalnej retencji – organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 
Działanie obejmuje utworzenie platformy wymiany wiedzy nt. rozwiązań adaptacyjnych w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych (dobrych praktyk). Nawiązana zostanie współpraca 
z właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz organizacjami społecznymi w celu upowszechniania 
wiedzy o możliwościach i zaletach retencjonowania wody w miejscu opadu oraz spowalniania spływu. 
W ramach działania przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna dotycząca ochrony terenów 
istotnych dla utrzymania naturalnej retencji. 

Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków oraz 
urządzeń wodnych – organizacyjne i techniczne 
Działanie będzie polegało na wdrażaniu rozwiązań służących ochronie przeciwpowodziowej 
w obszarze Kaliskiego Węzła Wodnego. Działanie obejmuje budowę małych zbiorników retencyjnych 
i polderów, pozwalających na zwiększenie retencji rzek i cieków wodnych, realizację inwestycji 
z zakresu zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz utrzymanie stanu rzek w celu ochrony przed 
powodziami.. Do planowania inwestycji wykorzystywany będzie monitoring hydrologiczny. 
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Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i opracowanie modelu zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych – organizacyjne 
Działanie obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 
opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w mieście. Pozwoli to na 
wytypowanie miejsc problemowych, regularnie borykających się z podtopieniami związanymi 
z niedrożnością kanalizacji, oraz wskazanie rozwiązań technicznych służących opóźnieniu odpływu 
wód opadowych i zatrzymywaniu wód w miejscu opadu do zastosowania 

Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich 
powstawania lub opóźnianie ich spływu; ich retencjonowanie i zagospodarowanie 
z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury – techniczne. 
Działanie polega na wprowadzaniu rozwiązań technicznych służących opóźnieniu odpływu wód 
opadowych i celowym zatrzymywaniu wód w miejscu opadu. Inwestycje obejmą istniejące systemy 
kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych elementów sieci. Działanie jest ukierunkowane również 
na ochronę terenów o nieuszczelnionej powierzchni, które stanowią naturalny odbiornik wód 
opadowych. W uzbrojeniu nowych terenów inwestycyjnych niezbędne jest wprowadzanie rozwiązań 
służących retencjonowaniu wód opadowych – odprowadzanie wód opadowych do zbiorników 
retencyjnych lub do ziemi, powiązanie systemu kanalizacji deszczowej z elementami błękitno-zielonej 
infrastruktury. 

Działanie 5.7. Przygotowanie i wdrażanie programu wsparcia małej retencji – organizacyjne 
i informacyjno-edukacyjne 
Działanie jest ukierunkowane na poprawę retencyjności terenów w mieście. W ramach działania 
powstanie platforma wymiany wiedzy na temat retencji, pozwalająca na prezentację dobrych praktyk 
z dziedziny adaptacji podejmowanych przez miasto oraz wymianę doświadczeń z innymi miastami. 
Platforma będzie działać za pośrednictwem Miejskiej Platformy Informatycznej. Działanie będzie 
realizowane we współpracy z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i skierowane 
do właścicieli i zarządców nieruchomości prywatnych. 

Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych 
zasobów wodnych – organizacyjne i edukacyjne 
Działanie polega na budowie systemu optymalizacji zużycia wody w mieście, obejmującego 
wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze. Działanie obejmuje promowanie zachowań 
sprzyjających racjonalnemu gospodarowaniu wodą, w tym wykorzystania „wody szarej” i deszczówki 
w obiektach użyteczności publicznej. Planowane jest przeprowadzenie akcji informacyjno-
edukacyjnych o przedmiotowej tematyce w celu podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Opracowane zostaną materiały informacyjne oraz zorganizowane spotkania, warsztaty 
i lekcje w szkołach na temat oszczędzania wody i ochrony zasobów wodnych. Grupę odbiorców 
stanowić będą mieszkańcy, inwestorzy, instytucje, przedsiębiorstwa - wszystkie grupy i jednostki 
mogące przyczyniać się do dalszej promocji lub realizacji działań. Wykorzystanie deszczówki w 
obrębie działek pozwoli na ograniczenie kosztów i zużycia wody, a ponadto odciąży również 
kanalizację deszczową, co ograniczy ryzyko wystąpienia powodzi miejskich i podtopień. 

Cel strategiczny 6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych 

Działanie 6.1. Rozbudowa i modernizacja teleinformatycznego systemu ostrzegania przed 
lokalnymi zagrożeniami pogodowymi – organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 

Działanie będzie polegało na zbieraniu, ujednoliceniu i bieżącym aktualizowaniu informacji 
o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz ich możliwych skutkach, rozproszonych 
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pomiędzy różnymi podmiotami. Działanie będzie służyć poprawie jakości i dostępności danych 
o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców o tych 
zagrożeniach, o sposobach przeciwdziałania i minimalizowania ich skutków (w tym o zasadach 
postępowania w przypadku faktycznego wystąpienia takich zagrożeń). Pozwoli także na poprawę 
skuteczności prognozowania wystąpienia zagrożeń spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi oraz podniesienie sprawności ostrzegania mieszkańców o możliwości ich wystąpienia. 

Działanie 6.2. Działania informacyjno-edukacyjne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych – organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 
Działanie jest ukierunkowane na poprawę skuteczności docierania informacji o zagrożeniach do 
mieszkańców w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. W ramach działania 
przewiduje się nawiązanie współpracy ze służbami ratowniczymi, mediami i organizacjami 
pozarządowymi oraz wzmocnienie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta. Realizacja 
działania pozwoli na lepszą koordynację akcji w sytuacjach kryzysowych oraz poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

Działanie 6.3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń ze służbami ratunkowymi (działanie zintegrowane) – 
organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 
Działanie będzie służyć wzmocnieniu zdolności adaptacyjnych mieszkańców miasta poprzez 
podnoszenie poziomu ich wiedzy na temat ekstremalnych zjawisk pogodowych, działających 
w mieście systemach ostrzegania oraz kształtowanie zachowań w sytuacji wystąpienia tych zjawisk. 
W ramach działania organizowane będą wspólne ćwiczenia mieszkańców ze służbami ratowniczymi, 
co przyczyni się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza w sytuacjach takich 
jak powodzie, susze, fale upałów, fale chłodów, burze. 

Działanie 6.4. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczących działających w mieście systemów 
ostrzegania – organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 
Działanie obejmuje realizację przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych ukierunkowanych na 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców oraz decydentów dotyczącej zagrożeń 
związanych ze zmianami klimatu i działań adaptacyjnych. Podejmowane akcje edukacyjne 
i informacyjne będą stanowić podstawę budowania świadomości społecznej i podejmowania 
grupowo lub indywidualnie konkretnych przedsięwzięć na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu. 
W ramach działania przewiduje się organizacje tematycznych konferencji, szkoleń, kursów. Do 
prowadzenia edukacji wykorzystane zostaną imprezy cyklicznie odbywające się w Kaliszu, w tym 
pikniki, wydarzenia miejskie, osiedlowe i szkolne. Planowane jest opracowanie informacji 
dotyczących zmian klimatu (np. ulotki, plakaty, spoty reklamowe) i ich upowszechnienie w środkach 
masowego przekazu. 

Działanie 6.5. Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia 
w przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie 
w przypadku silnych wiatrów – organizacyjne i techniczne 
Działanie jest ukierunkowane na ograniczenie zagrożenia mieszkańców oraz mienia przed skutkami 
wichur. W ramach działania przeprowadzona zostanie inwentaryzacja i ocena stanu zadrzewień 
w przestrzeniach publicznych miasta pod kątem ich podatności na działanie silnego wiatru. Na 
podstawie otrzymanych wyników zostanie opracowany program prac służących zabezpieczeniu 
drzewostanu, a także podjęte zostaną działania techniczne w celu usunięcia zadrzewień stanowiących 
zagrożenie w przypadku wystąpienia silnego wiatru. 
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3.2 Powiązanie Planu Adaptacji z dokumentami szczebla 

międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego  

Opracowanie Planu Adaptacji 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” oraz przyjętej następnie „Strategii 
przystosowania do zmian klimatu UE” będącymi odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. na forum 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań 
z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.  

W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu na 
koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także 
z uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie 
antropopresji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał Plan Adaptacji 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 
Planu Adaptacji.  

Plan Adaptacji 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 Plan Adaptacji. 

Tabela 2. Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z 
dokumentami szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego 

Lp. Dokument 

Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji 
 z dokumentem  

Ocena zgodności 

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

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”. Plan Adaptacji – 
pośrednio- poprzez politykę adaptacyjną UE – wpisuje 
się w Program.  

Plan Adaptacji 
wynika z polityki 
adaptacyjnej UE 
wyrażonej w Białej 
Księdze, która z kolei 
jest odpowiedzią UE 
na Program z 
Nairobi. Plan 
Adaptacji jest spójny 
z tą polityką. 
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Lp. Dokument 

Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji 
 z dokumentem  

Ocena zgodności 

2 Biała Księga: 
Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie 
ramy działania 

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.”  

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

3 Strategia UE w 
zakresie adaptacji do 
zmian klimatu  

Strategia adaptacji UE kładzie nacisk na wsparcie państw 
członkowskich w przyjęciu „wszechstronnych strategii 
przystosowawczych”. Jednym z narzędzi tego wsparcia 
jest portal Clime-ADAPT, dostarczający aktualna wiedzę 
o zmianach klimatu, adaptacji oraz prezentujący metody 
oceny podatności i ryzyka związanego ze zmianami 
klimatu. Planie Adaptacji wykorzystuje tę wiedzę i 
metody.  

W Planie Adaptacji 
wykorzystana jest 
aktualna wiedza o 
zmianach klimatu i 
adaptacji do skutków 
tych zmian, której 
udostępnianie jest 
efektem wdrożenia 
Strategii UE.  

4 Strategiczny Plan 
Adaptacji dla 
sektorów i obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu do 
roku 2020 z 
perspektywą do roku 
2030 (SPA 2020) 

W SPA 2020 jedno z działań odnosi się do potrzeby 
opracowania dokumentów strategicznych poświęconych 
adaptacji do zmian klimatu. Jest to działanie 4.2.1. 
Opracowanie miejskich planów adaptacji z 
uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi.  

Plan Adaptacji 
wynika z działania 
4.2.1. SPA 2020. Jest 
zgodny z tym 
dokumentem. 

5 Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju (SOR) 

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.” W SOR wpisany jest projekt strategiczny 
„Adaptacja do zmian klimatu”, w którym jednym z 
działań jest opracowanie planów adaptacji do zmian 
klimatu w miastach.  

Plan Adaptacji jest 
spójny z zapisami 
SOR dotyczącymi 
adaptacji do zmian 
klimatu. Jest 
realizacją projektu 
strategicznego 
„Adaptacja do zmian 
klimatu” – elementu 
SOR.  

7 Koncepcja 
Przestrzennego 
Zagospodarowania 
Kraju 2030 (KPZK) 

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 (…). Działania 
Planu Adaptacji są ukierunkowane na poprawę jakości 
środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie 
odporności miasta na zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu.  

Plan Adaptacji jest 
spójny z zapisami 
KPZK odnoszącymi 
się do poprawy 
jakości środowiska i 
odporności na 
zagrożenia związane 
ze zmianami klimatu.  
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Lp. Dokument 

Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji 
 z dokumentem  

Ocena zgodności 

8 Krajowa Polityka 
Miejska do 2020 roku 

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 Plan Adaptacji jest realizacją 
zapisów Polityki miejskiej.  

Plan Adaptacji dla 
Kalisza jest 
elementem działania 
wskazanego w 
Polityce miejskiej 
dotyczącym 
opracowania planów 
adaptacji w miastach 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców.  

3.3 Powiązanie Planu Adaptacji z dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi szczebla regionalnego i lokalnego 

Plan Adaptacji powiązany jest z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w 
mieście. Powiązany jest także z dokumentami szczebla regionalnego w zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym. W poniższej tabeli (Tabela 3) przedstawiono wyniki analizy powiązania Planu 
Adaptacji z tymi dokumentami. W komentarzu odniesiono się do informacji zawartych w prognozach 
oddziaływania na środowisko dokumentów, dla których przeprowadzona była strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko.  
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Tabela 3. Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z innymi dokumentami 

Lp. Dokument 
Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji z dokumentem  Ocena zgodności 

Dokumenty ponadregionalne 

1 Plan zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru 
dorzecza Odry 

Plan Adaptacji jest powiązany z dokumentem poprzez działanie 3.5 „Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk związanych z intensywnymi opadami i 
powodziami”. W PZRP nie wskazuje się budowy polderów w zlewni planistycznej Prosny, które 
zaplanowano w Planie Adaptacji. Wskazane jest jednak działanie polegające na analizie i 
opracowaniu projektu możliwości zwiększenia retencji na obszarach zurabanizowanych, w tym dla 
obszaru Kalisza, a także budowa zbiornika na rzece Prośnie (Wielowieś Klasztorna).  
W Prognozie dla PZRP wskazano, że zabudowa hydrotechniczna może negatywnie wpływać na 
środowisko (w szczególności różnorodność biologiczną, wody, krajobraz, a jej wpływ jest zależny 
od rozmiarów obiektu oraz zakresu i charakteru robót. Minimalizacja wpływu planowanych 
działań na środowisko uwzględnia katalog działań standardowych, które znajdują zastosowanie do 
niemal wszystkich działań technicznych, a także indywidualne środki minimalizujące. 
Oddziaływanie Planu Adaptacji może kumulować się z oddziaływaniem PZRP w zakresie zmian w 
zlewni Prosny. Oddziaływanie to zostało uwzględnione w dalszej części niniejszej prognozy. 

Cele w zakresie zapewnienia 
ochrony przeciwpowodziowej 
zawarte z PZRP i Planu 
Adaptacji są zgodne. 

Dokumenty regionalne 

1 Strategia Rozwoju 
Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku 

Wśród celów strategii wymieniane są: rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych (w tym 
Kalisza), poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
rozwój usług socjalnych oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa.  

Plan Adaptacji jest spójny ze 
strategią. Oba dokumenty 
służą kreowaniu 
zrównoważonego rozwoju 
Kalisza. 

2 Program ochrony środowiska 
dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2016 – 
2020 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu Programu 
ochrony środowiska dla 
województwa wielkopolskiego 
na lata 2016 – 2020 

Głównymi celami dokumentów są m.in.: poprawa jakości powietrza w województwie w 
szczególności nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 i 
benzo(a)pirenu, zwiększenie retencji wodnej województwa, ograniczenie wodochłonności 
gospodarki, a także zachowanie różnorodności biologicznej. W Prognozie oddziaływania na 
środowisko wskazano na pozytywne skutki środowiskowe wdrożenia Programu. W Prognozie 
oddziaływania na środowisko wskazano na pozytywne skutki środowiskowe wdrożenia Programu. 
W Prognozie OOŚ dla Programu wskazano rekomendacje, które uwzględniono w niniejszej 
prognozie dla działań z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, ochrony 
przeciwpowodziowej, ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. 

Plan Adaptacji jest spójny z 
Programem. Oba dokumenty 
obejmują działania służące lub 
sprzyjające adaptacji miasta do 
zmian klimatu, a także 
przyczyniają się do 
zmniejszania oddziaływania 
człowieka na klimat.  
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Lp. Dokument 
Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji z dokumentem  Ocena zgodności 

3 Program ochrony powietrza w 
zakresie pyłu PM10, PM 2,5 
oraz B(a)P dla strefy miasto 
Kalisz, którego integralną część 
stanowi plan działań 
krótkoterminowych w zakresie 
pyłów (2015) 
Plan działań 
krótkoterminowych w zakresie 
B(a)P dla strefy miasto Kalisz 
(2015) 
Prognozy oddziaływania na 
środowisko projektów 
Programu ochrony powietrza i 
planu działań 
krótkoterminowych 

Głównym celem programów jest poprawa jakości powietrza w strefie miasto Kalisz, w 
szczególności nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 i 
benzo(a)pirenu, a także wprowadzanie działań naprawczych ograniczających niską emisję.  
Plan działań krótkoterminowych zawiera działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka 
występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i benzo(a)pirenu.  
W prognozach oddziaływania na środowisko obu dokumentów wskazano na szereg pozytywnych 
skutków środowiskowych ich wdrożenia. Te pozytywne oddziaływania wynikające z wdrożenia 
programów będą synergiczne z Planem Adaptacji, w szczególności z działaniami realizowanymi w 
ramach celu 2 „Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych 
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC)”. 

Plan Adaptacji w części 
pokrywa się z programem i 
planem. Działania celu 2 będą 
służyły ochronie powietrza 
atmosferycznego, a działania 
dokumentów przyczyniają się 
do zmniejszenia presji 
człowieka na klimat.  

4 Projekt planu 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+ 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego ma na celu 
zapewnienie zgodności pomiędzy kształtowaniem przestrzeni osadniczej i rozwojem efektywnej i 
innowacyjnej infrastruktury technicznej a ochroną walorów przyrody, potencjału kulturowego i 
krajobrazu, a także kształtowaniem i racjonalnym gospodarowaniem zasobami środowiska. 
Uwzględnia też w rozwoju województwa adaptację do zmian klimatu,  
W prognozie wskazano na pozytywne oddziaływania większości zapisów Planu, ale także 
potencjalne znaczące oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych oraz z zakresu gospodarki 
wodnej, ustalonych w dokumencie. Te negatywne dotyczą wód oraz siedlisk, gatunków, klimatu 
lokalnego.  

Plan Adaptacji jest spójny z 
projektem planu 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
oraz prognozą OOŚ projektu 
PZPW.  

Dokumenty lokalne 

1 Strategia Rozwoju Miasta 
Kalisza na lata 2014-2024 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu Strategii 

Strategia przewiduje między innymi działania na rzecz podniesienia jakości życia wszystkich 
mieszkańców miasta, stworzenie warunków dla aktywności mieszkańców oraz ich współpracy z 
lokalnym samorządem, rozbudowę systemu edukacji, a także działania na rzecz rozwoju błękitno-
zielonej infrastruktury (Kalisz miastem zielonych rozwiązań) i zrównoważonego rozwoju.  

Plan Adaptacji jest spójne ze 
Strategią rozwoju miasta. Oba 
dokumenty służą kreowaniu 
zrównoważonego rozwoju 
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Lp. Dokument 
Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji z dokumentem  Ocena zgodności 

Rozwoju Miasta Kalisza na lata 
2014-2024 

Prognoza oddziaływania na środowisko wskazuje na brak znaczącego negatywnego oddziaływania 
Strategii na środowisko. 

lokalnego – przyczyniają się do 
poprawy jakości życia (m. in. 
poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa wobec 
ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych oraz zwiększenie 
systemu zieleni miejskiej). 

2 Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu 
zbiorowego Miasta Kalisza 
2017 

Plan ma na celu przede wszystkim stworzenie oferty publicznego transportu zbiorowego w taki 
sposób, aby spełnione zostały oczekiwania mieszkańców poprzez zachowanie odpowiedniego 
standardu jakości oraz wydajności systemu transportowego. Transport zbiorowy ma być 
przystosowany do przewozu osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnościami i 
dysfunkcjami ruchowymi). Jednocześnie transport ten ma uwzględniać wymogi związane z 
ochroną środowiska naturalnego. 

Plan Adaptacji jest spójny z 
dokumentem dotyczącym 
transportu. Zarówno Plan 
Adaptacji, jak i ten dokument 
obejmują działania służące 
lepszej adaptacji sektora 
transportu do zmian klimatu i 
jednocześnie zmniejszeniu jego 
oddziaływania na klimat. 

3 Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kalisza 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kalisza 

Studium na celu kreowanie miasta przedsiębiorczego i obywatelskiego poprzez kreowanie 
nowoczesnej gospodarki wzmacniającej pozycję Kalisza jako lidera w regionie, poprawę jakości 
życia w mieście, wzmacnianie tożsamości miasta, a także kształtowanie ładu przestrzennego i 
infrastrukturalnego.  
W prognozie oddziaływania SUiKZP podkreślono, że użytkowania obszaru gminy nie stanowi 
istotnego zagrożenia dla środowiska. Podkreśla, że tereny zieleni miejskiej, w tym tereny dolin 
rzecznych są chronione przed negatywnym oddziaływaniem rozbudowy miasta. Podkreślono, że 
„ustalenia Studium zawierają wiele zapisów ograniczających negatywne oddziaływanie 
planowanego zagospodarowania na środowisko oraz w sposób prawidłowy regulują elementy 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów zurbanizowanych.” 

Plan Adaptacji jest spójny ze 
Studium. Oba dokumenty służą 
kształtowaniu struktur 
przestrzennych, które mają 
szczególnie duży wpływ na 
klimat lokalny. Planowanie 
przestrzenne należy też do 
najważniejszych narzędzi do 
zmian klimatu. W kolejnej 
aktualizacji SUiKZP Kalisza 
pożądane byłoby zwrócenie 
większej uwagi na warunki 
przewietrzania i regeneracji 
powietrza.  
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Lp. Dokument 
Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji z dokumentem  Ocena zgodności 

4 Program Ochrony Środowiska 
dla Kalisza – miasta na 
prawach powiatu na lata 2015-
2018 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2022 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Kalisza 

POŚ określa cele długoterminowe miasta wskazując przede wszystkim na: 
- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami, w tym kopalinami, wodą oraz przyrodą 

m.in. poprzez inwentaryzację i ochronę bioróżnorodności oraz wielofunkcyjną gospodarkę 
leśną, 

- poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost znaczenia rozproszonych i odnawialnych 
źródeł energii, 

- rozbudowę infrastruktury unieszkodliwiania ścieków, 
- zrównoważoną gospodarka odpadami (w tym selektywna zbiorka oraz ich energetyczne 

wykorzystanie). 
- ochronę powietrza poprzez ograniczenie „niskiej emisji” oraz ograniczenie oddziaływania 

energetyki, 
- promowanie proekologicznych zachowań i wzrost świadomości ekologicznej. 
W prognozie OOŚ wskazano, że POŚ będzie miał pozytywny wpływ na jakość powietrza, zasoby 
przyrody, krajobraz i ludzi. Oddziaływania negatywne związane są z prowadzeniem prac 
budowlanych niektórych przedsięwzięć i będą miały lokalny zasięg, w szczególności wiąże się z 
budową i przebudową obiektów hydrotechnicznych.  

Większość postanowień POŚ 
jest tożsama z celami 
szczegółowymi i działaniami 
zapisanymi w Planie Adaptacji. 
Dotyczy to w szczególności 
ochrony zasobów 
przyrodniczych, kształtowania 
systemu transportu 
publicznego – ograniczenia 
niskich emisji z tego sektora, 
jak również z sektora 
gospodarki cieplnej, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej lokalnej 
społeczności. 

5 Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta 
Kalisza 2017 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Kalisza 

Plan przewiduje realizację działań dotyczących między innymi: zmniejszenia wielkości emisji na 
terenie miasta oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza i tym samym poprawy jakości 
powietrza, podniesienia efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Wszystkie te działania są zbieżne i wspierają działania w zakresie 
adaptacji miasta do zmian klimatu. W szczególności Plan Adaptacji jest powiązany z tym 
dokumentem poprzez działania celu 2 „Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk 
meteorologicznych powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, 
MWC)”, które służą poprawie stanu powietrza atmosferycznego.  
W prognozie OOŚ wskazano korzystne oddziaływania dla środowiska związane z poprawą stanu 
powietrza atmosferycznego. Wskazano na możliwe negatywne krótkotrwałe oddziaływania 
związane z etapem budowy niektórych przedsięwziąć. Zaproponowano działania minimalizujące te 
oddziaływania.  

Plan Adaptacji jest spójny z 
PGN. Oba dokumenty 
przyczyniają się do 
zmniejszenia oddziaływania 
człowieka na klimat (między 
innymi poprzez poprawę 
efektywności energetycznej 
oraz zmiany w strukturze 
wykorzystania źródeł energii).  
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Lp. Dokument 
Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji z dokumentem  Ocena zgodności 

6 Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia miasta Kalisza w 
ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe na lata 2016-
2030 

Plan obejmuje działania służące zwiększeniu dostępności i pewności dostaw ciepła, energii 
elektrycznej i paliw gazowych, poprawie efektywności energetycznej oraz proekologicznym 
zmianom w strukturze wykorzystywanych nośników energii oraz stosowanych technologiach 
(urządzenia i systemy wysokowydajne/niskoemisyjne). Ponadto plan uwzględnia obniżenie emisji 
komunikacyjnej.  

Plan Adaptacji jest spójny z 
Planem. Oba dokumenty 
przyczyniają się do zwiększenia 
zdolności adaptacyjnych 
miasta do zmian klimatu oraz 
do zmniejszenia oddziaływania 
człowieka na klimat (między 
innymi poprzez zmniejszenie 
podatności infrastruktury 
energetycznej i systemu 
dostaw energii na 
oddziaływanie zmian klimatu, 
poprawę efektywności 
energetycznej oraz zmiany w 
strukturze i technologiach 
wykorzystania nośników 
energii).  

7 Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla 
Miasta Kalisza na lata 2016-
2025 

Cele i działania w ramach Strategii dotyczące tworzenia warunków sprzyjających po-prawie jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami oraz tworzeniu przyjaznych warunków życia w szczególności 
dla seniorów, sprzyjają adaptacji miasta do zmian klimatu, poprzez zmniejszenie podatności na te 
zmiany szczególnie wrażliwych grup mieszkańców. W szczególności Plan Adaptacji jest powiązany 
ze Strategią poprzez działanie 4.4 „Stworzenie programu informacyjnego dla grup wrażliwych, a 
także miejsc, gdzie poprzez bezpośredni/osobisty kontakt  uzyskają informacje z zakresu pomocy i 
wsparcia”.  

Plan Adaptacji jest spójny ze 
Strategią. Oba dokumenty 
uwzględniają działania służące 
poprawie jakości życia grup 
społecznych szczególnie 
wrażliwych, w tym wrażliwych 
na zmiany klimatu (osoby 
starsze, przewlekle chore, z 
niepełnosprawnościami, 
bezdomne i o niskim statusie 
ekonomicznym). 
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Lp. Dokument 
Relacje Planu Adaptacji z dokumentem 

Zakres powiązań Planu Adaptacji z dokumentem  Ocena zgodności 

8 Gminny program rewitalizacji 
miasta Kalisz 
Prognoza oddziaływania na 
środowisko Gminnego 
programu rewitalizacji miasta 
Kalisz 

Program obejmuje działania w zakresie podniesienia jakości przestrzeni publicznej w mieście, 
ograniczenie problemów społecznych (w tym działania na rzecz grup szczególnie wrażliwych na 
zmiany klimatu), poprawę stanu technicznego zabudowy i wsparcia mieszkalnictwa, a także 
poprawy funkcjonowania systemu transportowego. 
W prognozie OOŚ wskazano, że Program Rewitalizacji będzie miał pozytywny wpływ na jakość 
powietrza, dobra kultury, krajobraz i ludzi. Oddziaływania negatywne związane są z prowadzeniem 
prac budowlanych niektórych przedsięwzięć i będą miały lokalny zasięg.  

Plan Adaptacji jest spójny z 
Programem Rewitalizacji. Oba 
dokumenty przyczyniają się do 
zwiększenia odporności na 
zmiany klimatu miejskich 
terenów problemowych oraz 
zmniejszają podatność całego 
miasta na oddziaływanie zmian 
klimatu.  
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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 

-- 

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 Planie Adaptacji. Należą do nich w 
szczególności obszary ważne dla różnorodności biologicznej, ochrony flory i fauny oraz 
pełniące funkcje przyrodnicze, klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne. Uwzględniono 
jednolite części wód oraz zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 
r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 
1967). Opisano elementy cennego krajobrazu kulturowego. Odniesiono się do środowiska 
miasta uwzględniając jego funkcjonalne powiązania przyrodnicze z otoczeniem. W Planie 
Adaptacji szczegółowo opisano warunki klimatyczne miasta i jakość powietrza 
atmosferycznego. W Prognozie wykorzystano te analizy, uwzględniając jednocześnie 
uzgodnienie RODŚ w Poznaniu dotyczące zakresu i szczegółowości Prognozy, zgodnie, z 
którym należy określić, przeanalizować i ocenić wpływ Planu Adaptacji na klimat i 
mikroklimat Kalisza. 

2) Ocena wpływu działań adaptacyjnych na osiągnięcie celów ochrony środowiska. Dokonano 
identyfikacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
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wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia Planu Adaptacji. 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 Planu Adaptacji 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. Przeanalizowano 20 celów 
ochrony środowiska odpowiadających wszystkim elementom środowiska wymienionym w 
ustawie OOŚ:  

Różnorodność 
biologiczna, 
rośliny i 
zwierzęta 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście, zwiększanie 
powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem 

3) Przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez 
ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także utrzymania 
gatunków ptaków dziko występujących (cele sieci Natura 2000) 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom miasta, 
rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu oraz 
wzmacnianiu więzi społecznych 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymywanymi elementami środowiska 
kulturowego i przyrodniczego 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji powierzchni ziemi 

7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i stworzenie systemu 
zdolnego odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać większość zużywanych 
zasobów naturalnych 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego oraz dobrego 
stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
zapewnienie stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód 
podziemnych 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim zakresie, aby 
mogły one mieć istotny wpływ na czystość powietrza i stabilizację 
temperatury mieście 

11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania energii oraz 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania prośrodowiskowych technologii, wdrażania 
rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnego wykorzystaniu 
zasobów naturalnych 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i kulturowych oraz zmian wnoszonych 
przez nowe technologie 

15) Zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych w tym zabytków na wypadek 
zagrożeń 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego „genius loci” 
miasta 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy degradacji lub 
były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb człowieka 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków zmian klimatu 
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Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line (takich 
jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, umiejętności 
informatyczne, bezpieczeństwo) 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w ochronie środowiska 

3) Ocena oddziaływania działań adaptacyjnych na poszczególne elementy środowiska. Analiza 
i ocena została wykonana z wykorzystaniem macierzy oraz skali przedstawionej w rozdz. 4.1. 
W macierzach uwzględniono także elementy środowiska i przedsięwzięcia wskazane w 
uzgodnieniu RODŚ w Poznaniu dotyczące zakresu i szczegółowości Prognozy, zgodnie, z 
którym należy określić, przeanalizować i ocenić wpływ Planu Adaptacji na jakość powietrza 
atmosferycznego, jednolite części wód, obszary chronione rezerwat przyrody „Torfowisko 
Lis”, obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 i gatunki chronione, a także rozpoznać 
oddziaływania związane z rozwojem fotowoltaiki, termomodernizacji, infrastruktury liniowej. 
Uwzględniono charakter oddziaływań (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), czas 
trwania (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe), trwałość (stałe i 
chwilowe), trwanie skutków (odwracalne, nieodwracalne), zasięg (lokalne, ponadlokalne), 
prawdopodobieństwo (prawdopodobne, niepewne).  

4) Ocena przewidywanych negatywnych oddziaływań działań adaptacyjnych na środowisko. 
Działania adaptacyjne, wskazane w etapie 3 jako potencjalnie oddziałujące negatywnie na 
środowisko poddane zostały kolejnej ocenie. Dla działań adaptacyjnych o wskazanej 
lokalizacji uwzględniono cechy i jakość środowiska lokalnego, w którym planowane jest 
działanie (identyfikacja głównych receptorów oddziaływania).  

5) Analizy i oceny wcześniejszych etapów pozwoliły na sformułowanie rekomendacji w zakresie: 

 wzmocnienia oddziaływań pozytywnych Planu Adaptacji, 

 zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko lub ograniczanie skali 
oddziaływania, 

 ewentualnej kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności gdy negatywne oddziaływania dotyczyły obszaru Natura 2000, 

 ewentualnych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań w Planie Adaptacji.  

5 Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony 

środowiska 

5.1 Charakter i stan środowiska na obszarze miasta Kalisza 

Plan Adaptacji będący przedmiotem oceny dotyczy obszaru miasta Kalisza w jego granicach 
administracyjnych (municypalnego). W niniejszym rozdziale 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. 
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Uwarunkowania geomorfologiczne 

Miasto Kalisz według regionalnego podziału fizycznogeograficznego (Solon, Borzyszkowski i in., 2018) 
jest położone na Nizinie Południowowielkopolskiej (318.1-2), we wschodniej części mezoregionu 
Wysoczyzny Kaliskiej (318.12), nad rzeką Prosną. Obszar miasta można podzielić na trzy części 
o zróżnicowanej rzeźbie, tj. prawie płaskie dno doliny Prosny (98-107 m n.p.m.), silniej pofałdowaną 
i wzniesioną wysoczyznę morenową w północnej i wschodniej części miasta (do ok. 150 m n.p.m.) 
oraz słabiej pofałdowaną wysoczyznę morenową w zachodniej części (do ok. 140 m n.p.m.). 

W mieście występują znaczne różnice w wysokości pomiędzy centrum miasta, a wyraźnie 
wyniesionymi nad nim jego peryferiami. Wysokości względne pomiędzy dnem doliny Prosny 
a krawędzią Wysoczyzny sięgają 35 m. Najwyższy punkt miasta (151 m n.p.m.) znajduje się na 
obszarze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dziewiarz” na Winiarach, natomiast najniżej położony 
punkt (98 m n.p.m.) stanowi brzeg Kanału Bernardyńskiego w północnej części miasta. Ogólnie 
deniwelacje w granicach miasta przekraczają 50 m. Centrum Kalisza i Stare Miasto leżą w obrębie 
doliny Prosny, pomiędzy głównym korytem rzeki a Kanałem Bernardyńskim. 

W budowie geologicznej obszaru miasta w wierzchniej warstwie występują osady czwartorzędowe 
o różnej miąższości. Największą miąższością cechują się osady czwartorzędowe w dolinie Prosny, 
której dno pokrywają głównie osady rzeczne (piaski, żwiry, iły, mułki i torfy). Wysoczyzny zbudowane 
są z glin zwałowych oraz częściowo je przykrywających piasków i żwirów polodowcowych. Najwyższe 
w obrębie Kalisza wzniesienie na Winiarach jest kemem, zbudowanym z piasków, żwirów i mułków. 
Poniżej występują utwory trzeciorzędowe (plioceńskie), w tym iły (w tym szare, szarozielone, zielone, 
niebieskie i pstre), których odsłonięcia znajdują się w starych lub czynnych wyrobiskach surowców 
ceramicznych na terenie miasta.  

Wody powierzchniowe 

Kalisz jest położony w dorzeczu Odry i należy do bezpośredniej zlewni Prosny (największego 
lewobrzeżnego dopływu Warty). W granicach administracyjnych miasta Prosna rozdziela się na trzy 
kanały: Koryto Główne, Kanał Bernardyński i Kanał Rypinkowski, które wraz z dopływami tworzą 
Kaliski Węzeł Wodny (KWW). W obrębie Kalisza do Prosny uchodzą jej prawobrzeżne dopływy 
Swędrnia i Trojanówka oraz lewobrzeżne Piwonia i Krępica. 

Rzeka Prosna charakteryzuje się występowaniem niskich i średnich stanów wody przez większość 
roku. Amplitudy wahań stanów wody oscylują na poziomie 3,0 m. Średnia wartość spływu 
jednostkowego dla Prosny w Kaliszu wynosi 4,1 dm3/s*km2 (dla porównania: średnia europejska 
wynosi 9,6 dm3/s*km2). Obszar zlewni Prosny znajduje się w strefie najniższych odpływów w Polsce. 
Niskie wartości odpływów wynikają z niedoboru opadów oraz małej zdolności retencyjnej zlewni. 
W warunkach przeciętnych stany i przepływy wyższe od średniorocznych występują od grudnia do 
kwietnia włącznie. Przepływy charakteryzują się szybkim przejściem od kulminacji do stanów 
niżówkowych, które na ogół rozpoczynają się w czerwcu i utrzymują się do końca roku 
hydrologicznego. 

Zlewnia rzeki Prosny jest pozbawiona naturalnych zbiorników wodnych. W jej obrębie występują 
sztuczne zbiorniki wodne, pełniące funkcje retencyjne oraz rekreacyjne. Najbliżej miasta, przy jego 
południowo-wschodniej granicy, znajduje się Jezioro Pokrzywnickie (167 ha) na rzece Pokrzywnicy. 
Drugi zbiornik, Murowaniec, jest położony na północny wschód od Kalisza na rzece Swędrni, powyżej 
obszaru Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034. 

Sieć wód powierzchniowych miasta uzupełniają istniejące stawy w parkach miejskich (np. w Parku 
Przyjaźni) oraz zbiorniki wodne powstałe w zagłębieniach w dawnych kopalniach złóż ceramicznych 
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w różnych częściach miasta, które doraźnie pełnią funkcje retencyjne. Mogą też potencjalnie być 
wykorzystywane dla zagospodarowania wód deszczowych (jako element błękitno-zielonej 
infrastruktury). 

Rzeki przepływające przez miasto są zaliczane do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), 
dla których ocenia się stan lub potencjał i ocenia ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Stan wód JCWP w Kaliszu oceniono 
jako zły (tab. 4). Zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych dotyczy wszystkich JCWP w Kaliszu. 
Wody powierzchniowe Prosny są pobierane do wyłącznie celów przemysłowych. 

 

Rys. 1. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) w Kaliszu 

Wody podziemne 

W obrębie przebiegającej przez miasto pradoliny rzeki Prosny wyznaczono Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki Prosna. Jest to udokumentowany zbiornik porowy o powierzchni 
344,9 km2. Występuje on w granicach czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Cały obszar 
GZWP nr 311 posiada wyznaczony obszar ochronny. Obszar miasta Kalisza położony jest w obrębie 
jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 81. Osiągnięcie celu środowiskowego dla tej jednostki 
nie jest zagrożone (tab. 5). 

Wody podziemne stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności miasta Kalisza. Ujęcia 
komunalne wykorzystują czwartorzędowe i jurajskie poziomy wodonośne. Główne ujęcie wód 
podziemnych miasta (ujęcie „Lis”) zabezpiecza około 60 % zapotrzebowania mieszkańców na wodę 
i składa się z 42 studni głębinowych. 
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Tabela 4. Informacja o stanie ekologicznym, celach środowiskowych i działaniach dla JCWP 

Kod i nazwa JCWP 
Aktualny 
stan lub 

potencjał 

Cel środowiskowy Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Działania podstawowe Stan lub potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny 

PLRW6000018489 
Kanał Bernardyński 

zły dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2021 Brak możliwości 
technicznych. 
Dysproporcjonalne 
koszty. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 kontrola użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorstw 

 realizacja KPOŚK 

PLRW60001918479 
Prosna od Ołoboku do 
ujścia Kanału 
Bernardyńskiego 

zły dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2021 Brak możliwości 
technicznych. 
Presja 
nierozpoznana. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 realizacja KPOŚK 

PLRW60001718474 
Krępica 

zły dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2021 Brak możliwości 
technicznych. 
Presja komunalna i 
nierozpoznana 
presja. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 kontrola użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorstw 

PLRW600017184829 
Swędrnia od Żabianki 
do ujścia 

zły dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2021 Brak możliwości 
technicznych. 
Presja 
nierozpoznana. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 realizacja KPOŚK 

PLRW60001718456 
Piwonia 

zły dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2027 Brak możliwości 
technicznych. 
Presja komunalna i 
nierozpoznana 
presja. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 kontrola użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorstw 

 realizacja KPOŚK 
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Kod i nazwa JCWP 
Aktualny 
stan lub 

potencjał 

Cel środowiskowy Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

Działania podstawowe Stan lub potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny 

PLRW60001618452 
Lipówka 

zły dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2021 Brak możliwości 
technicznych. 
Dysproporcjonalne 
koszty. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 ograniczenie odpływu biogenów z 
terenów rolniczych 

 realizacja KPOŚK 

PLRW60000184699 
Trojanówka od 
Pokrzywnicy do ujścia 

zły dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 2021 Brak możliwości 
technicznych. 
Presja 
nierozpoznana. 

 konieczność porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

 realizacja KPOŚK 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Tabela 5. Informacja o stanie ekologicznym i celach środowiskowych dla JCWPd 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

 

 

Kod JCWPd 
Aktualny 

stan 
ilościowy 

Aktualny 
stan 

chemiczny 

Cel środowiskowy 
Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Działania podstawowe 
Stan ilościowy  Stan chemiczny 

PLGW600081 dobry dobry 
dobry stan 
ilościowy 

dobry stan 
chemiczny  

niezagrożona nie dotyczy 
 sprawozdawczość z zakresu korzystania 

z wód 
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Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami 

Zaopatrzenie mieszkańców Kalisza w wodę odbywa się w oparciu o ujęcia wód podziemnych 
z utworów czwartorzędowych i jurajskich. Poziom zużycia wody w mieście wynika z zapotrzebowania 
mieszkańców. Udział przemysłu w zużyciu wody jest niewysoki i wykazuje tendencję spadkową. W 
2016 r. udział przemysłu wynosił 13,7 % (tab. 6). Ponad 97 % ludności miasta korzystać z instalacji 
wodociągowych, a z sieci kanalizacyjnej około 90 % (GUS, 2017). Ścieki komunalne oraz większość  
ścieków przemysłowych z obszaru miasta Kalisza są odprowadzane do Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Kucharach w gminie Gołuchów. Po Podczyszczeniu wody są odprowadzane do rzeki Prosny 
poniżej miasta Kalisz. 

Tabela 6. Zużycie wody i oczyszczanie ścieków w Kaliszu 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zużycie wody ogółem [dam3] 

6 826 6 486 6 393 5 920 5 848 5 658 5 808 5 485 5 536 5 595 5 497 

Zużycia wody przemysł [dam3] 

1 559 1 345 1 179 865 939 866 949 871 937 784 753 

Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem [%] 

22,8 20,7 18,4 14,6 16,1 15,3 16,3 15,9 16,9 14,0 13,7 

Zużycie wody na 1 mieszkańca [m3] 

62,9 59,9 59,2 55,4 55,3 53,7 55,4 52,6 53,4 54,3 53,6 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia ogółem [dam3] 

5 308 5 205 4 823 4 579 4 522 4 412 4 581 4 499 4 485 4 444 4 494 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia ogółem na 1 mieszkańca [m3] 

48,9 48,1 44,7 42,9 42,8 41,9 43,7 43,1 43,2 43,1 43,8 

Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane razem [dam3] 

4 990 5 205 4 918 4 566 4 522 4 412 4 573 4 494 4 485 4 444 4 494 

Ścieki przemysłowe i komunalne nieoczyszczane odprowadzone z zakładów przemysłowych [dam3] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ścieki przemysłowe i komunalne nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną [dam3] 

318 0 0 13 0 0 8 5 0 0 0 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 

Odpady komunalne w mieście są zbierane selektywnie, zgodnie z przepisami prawa, i przekazywane 
do zagospodarowania w instalacjach przetwarzania odpadów przez odpowiednie podmioty. Odpady 
są dostarczane do Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach 
Nowych, gdzie w procesach sortowania i kompostowania zostają odzyskane surowce wtórne oraz 
wyodrębniona masa organiczna. Odpady przemysłowe są zagospodarowywane zgodnie z przepisami 
o odpadach, w tym zasadami gospodarowania odpadami. 

Uwarunkowania klimatyczne i jakość powietrza 

Analizę warunków atmosferycznych dla Kalisza wykonano w oparciu o wyniki ze stacji synoptycznej 
IMGW-PIB Kalisz (435) znajdującej się 2 km na północny zachód od centrum miasta. Kalisz znajduje 
się w umiarkowanej strefie klimatycznej. Zaliczany jest do regionów o największych deficytach wody 
w Polsce. 

Wartość średniej rocznej temperatury powietrza w Kaliszu 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. Najdłuższy okres upałów zanotowano w roku 1994 (11 dni). 
Liczba i okres trwania fal upałów w Kaliszu zwiększa się średnio o 0,2 zjawiska/dekadę i o 0,9 
dnia/dekadę. Najwyższa maksymalna dobowa temperatura powietrza 38,0°C na stacji IMGW-PIB 
Kalisz odnotowana została 10 sierpnia 1992 roku. Tendencję spadkową, około 1,2 dnia na dekadę, 
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wykazuje czas trwania fal zimna. Najdłuższa fala zimna, o długości 32 dni,  została odnotowana 
w sezonie zimowym 1986/1987. Na badanym obszarze rekordowo niską temperaturę dobową 
powietrza -28,5°C odnotowana 14 stycznia 1987 roku. Roczne sumy opadów charakteryzują się dużą 
zmiennością od 259 mm w 2015 r. do 721 mm w 1981 r. Sumy roczne wysokości opadów wykazują 
niewielką tendencję spadkową na poziomie 6,7 mm na dekadę. Średnia roczna liczba dni z pokrywą 
śnieżną w Kaliszu w okresie 1981-2015 wynosiła 44 dni. Prędkość wiatru na przestrzeni lat 1981-2015 
była zróżnicowana i wyniosła maksymalnie 29 m/s w 1997 r. Liczba dni z porywem wiatru powyżej 17 
m/s cechuje się tendencją spadkową średnio o 3,5 dnia na dekadę. 

Duże prędkości wiatru sprzyjają wymianie powietrza na terenie miasta. W rejonie Kalisza przeważają 
wiatry zachodnie. Słabe wiatry wschodnie występują głównie w styczniu, lutym i kwietniu. Lokalne 
spływy mas powietrza ułatwiają doliny rzeczne, zwłaszcza Prosny. Kierunki i prędkości wiatru są 
modyfikowane przez istniejące zagospodarowanie terenu. 

W Kaliszu obserwuje się problemy związane z koncentracją w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5. Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Kaliszu zalicza się ciepłownie, kotłownie 
i paleniska indywidualne, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Udział w tworzeniu się 
zanieczyszczeń pyłowych posiada również transport samochodowy, zwłaszcza w centralnych 
rejonach miasta, przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, w tym drogach tranzytowych, które 
przebiegają przez miasto i w jego sąsiedztwie oraz w rejonach większych skrzyżowań. 

W ostatnich latach w mieście zarejestrowano występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
stężenia pyłu zawieszonego PM10 w ujęciu średnim dobowym (rys. 1). Liczba dni ze średnim 
dobowym stężeniem pyłu PM10 > 50 µg/m3 została przekroczona we wszystkich latach okresu 2010-
2015 (dopuszczalne 35 dni). Tendencja liczby dni z przekroczeniami średniego dobowego stężenia 
jest dodatnia. W latach 2010-2015 nie odnotowano przekroczeń średniego rocznego stężenia pyłu 
PM 10 powyżej poziomu 50 µg/m3. Analiza średniego rocznego stężenia PM10 z ostatnich sześciu lat 
wskazuje niewielką tendencję rosnącą (rys. 2). 

 

Rys. 2. Liczba dni ze średnim dobowym stężeniem PM10 powyżej 50 µg/m3  

na stacji przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla wielolecia 2010-2015 

Źródło danych: WIOŚ w Poznaniu 
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Rys. 3. Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10  

na stacji przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla wielolecia 2010-2015 

Źródło danych: WIOŚ w Poznaniu 

Pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,3 w Kaliszu wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
wartości stężeń średniorocznych we wszystkich analizowanych latach (rys. 3). Najniższe stężenie 
odnotowano w 2015 r. (około 27 µg/m3), a najwyższe w latach 2010-2011 (około 33 µg/m3). Stężenie 
średnioroczne pyłu PM2,5 ma trend malejący. 

 

Rys. 4. Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5  

na stacji przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla wielolecia 2010 – 2015 

Źródło danych: WIOŚ w Poznaniu 

System przyrodniczy miasta 

Miasto Kalisz jest położone w otoczeniu obszarów o znacznych walorach przyrodniczych 
i gospodarczych. Przyrodnicze otoczenie miasta sprzyja różnorodności biologicznej na terenie miasta, 
korzystnie wpływa na warunki bioklimatyczne w mieście oraz tworzy atrakcyjne tło krajobrazowe 
miasta. W Kaliszu i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się obiekty i obszary przyrodnicze 
objętych ochroną prawną. W granicach miasta znajduje się rezerwat przyrody „Torfowisko Lis”, 
fragment obszaru Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 oraz liczne pomniki przyrody, wśród 
których dominują gatunkowo wiązy i dęby szypułkowe. Formy ochrony przyrody na terenie miasta 
Kalisz przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Formy ochrony przyrody na terenie miasta Kalisz i w jego okolicach 
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W północno-wschodniej części miasta oraz poza jego granicami znajduje się obszar mający znaczenie 
dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034. Swoim zasięgiem obszar obejmuje fragment 
doliny Swędrni oraz Żabianki wraz z przylegającymi terenami Wysoczyzny Kaliskiej. Rzeki mają 
częściowo zachowany naturalny charakter, z szerokimi dolinami i licznymi meandrami, jednak długie 
odcinki zostały skanalizowane. Obszar został ustanowiony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych 
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris), 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 
z Scheuchzerio–Caricetea nigrae), 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum). W wodach Swędrni stwierdzono występowanie gatunków ryb: 1098 minoga ukraińskiego 
(eudontomyon mariae), 1146 kozy złotawej (sabanejewia aurata) oraz 1145 piskorza (misgurnus 
fossilis). Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych terenu zaliczyć należy torfowisko przejściowe 
z obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne. 
Wśród ekosystemów leśnych wyróżniają się dobrze wykształcone acydofilne dąbrowy oraz niewielki 
płat łęgów z okazałymi dębami szypułkowymi. Wskazany obszar Natura 2000 nie posiada planu zadań 
ochronnych. 

Rezerwat przyrody „Torfowisko Lis” został utworzony w 1963 r. w celu ochrony torfowiska 
przejściowego z charakterystyczną roślinnością. Obejmuje on obszar o powierzchni 4,71 ha przy 
południowej granicy miasta w sąsiedztwie kompleksu leśnego (rejon ul. Starożytnej). W rezerwacie 
dominują siedliska szuwaru trzcinowego, obejmujące centralną i północną jego część. Występują tu 
również nieduże fitocenozy z udziałem żurawiny błotnej (Oxycoccus palustris), wełnianki wąskolistnej 
(Eriophorum angustifolium) i torfowca kończystego (Sphagnum fallax). W południowo-zachodniej 
części rezerwatu znajdują się trzy torfianki wypełnione stagnującą wodą. 

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu (OChK). Przy 
wschodniej granicy miasta znajduje się OChK Dolina rzeki Swędrni, obejmujący dolinę rzeki z licznymi 
meandrami i podmokłymi łąkami. Na południu miasto graniczy z OChK Dolina Prosny, który swym 
zasięgiem obejmuje, oprócz doliny Prosny, Kotlinę Grabowską i Wzgórza Chełmce. Oba wskazane 
obszary powołano w celu ochrony ich wartości przyrodniczych oraz rekreacyjnych. Wskazane obszary 
służą za miejsca wypoczynku mieszkańców Kalisza oraz aktywności turystycznej. 

Główną osią przyrodniczą miasta jest rzeka Prosna, która wraz z dopływami i kanałami wpłynęła na 
kształtowanie struktury środowiska w mieście. W dolinach rzecznych występują tereny zieleni 
półnaturalnej oraz miejskiej (urządzonej). Pełnią one funkcje lokalnych i regionalnych korytarzy 
ekologicznych, łącząc miejskie obszary zieloni ze środowiskiem poza granicami miasta. Dolina Prosny 
stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym w sieci ECONET-PL. Tereny zieleni w mieście 
stanowią przede wszystkim parki, w tym Park Miejski, Planty Miejskie wokół Starego Miasta oraz Park 
Przyjaźni, a także tereny ogródków działkowych, położone w różnych częściach miasta. 

Rzeka Prosna poza obszarem śródmiejskim zachowuje naturalny charakter. W obszarach 
niezabudowanych występują starorzecza, łąki, turzycowiska, szuwary, zadrzewienia i zarośla dolin 
rzecznych. Występują populacje bączka Ixobrychus minutus, bąka Botaurus stellaris, łabędzia 
niemego Cygnus olor, wodnika Rallus aquaticus, kokoszki Gallinula chloropus, błotniaka stawowego 
Circus aeruginosus, kszyka Gallinago gallinago, krwawodzioba Tringa totanus i rokitniczki 
Acrocephalus schoenobaenus, łyski Fulica atra, trzciniaka Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczka 
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Acrocephalus scirpaceus, świerszczaka Locustella naevia, perkozka Tachybaptus ruficollis, brzegówki 
Riparia riparia, potrzosa Emberiza schoeniclus (rys 5) 1. 

W śródmiejskiej części miasta cennym obszarem pod względem przyrodniczym jest Park Miejski, 
w którym występuje bogaty drzewostan w tym drzewa objęte ochroną jako pomniki przyrody 
(jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior). Oprócz drobnych ssaków, pospolity gatunków, takich jak 
wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris i kret Talpa europaea, występują dzięcioły Picinae sp, 
muchołówka szara Muscicapa striata, słowik rdzawy Luscinia megarhynchos, kaczka krzyżówka Anas 
platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor, sowa uszata Asio otus, puszczyk Strix aluco, a także płazy i 
liczne gatunki bezkręgowców związane ze środowiskiem miejskim.  

W rejonach zabudowanych zieleń miejska zasiedlają gatunki: wróbel Passer domesticus, sójka 
Garrulus glandarius, kawka Corvus monedula, gawron Corvus frugilegus, sroka Pica pica, jerzyk Apus 
apus, oknówka Delichon urbicum, pustułka Falco tinnunculus, gołąb miejski Columba livia 
f. domestica oraz nietoperze.  

Istotną rolę w strukturze przyrodniczej miasta, zwłaszcza w jego zachodniej i południowej części 
(poza dolinami rzecznymi), pełnią różne tereny otwarte. Są to głównie grunty rolne, które zajmują 
około połowy powierzchni miasta. Wśród gleb użytków rolnych dominują gleby IV klasy bonitacyjnej, 
ale również występują duże połacie gleb żyznych, zaliczanych do II i III klasy (zachodnie i wschodnie 
obrzeża miasta). Uzupełnieniem sieci dolin rzecznych oraz terenów otwartych są tereny leśne. 
Główny kompleks leśny znajduje się w południowo-wschodniej części miasta (osiedle Winiary), 
w sąsiedztwie sztucznego Jeziora Pokrzywnickiego. Mniejsze tereny leśne występują w dolinach rzek 
(Prosny, Swędrni) oraz w północnej części miasta w sąsiedztwie cmentarza komunalnego. 

Zabudowa miejska jest skupiona w centralnej i północnej części oraz wzdłuż dróg łączących Kalisz 
z sąsiednimi gminami. Głównym elementem struktury osadniczej miasta jest historyczna część 
śródmiejska, usytuowana w rozgałęzionej dolinie Prosny. Ze względu na bogatą historię jest to 
obszar, na którym występują liczne zabytki i obiekty objęte ochroną prawną. Obszary zabudowy 
przemysłowej i magazynowej występują głównie w południowej części miasta wzdłuż terenów 
kolejowych. Tereny zabudowane oddziałują na obszary chronione i doliny rzeczne z którymi graniczą. 
Otoczeniem peryferyjnej zabudowy są otwarte tereny rolne i porolne, stanowiące uzupełnienie 
środowiska przyrodniczego miasta. 

5.2 Problemy ochrony środowiska na obszarze miasta Kalisza 

Rozpoznanie stanu środowiska pozwala stwierdzić, że najważniejszymi problemami ochrony 
środowiska w mieście są niżej wskazane:  

 Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (głownie pyłów). 
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta jest wykorzystywanie węgla do 
ogrzewania pomieszczeń indywidualnych, a następnie natężenie ruchu samochodowego, 
zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Pomimo zachęt władz miasta przestawianie się na bardziej 
ekologiczne (np. gazowe) ogrzewanie domów i obiektów, problem wciąż pozostaje 
nierozwiązany; 

                                                           
1 Gatunki podano za: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kalisza, Wrocław, 2016. Brak jest szczegółowych danych o gatunkach roślin, zwierząt i grzybów 
występujących w Kaliszu.  



 

45 

 Niedostateczne zabezpieczenie systemu wentylacji i regeneracji powietrza w kształtowaniu 
przestrzeni miasta, co jest szczególnie istotne z uwagi na utrudnione przewietrzanie miasta, 
któremu nie sprzyjają cechy fizjograficzne oraz historyczny układ przestrzenny; 

 Niezadawalający stan czystości wód powierzchniowych. Cele środowiskowe dla jednolitych części 
wód powierzchniowych na terenie miasta Kalisza są zagrożone i mogą nie zostać osiągnięte w 
zakładanym terminie. Jest to spowodowane charakterem zagospodarowania terenu zlewni; 

 Problem zagospodarowania nadmiaru wód opadowych i zagrożeń powodziowych (zarówno 
powodzi miejskich jak i rzecznych). Kalisz zaliczany jest do obszaru o najwyżej skali zagrożenia 
powodziami rzecznymi w całej zlewni Warty. Zagrożenie powodziowe w Kaliskim Węźle Wodnym 
w różnym stopniu dotyczące terenów zabudowanych miasta w tym w szczególności osiedli 
mieszkaniowych Piskorzewia, Rajskowa, Rajskowa-Kolonii, Piwonice-Wschód. Ponadto wysoki 
stopień uszczelnienia gruntu na znacznych areałach miejskich i niewydolność systemów odbioru 
wód opadowych potęguje zagrożenie powodziami miejskimi; 

 Niezadowalający poziom świadomości ekologicznej i aktywności lokalnej społeczności. 

W rozdziale 6 oceniono, czy oraz jak Plan Adaptacji przyczynia się do rozwiązania problemów ochrony 
środowiska miasta Kalisza.  

6 Ocena wpływu Planu Adaptacji na osiągnięcie istotnych 

celów ochrony środowiska oraz rozwiązywanie 

problemów ochrony środowiska miasta Kalisza 

Analiza i ocena wpływu Planu Adaptacji na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska została 
wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie z przyjętą skalą opisaną w rozdziale 4.1.  

Dokonana analiza Planu Adaptacji pod kątem 20 celów ochrony środowiska pozwala stwierdzić, że 
większość z zaplanowanych działań adaptacyjnych nie pozostaje w sprzeczności ani też nie jest 
działaniami mogącymi nie sprzyjać osiąganiu analizowanych celów. Większość działań będzie – 
bezpośrednio lub pośrednio – wspierać realizację celów w dziedzinie środowiska. Jedynie działania 
celu 5 mogą nie służyć celom ochrony środowiska odnoszącym się do ochrony różnorodności 
biologicznej i wód. Pomimo wsparcia ważnego środowiskowego celu, jakim jest zwiększanie 
retencyjności zlewni, zaplanowane rozwiązania hydrotechniczne mogą być niekorzystne dla ochrony 
przyrody dolin rzek w Kaliskim Węźle Wodnym.  

Z oceny wpływu Planu Adaptacji na rozwiązanie problemów ochrony środowiska w Kaliszu 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.  

W poniższych podrozdziałach przedstawiono analizy i ich wyniki w odniesieniu do poszczególnych 
celów strategicznych Planu Adaptacji. 
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6.1 Cel 1. Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce 

rozwoju miasta 

Tabela 7. Analiza i ocena działań adaptacyjnych celu 1. Uwzględnienie działań adaptacyjnych do 
zmian klimatu w polityce rozwoju miasta  
Działanie 1.1. Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta 
Działanie 1.2. Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk (praktyczne 
standardy do wykorzystania przez inwestorów) 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 1

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 1

.2
. 

Różnorodność 
biologiczna, 
rośliny i 
zwierzęta 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście ++ ++ 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście, zwiększanie 
powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem 

++ ++ 

3) Przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez 
ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także utrzymania 
gatunków ptaków dziko występujących (cele sieci Natura 2000) 

0 0 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom miasta, 
rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu oraz 
wzmacnianiu więzi społecznych 

+ + 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymywanymi elementami 
środowiska kulturowego i przyrodniczego 

++ ++ 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji powierzchni ziemi ++ ++ 

7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i stworzenie systemu 
zdolnego odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać większość zużywanych 
zasobów naturalnych 

0 0 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego oraz dobrego 
stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
zapewnienie stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód 
podziemnych 

+ + 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych 

+ + 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim zakresie, aby 
mogły one mieć istotny wpływ na czystość powietrza i stabilizację 
temperatury mieście 

++ ++ 

11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport 0 0 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania energii oraz 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

0 0 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania prośrodowiskowych technologii, wdrażania 
rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnego wykorzystaniu 
zasobów naturalnych 

0 + 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i kulturowych oraz zmian wnoszonych 
przez nowe technologie 

0 0 

15) Zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych w tym zabytków na 
wypadek zagrożeń 

0 + 
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Działanie 1.1. Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta 
Działanie 1.2. Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk (praktyczne 
standardy do wykorzystania przez inwestorów) 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 1

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 1

.2
. 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego „genius loci” 
miasta 

++ ++ 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy degradacji lub 
były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb człowieka 

++ ++ 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków zmian klimatu 
++ ++ 

Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line 
(takich jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, umiejętności 
informatyczne, bezpieczeństwo) 

0 0 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w ochronie środowiska 0 + 
 

Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska ++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska + 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska 0 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska - 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska -- 

Działania planistyczne – tworzenie polityki i strategii rozwoju miasta uwzględniających adaptację do 
zmian klimatu przyczynią się przede wszystkim do kształtowania przestrzeni, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Pozwolą na lepsze wykorzystanie funkcji przyrodniczych w adaptacji do 
zmian klimatu. Wymienione w działaniu 1.1. aspekty, które powinny być uwzględnione 
w dokumentach planistycznych i strategicznych, służą zwiększeniu ochrony systemu przyrodniczego 
miasta, tym samym pozytywnie wpłyną na cele ochrony środowiska, takie jak:  

 zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście;  

 tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście;  

 zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie powiązania 
terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem;  

 zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji powierzchni ziemi; 

 zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim zakresie, aby mogły one mieć istotny 
wpływ na czystość powietrza i stabilizację temperatury mieście.  

Oba działania celu 1 przyczynią się do ochrony krajobrazu kulturowego oraz zapewnienia 
mieszkańcom Kalisza kontaktu ze starannie utrzymywanymi elementami środowiska kulturowego 
i przyrodniczego.  

Działania celu 1 będą miały pośredni wpływ na osiągnięcie pozostałych celów ochrony środowiska, 
bądź wpływ ten jest nieistotny. Żadne z działań nie będzie natomiast sprzeczne z tymi celami. Oba 
działania są także neutralne w kontekście wdrażania celów sieci Natura 2000.  
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6.2 Cel 2. Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk 

meteorologicznych powodujących zwiększoną koncentrację 

zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC) 

Tabela 8. Analiza i ocena wpływu działań adaptacyjnych celu 2. Przystosowanie funkcjonowania 
miasta do zjawisk meteorologicznych powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń 
powietrza (inwersje, MWC) 
Działanie 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem zanieczyszczeń 
powietrza (w szczególności z „niskich emisji”) 
Działanie 2.2. Budowanie współpracy z właściwymi podmiotami w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza (redukcji/ograniczania) 
Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu publicznego, 
ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w mieście i rozwój systemu ścieżek rowerowych wraz z 
właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa parkingów) 
Działanie 2.4. Zwiększenie wentylacji miasta poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne (kliny 
napowietrzające, tereny regeneracji powietrza wraz z terenami zieleni) 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 2

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 2

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 2

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 2

.4
. 

Różnorodność 
biologiczna, 
flora i fauna 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście 0 0 + ++ 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście, 
zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze 
i zapewnienie powiązania terenów zieleni w mieście z jego 
przyrodniczym otoczeniem 

0 0 0 ++ 

3) Przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej 
poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
a także utrzymania gatunków ptaków dziko występujących (cele 
sieci Natura 2000) 

0 0 0 0 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego 
mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie warunków 
sprzyjających zdrowiu oraz wzmacnianiu więzi społecznych 

++ + ++ ++ 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymywanymi elementami 
środowiska kulturowego i przyrodniczego 

0 0 + ++ 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji powierzchni 
ziemi 

+ + + ++ 

7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i stworzenie 
systemu zdolnego odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać większość 
zużywanych zasobów naturalnych 

0 0 0 0 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego oraz 
dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz zapewnienie stanu ilościowego i 
chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

+ 0 + + 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej 
ochronie dostępnych zasobów wodnych 

0 0 0 + 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim zakresie, 
aby mogły one mieć istotny wpływ na czystość powietrza i 
stabilizację temperatury mieście 

0 0 0 ++ 
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11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport 0 0 ++ 0 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania 
energii oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

+ + + 0 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania prośrodowiskowych technologii, 
wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnemu 
wykorzystaniu zasobów naturalnych 

+ + + 0 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i kulturowych oraz zmian 
wnoszonych przez nowe technologie 

0 0 0 0 

15) Zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych w tym zabytków 
na wypadek zagrożeń 

+ + + + 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego 
„genius loci” miasta 

0 0 0 0 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy 
degradacji lub były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb 
człowieka 

0 0 ++ ++ 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków zmian klimatu 
0 0 0 0 

Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-
line (takich jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, 
umiejętności informatyczne, bezpieczeństwo) 

0 0 0 0 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w ochronie 
środowiska 

0 ++ + 0 

 

Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska ++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska + 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska 0 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska - 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska -- 

Działania celu 2 dotyczą generalnie ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko 
wynikających z emisji zanieczyszczeń powietrza i ich ponadnormatywnej koncentracji. Są to więc 
działania, które sprzyjają realizacji celu ukierunkowanego na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
ekologicznego mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. 
Działania 2.3 i 2.4 służące poprawie wykorzystania przestrzeni zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, przyczynią się także do rehabilitacji tkanki miasta, tak aby była ona przyjazna mieszkańcom 
Kalisza (cel 17).  

Działanie 2.4 dotyczące poprawy wentylacji miasta, bezpośrednio będzie służyło ochronie systemu 
przyrodniczego miasta (cel 1, cel 2, cel 10) i ochronie powierzchni ziemi (cel 6), a pośrednio także 
ochronie wód (cel 8). Działanie to pośrednio może zwiększyć retencjonowanie wody deszczowej 
w mieście, co będzie służyło oczyszczaniu spływów opadowych. Dzięki temu zmniejszyć się może 
ładunek zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych z terenów uszczelnionych miasta, 
co sprzyja nie tylko zapobieganiu dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych, ale także 
zrównoważonemu korzystaniu z wód – jako odbiorników spływów opadowych. 

Działania adaptacyjne celu 2 nie będą miały wpływu na ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, a także utrzymania gatunków ptaków dziko występujących (cele sieci Natura 2000). 
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6.3 Cel 3. Wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia 

adaptacyjnego 

Tabela 9. Analiza i ocena działań adaptacyjnych celu 3. Wzmacnianie systemu przyrodniczego jako 
naturalnego narzędzia adaptacyjnego 
Działanie 3.1 Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego funkcjonowania 
Działanie 3.2 Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (identyfikacja działania i obejmowanie 
ochroną cennych obszarów przyrodniczych)  
Działanie 3.3 Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej 
miasta, obszarami lasów i zadrzewień 
Działanie 3.4 Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej  

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 3

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.4
. 

Różnorodność 
biologiczna, 
rośliny i 
zwierzęta 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście ++ + ++ + 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście, 
zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze 
i zapewnienie powiązania terenów zieleni w mieście z jego 
przyrodniczym otoczeniem 

++ + ++ + 

3) Przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej 
poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
a także utrzymania gatunków ptaków dziko występujących (cele 
sieci Natura 2000) 

0 0 0 0 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego 
mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie warunków 
sprzyjających zdrowiu oraz wzmacnianiu więzi społecznych 

++ + ++ 0 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymywanymi elementami 
środowiska kulturowego i przyrodniczego 

++ 0 ++ 0 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji powierzchni 
ziemi 

++ 0 ++ + 

7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i stworzenie 
systemu zdolnego odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać większość 
zużywanych zasobów naturalnych 

0 0 0 0 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego oraz 
dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz zapewnienie stanu ilościowego i 
chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

+ 0 + + 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej 
ochronie dostępnych zasobów wodnych 

+ 0 + + 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim zakresie, 
aby mogły one mieć istotny wpływ na czystość powietrza i 
stabilizację temperatury mieście 

++ + ++ + 

11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport + 0 + 0 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania 
energii oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

0 0 0 0 
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Działanie 3.1 Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego funkcjonowania 
Działanie 3.2 Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (identyfikacja działania i obejmowanie 
ochroną cennych obszarów przyrodniczych)  
Działanie 3.3 Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej 
miasta, obszarami lasów i zadrzewień 
Działanie 3.4 Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej  

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 3

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.4
. 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania prośrodowiskowych technologii, 
wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnego 
wykorzystaniu zasobów naturalnych 

0 0 0 + 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i kulturowych oraz zmian 
wnoszonych przez nowe technologie 

0 0 0 0 

15) Zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych w tym zabytków 
na wypadek zagrożeń 

0 0 0 0 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego 
„genius loci” miasta 

++ + ++ + 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy 
degradacji lub były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb 
człowieka 

++ + ++ + 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków zmian klimatu 
++ 0 ++ + 

Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-
line (takich jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, 
umiejętności informatyczne, bezpieczeństwo) 

0 0 0 0 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w ochronie środowiska 0 0 0 ++ 
 

Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska ++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska + 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska 0 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska - 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska -- 

W Planie Adaptacji w uzasadnieniu przyjęcia celu 3 przywołano zapis „Białej księgi. Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy działania”, w której wskazano, że „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”. Działania celu 3 
Planu Adaptacji służą lepszemu wykorzystaniu naturalnych funkcji ekosystemów miejskich 
w adaptacji do zmian klimatu i bezpośrednio przyczyniają się do wdrażania istotnych celów służących 
ochronie środowiska - różnorodności biologicznej, powierzchni ziemi i gleb, wody.  

Dotyczy to w szczególności działań 3.1 i 3.3, które zawierają rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej 
infrastruktury. Wdrożenie ich przyczyni się do stworzenia „spójnego systemu przyrodniczego 
w mieście, zwiększania powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienia 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem”. Działania będą służyły 
ochronie siedlisk i gatunków występujących w Kaliszu. Wzmocnienie systemu przyrodniczego miasta 
służy także retencjonowaniu wód deszczowych. Dzięki wykorzystaniu terenów zieleni w oczyszczaniu 
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spływów opadowych, ładunek zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych z terenów 
uszczelnionych miasta może zostać zmniejszony. Sprzyja to osiągnięciu celów stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych (cel 8), a także zrównoważonemu korzystaniu z wód – jako odbiorników 
spływów opadowych (cel 9).  

Działania 3.1 i 3.3 będą sprzyjały zapewnieniu mieszkańcom Kalisza kontaktu ze starannie 
utrzymywanymi elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego. Poprawią także estetykę 
przestrzeni publicznych, a więc są spójne z celami „Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, 
wyrażającego „genius loci” miasta” oraz „Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy 
degradacji lub były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb człowieka”.  

Działania 3.1 i 3.3 powinny zostać wykorzystane do wzmocnienia realizacji celu „Zwiększenie udziału 
społeczności lokalnych w ochronie środowiska” poprzez zapewnienie udziału społeczności lokalnych 
w planowaniu i budowie elementów zieleni miejskiej.  

Działania celu 3 nie wpłyną na funkcjonowanie sieci Natura 2000 (cel 3).  

6.4 Cel 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) 

 –tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców 

Tabela 10. Analiza i ocena działań adaptacyjnych celu 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, 
chłody, oblodzenia) – tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców 

Działanie 4.1. Podnoszenie standardu termicznego usług transportu publicznego, w tym np. odpowiednio 
zadaszone „zielone przystanki” 
Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, w szczególności na terenach 
zurbanizowanych (np. zielone ściany/dachy/balkony, ściany wodne/fontanny/ocienione place zabaw). 
Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków 
Działanie 4.4. Stworzenie programu informacyjnego dla grup wrażliwych, a także miejsc spotkań gdzie poprzez 
bezpośredni/osobisty kontakt  uzyskają informacje z zakresu pomocy i wsparcia 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
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ie
 4

.1
. 
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ie
 4

.2
. 
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ie
 4

.3
. 

D
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ał
an

ie
 4

.4
. 

Różnorodność 
biologiczna, 
flora i fauna 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście 0 + 0 0 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście, 
zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i 
zapewnienie powiązania terenów zieleni w mieście z jego 
przyrodniczym otoczeniem 

0 ++ 0 0 

3) Przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej 
poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a 
także utrzymania gatunków ptaków dziko występujących (cele sieci 
Natura 2000) 

0 0 0 0 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom 
miasta, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających 
zdrowiu oraz wzmacnianiu więzi społecznych 

++ ++ ++ ++ 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymywanymi elementami 
środowiska kulturowego i przyrodniczego 

++ ++ 0 + 
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Działanie 4.1. Podnoszenie standardu termicznego usług transportu publicznego, w tym np. odpowiednio 
zadaszone „zielone przystanki” 
Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, w szczególności na terenach 
zurbanizowanych (np. zielone ściany/dachy/balkony, ściany wodne/fontanny/ocienione place zabaw). 
Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków 
Działanie 4.4. Stworzenie programu informacyjnego dla grup wrażliwych, a także miejsc spotkań gdzie poprzez 
bezpośredni/osobisty kontakt  uzyskają informacje z zakresu pomocy i wsparcia 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
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ie
 4
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D
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ie
 4

.2
. 
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ie
 4

.3
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D
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 4

.4
. 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji powierzchni 
ziemi 

0 ++ 0 0 

7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i stworzenie 
systemu zdolnego odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać większość 
zużywanych zasobów naturalnych 

0 0 0 0 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego oraz 
dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz zapewnienie stanu ilościowego i 
chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

0 + + 0 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej 
ochronie dostępnych zasobów wodnych 

0 + + 0 

Powietrze 
atmosferyczn
e i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim zakresie, 
aby mogły one mieć istotny wpływ na czystość powietrza i 
stabilizację temperatury mieście 

0 ++ 0 0 

11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport ++ 0 0 0 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania energii 
oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

+ ++ ++ 0 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania prośrodowiskowych technologii, 
wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnego 
wykorzystaniu zasobów naturalnych 

+ ++ ++ 0 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i kulturowych oraz zmian 
wnoszonych przez nowe technologie 

0 0 0 0 

15) Zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych w tym zabytków na 
wypadek zagrożeń 

0 0 + 0 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego „genius 
loci” miasta 

0 + 0 0 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy 
degradacji lub były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb 
człowieka 

0 ++ + 0 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków zmian klimatu 
0 ++ ++ 0 

Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-
line (takich jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, 
umiejętności informatyczne, bezpieczeństwo) 

0 0 0 0 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w ochronie środowiska 0 ++ 0 ++ 
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Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska ++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska + 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska 0 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska - 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska -- 

Działania adaptacyjne celu 4 odnoszą się ochrony zdrowia mieszkańców Kalisza. Działania te 
nastawione są bezpośrednio na osiągnięcie celu „zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
ekologicznego mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 
oraz wzmacnianiu więzi społecznych”. Działania te poprawią warunki życia w mieście, zarówno 
warunki zamieszkiwania (działanie 4.2, 4.3), jak i korzystania z przestrzeni i obiektów publicznych 
(działania 4.1, 4.2, 4.4). W kontekście przywołanego celu szczególnie istotne jest działanie 4.4. W jego 
ramach planuje się szereg działań zwiększających bezpieczeństwo najbardziej potrzebujących 
w sytuacjach występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. W jego ramach możliwe będzie 
wzmacnianie więzi społecznych, promowanie pozytywnych postaw społecznych w sytuacji 
ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz prowadzenie szkoleń dla mieszkańców i wolontariuszy, 
które pomogą lepiej rozumieć potrzeby szczególnie wrażliwych grup społecznych w zmieniających się 
warunkach klimatycznych. Aspekt ten jest jednym z głównych elementów polityki adaptacyjnej na 
poziomie międzynarodowym oraz unijnym.  

Działania 4.2 i 4.3 służą także ochronie zasobów naturalnych. Dzięki poprawie bilansu 
energetycznego budynków możliwe jest ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych. 
W niewielkim stopniu, ale bezpośrednio, oba działania służą wdrażaniu celu „osiągnięcie 
bezprecedensowej efektywności wykorzystania energii oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii”. W pośredni sposób na osiągniecie tego celu może wpływać działanie 4.1. Konieczne 
jest tu jednak, aby „zakup nowoczesnych autobusów klimatyzowanych” uwzględniał wymóg zero-
emisyjności pojazdów. 

Działanie 4.1. służy zwiększeniu komfortu podróżowania komunikacja publiczną, a jednocześnie 
pozwala na zmniejszanie zapotrzebowania na transport, w szczególności na samochody 
indywidualne. Działanie usprawniające komunikację publiczną w mieście może przyczynić się więc do 
redukowania natężenia ruchu samochodowego i poprawy jakości powietrza oraz wpływu miasta na 
klimat lokalny. 

Działania 4.2 i 4.4 zwierają duży komponent edukacyjny. Dzięki wdrożeniu tych działań możliwe jest 
włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska (cel 20). 
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6.5 Cel 5 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji 

ekstremalnych zjawisk hydrologicznych 

Tabela 11. Analiza i ocena działań adaptacyjnych celu 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
w sytuacji ekstremalnych zjawisk hydrologicznych 
Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących urządzeń/obiektów w należytym 
stanie technicznym 
Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji wodnych  
Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej retencji 
Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków powierzchniowych 
oraz urządzeń wodnych 
Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych 
Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie ich spływu; 
ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 
Działanie 5.7. Stworzenie programu wsparcia małej retencji 
Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 
wodnych 
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.8
. 

Różnorodność 
biologiczna, 
flora i fauna 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów 
przyrody w mieście 

0 0 + - 0 + + 0 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego 
w mieście, zwiększanie powierzchni terenów 
pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego 
przyrodniczym otoczeniem 

0 0 + 0 0 ++ ++ 0 

3) Przyczynienie się do zapewnienia 
różnorodności biologicznej poprzez ochronę 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory, a także utrzymania gatunków ptaków 
dziko występujących (cele sieci Natura 2000) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
ekologicznego mieszkańcom miasta, 
rozumianego jako tworzenie warunków 
sprzyjających zdrowiu oraz wzmacnianiu więzi 
społecznych 

++ + + ++ 0 + + 0 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie 
utrzymywanymi elementami środowiska 
kulturowego i przyrodniczego 

0 0 + 0 0 + + 0 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych 
funkcji powierzchni ziemi 

0 0 + 0 0 ++ ++ 0 
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Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących urządzeń/obiektów w należytym 
stanie technicznym 
Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji wodnych  
Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej retencji 
Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków powierzchniowych 
oraz urządzeń wodnych 
Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych 
Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie ich spływu; 
ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 
Działanie 5.7. Stworzenie programu wsparcia małej retencji 
Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 
wodnych 

Komponent 
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7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające 
tereny i stworzenie systemu zdolnego 
odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać 
większość zużywanych zasobów naturalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału 
ekologicznego oraz dobrego stanu 
chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz zapewnienie stanu 
ilościowego i chemicznego jednolitych części 
wód podziemnych 

0 0 + - 0 + + + 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na 
długoterminowej ochronie dostępnych 
zasobów wodnych 

0 0 + 0 0 + + ++ 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów 
zieleni w takim zakresie, aby mogły one mieć 
istotny wpływ na czystość powietrza i 
stabilizację temperatury mieście 

0 0 + 0 0 ++ + 0 

11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport 0 0 0 0 0 0 0 0 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności 
wykorzystania energii oraz zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

0 0 0 0 0 0 0 + 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania 
prośrodowiskowych technologii, wdrażania 
rozwiązań ekoinnowacyjnych służących 
racjonalnego wykorzystaniu zasobów 
naturalnych 

0 0 + 0 0 + + ++ 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i 
kulturowych oraz zmian wnoszonych przez 
nowe technologie 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących urządzeń/obiektów w należytym 
stanie technicznym 
Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji wodnych  
Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej retencji 
Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków powierzchniowych 
oraz urządzeń wodnych 
Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych 
Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie ich spływu; 
ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 
Działanie 5.7. Stworzenie programu wsparcia małej retencji 
Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 
wodnych 
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15) Zabezpieczenie cennych obiektów 
kulturowych w tym zabytków na wypadek 
zagrożeń 

++ ++ + ++ + + + 0 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, 
wyrażającego „genius loci” miasta 

0 0 0 0 0 0 0 0 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, 
które uległy degradacji lub były zaplanowane 
w oderwaniu od potrzeb człowieka 

0 0 + 0 0 + + 0 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie 
skutków zmian klimatu 

++ ++ + ++ + ++ ++ ++ 

Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z 
nowoczesnych usług on-line (takich jak e-
administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, 
umiejętności informatyczne, bezpieczeństwo) 

0 + 0 0 0 0 0 + 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w 
ochronie środowiska 

0 0 + 0 0 0 + 0 

 

Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska ++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska + 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska 0 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska - 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska -- 

Działania celu 5 w sposób kompleksowy odpowiadają na szczególną wrażliwość Kalisza na 
ekstremalne zjawiska hydrologiczne. Prognozowany wzrost natężenia i częstotliwości powodzi 
miejskich, powodzi i suszy będzie wpływał na bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawność 
funkcjonowania miasta. W celu 5 znalazły się więc działania organizacyjne, edukacyjne i techniczne, 
które w sposób systemowy służą rozwiązaniu problemów wodnych Kalisza.  

Działania celu 5 nie mają wpływu na osiągnięcie większości z ważnych celów ochrony środowiska. Są 
przede wszystkim ukierunkowane na zabezpieczenie ludności i mienia, dlatego też wszystkie działania 
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bezpośrednio lub pośrednio służą osiągnięciu celu „zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków 
zmian klimatu”. Z uwagi na cenne dobra kultury w Kaliszu, istotne jest, że działania związane 
z zabezpieczeniem powodziowym będą też sprzyjać pewniejszemu „zabezpieczeniu cennych 
obiektów kulturowych w tym zabytków na wypadek zagrożeń”. Ponadto działania 5.1 i 5.4 
bezpośrednio służą realizacji celu „zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego 
mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu oraz 
wzmacnianiu więzi społecznych”.  

Działania 5.6 i 5.7 mogą wpłynąć korzystnie na tworzenie spójnego systemu przyrodniczego 
w mieście, zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem. Dla realizacji tego celu 
ważnej jest, aby w budowaniu systemów gospodarowania wodami opadowymi nadać priorytet 
rozwiązaniom „zielonym” przed infrastrukturą techniczną. Działanie 5.7, poprzez skierowanie do 
właścicieli i zarządców terenów, może wzmocnić system przyrodniczy miasta poprzez zwiększenie 
udziału powierzchni biologicznie czynnej w terenach nienależących do miasta. W tym kontekście 
ważne jest także działanie 5.2 polegające na promowaniu ochrony terenów istotnych dla utrzymania 
naturalnej retencji. Łącznie z działaniem 1.2 „Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu 
o katalogi dobrych praktyk” oraz działaniem 3.4. „Promocja ochrony miejskiej różnorodności 
biologicznej” mogą przynieść zmianę w podejściu do gospodarowania wodami opadowymi w mieście 
na rzecz wykorzystania naturalnych funkcji ekosystemów zamiast rozbudowy infrastruktury 
technicznej. Działania 5.6 i 5.7 przyczynią się także ochrony powierzchni ziemi i gleb oraz wód.  

Z punktu widzenia celów środowiskowych problematyczne jest działanie 5.4 „Budowa, przebudowa, 
regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków powierzchniowych oraz urządzeń wodnych”. 
Wiąże się ono z realizacją infrastruktury przeciwpowodziowej, zabudowy hydrotechnicznej, która co 
do zasady nie służy ochronie wód i ekosystemów wodnych. Działanie to może być niezgodne z celami 
„zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w mieście” oraz „zapewnienie dobrego stanu 
lub potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych”. Działanie to nie będzie miało wpływu na cele ochrony sieci Natura 2000 (cel 3) 
z uwagi na brak istotnych powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami Natura 2000 a miastem. 
Obszar Dolina Swędrni PLH300034 położony jest w zlewni Prosny powyżej miasta Kalisza.  

Działalnie 5.8 służy „zrównoważonemu korzystaniu z wód opartemu na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych”. W działaniu zaplanowano rozwiązania, które pozwolą na 
zmniejszenie zużycia wody. Ponadto wskazano, że wprowadzenie tych rozwiązań w obiektach 
publicznych będzie wykorzystane do promowania ograniczania zużycia wody wśród mieszkańców 
Kalisza. Pośrednio więc działanie to może przysłużyć się podniesieniu poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców i przyczynić się do „upowszechniania stosowania prośrodowiskowych 
technologii i wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych służących racjonalnemu wykorzystaniu zasobów 
naturalnych”. 
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6.6 Cel 6 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji 

ekstremalnych zjawisk klimatycznych 

Tabela 6. Analiza i ocena wpływu działań adaptacyjnych celu 6. Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk klimatycznych  

Działanie 6.1. Rozbudowa i modernizacja teleinformatycznego systemu ostrzegania przed lokalnymi 
zagrożeniami pogodowymi 
Działanie 6.2. Działania informacyjno-edukacyjne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych 
Działanie 6.3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń ze służbami ratunkowymi (zintegrowane działanie) 
Działanie 6.4. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w mieście systemów ostrzegania 
Działanie 6.5. Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia w 
przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku 
silnych wiatrów 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 6

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.4
. 

D
zi

ał
an

ie
  6

.5
. 

 

Różnorodność 
biologiczna, 
flora i fauna 

1) Zapewnienie ochrony cennych elementów przyrody w 
mieście 

0 0 0 0 0 

2) Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w mieście, 
zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje 
przyrodnicze i zapewnienie powiązania terenów zieleni w 
mieście z jego przyrodniczym otoczeniem 

0 0 0 0 - 

3) Przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej 
poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory, a także utrzymania gatunków ptaków dziko 
występujących (cele sieci Natura 2000) 

0 0 0 0 0 

Warunki życia 
i zdrowie ludzi 

4) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego 
mieszkańcom miasta, rozumianego jako tworzenie 
warunków sprzyjających zdrowiu oraz wzmacnianiu więzi 
społecznych 

++ ++ ++ ++ + 

5) Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymywanymi 
elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego 

0 0 0 0 0 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

6) Zachowanie (lub odtwarzanie) biologicznych funkcji 
powierzchni ziemi 

0 0 0 0 0 

7) Ograniczenie eksportu odpadów na otaczające tereny i 
stworzenie systemu zdolnego odzyskiwać i wtórnie 
wykorzystywać większość zużywanych zasobów naturalnych 

0 0 0 0 0 

Wody  8) Zapewnienie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego 
oraz dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz zapewnienie stanu ilościowego i 
chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

0 0 0 0 0 

9) Zrównoważone korzystanie z wód oparte na 
długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych 

0 0 0 0 0 
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Działanie 6.1. Rozbudowa i modernizacja teleinformatycznego systemu ostrzegania przed lokalnymi 
zagrożeniami pogodowymi 
Działanie 6.2. Działania informacyjno-edukacyjne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych 
Działanie 6.3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń ze służbami ratunkowymi (zintegrowane działanie) 
Działanie 6.4. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w mieście systemów ostrzegania 
Działanie 6.5. Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia w 
przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku 
silnych wiatrów 

Komponent 
środowiska 

Istotne cele ochrony środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 6

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.4
. 

D
zi

ał
an

ie
  6

.5
. 

 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

10) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zieleni w takim 
zakresie, aby mogły one mieć istotny wpływ na czystość 
powietrza i stabilizację temperatury mieście 

0 0 0 0 - 

11) Zmniejszanie zapotrzebowania na transport 0 0 0 0 0 

12) Osiągnięcie bezprecedensowej efektywności wykorzystania 
energii oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

0 0 0 0 0 

Zasoby 
naturalne 

13) Upowszechnianie stosowania prośrodowiskowych 
technologii, wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych 
służących racjonalnego wykorzystaniu zasobów naturalnych 

0 0 0 0 0 

Dziedzictwo 
kulturowe 

14) Wyważenie wartości historycznych i kulturowych oraz zmian 
wnoszonych przez nowe technologie 

0 0 0 0 0 

15) Zabezpieczenie cennych obiektów kulturowych w tym 
zabytków na wypadek zagrożeń 

0 0 0 0 ++ 

Krajobraz 16) Tworzenie unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego 
„genius loci” miasta 

0 0 0 0 0 

17) Rehabilitacja tych fragmentów tkanki miasta, które uległy 
degradacji lub były zaplanowane w oderwaniu od potrzeb 
człowieka 

0 0 0 0 0 

Dobra 
materialne 

18) Zapobieganie stratom i minimalizowanie skutków zmian 
klimatu 

0 + + + ++ 

Świadomość 
ekologiczna 

19) Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych 
usług on-line (takich jak e-administracja, e-zdrowie, 
inteligentny dom, umiejętności informatyczne, 
bezpieczeństwo) 

0 0 + + 0 

20) Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w ochronie 
środowiska 

0 ++ ++ ++ 0 

 

Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska ++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska + 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska 0 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska - 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska -- 

Działania celu 6 polegają na wzmocnieniu zdolności miasta do reagowania w sytuacji wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Odnoszą się one do poprawy systemów 
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ostrzegania oraz sprawniejszego i bardziej świadomego reagowania mieszkańców na zmiany klimatu 
i ich skutki. Działania te nie są istotne dla realizacji ważnych celów środowiskowych, z wyjątkiem tych, 
które odnoszą się do poprawy bezpieczeństwa mieszańców (cel 4) oraz ochrony mienia (cel 18) i dóbr 
kultury (cel 15).  

Działania 6.2, 6.3 i 6.4 są działaniami edukacyjnymi. Wszystkie służą podniesieniu poziomu 
świadomości zmian klimatu, ich skutków oraz potrzeby adaptacji. Działania te mogą przyczynić się do 
zwiększenia udziału społeczności lokalnych w ochronie środowiska.  

Działanie 6.5 można uznać za niesłużące celowi „tworzenie spójnego systemu przyrodniczego 
w mieście, zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem”. Działanie ma na celu 
zmniejszenie ryzyka związanego z silnym wiatrem. Usuwanie drzew z powodu bezpieczeństwa 
powinno być kompensowane uzupełnieniem nasadzeń, gatunkami odporniejszymi na oddziaływanie 
ekstremalnych czynników klimatycznych. 

6.7 Wpływ działań adaptacyjnych na problemy ochrony środowiska w 

mieście 

Zaplanowane działania adaptacyjne w Kaliszu będą sprzyjać rozwiązywaniu problemów ochrony 
środowiska opisanych w rozdziale 5.2. Plan Adaptacji przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia 
problemów ochrony środowiska dotyczących: 

 ponadnormatywnego stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Rozwiązaniu tego 
problemu będą służyć przede wszystkim działania sprzyjające ograniczeniu emisji zanieczyszczeń 
związanych z ogrzewaniem budynków (działanie 2.1, działanie 4.3) oraz z transportu (działanie 
2.3). Lepszej regeneracji i wymianie powietrza służy bezpośrednio działanie 2.4. Ponadto 
wszystkie działania celu 3 także mogą się przyczynić do poprawy jakości powietrza w mieście. 

 niedostatecznego zabezpieczenia systemu wentylacji i regeneracji powietrza w kształtowaniu 
przestrzeni miasta. Zabezpieczeniu tego systemu służy działanie 2.4. Także działania celu 1 i celu 
3 mogą wpłynąć na kształtowanie przestrzeni zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi 
i potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków życia w mieście.  

 niezadawalającego stanu czystości wód powierzchniowych. W pewnym stopniu na rozwiązywanie 
tego problemu wpływ będą miały działania służące retencjonowaniu i oczyszczaniu wody 
opadowej w terenach intensywnie zabudowanych (działania 3.1, 3.3, 4.3 – związane z rozwojem 
terenów zieleni i budową BZI). 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. 

 problemu zagospodarowania nadmiaru wód opadowych i zagrożeń powodziowych (zarówno 
powodzi miejskich jak i rzecznych). Wysoki stopień uszczelnienia gruntów, przyczyniający się do 
powstawania powodzi miejskich i lokalnych podtopień jest przedmiotem działań adaptacyjnych 
3.1, 3.3, 4.3 – związanych z rozwojem terenów zieleni i budową BZI. Problemowi powodzi 
rzecznych poświęcone są działania celu 5 i 6. Pośrednio na rozwiązanie problemu 
zagospodarowania wód opadowych wpływ będą miały działania planistyczne celu 1.  

 niezadowalającego poziomu świadomości ekologicznej i aktywności lokalnej społeczności. 
W kontekście tego problemu pozytywne efekty powinno przynieść działanie 6.4, w którym 
zaplanowano szeroką kampanię edukacyjną na temat zmian klimatu, skutków tych zmian 
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i adaptacji. Ponadto inne działania, w których zaplanowano komponent edukacyjny, będą służyły 
podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7 Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań 

na środowisko 

7.1 Identyfikacja oddziaływań na środowisko 

Analiza i ocena oddziaływania Planu Adaptacji na środowisko została wykonana przy pomocy 
macierzy, zgodnie z przyjętą skalą oceny opisaną w rozdziale 4.1 i przedstawioną poniżej: 

 działanie będzie pozytywnie oddziaływało na dany element środowiska ++ 

 działanie będzie raczej pozytywnie oddziaływało na dany element środowiska + 

 oddziaływanie na dany element środowiska jest neutralne 0 

 działanie będzie negatywnie oddziaływać na dany element środowiska,  
ale możliwe jest minimalizowanie tego oddziaływania  

- 

 działanie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i możliwości 
minimalizowania tego oddziaływania są ograniczone 

-- 

 
W tabelach 12-18 przedstawiono szczegółową analizę oddziaływania planowanych działań na 
środowisko. Zidentyfikowane negatywne oddziaływania uszczegółowiono w rozdziale 7.12. 

Tabela 12. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko działań adaptacyjnych 
celu 1. Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta 
Działanie 1.1. Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta 
Działanie 1.2. Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk (praktyczne 
standardy do wykorzystania przez inwestorów) 

Komponenty środowiska 
Działanie 

1.1. 
Działanie 

1.2. 

Różnorodność 
biologiczna, flora i fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis” + + 

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 0 0 

Pomniki przyrody + + 

Korytarze ekologiczne + + 

Inne elementy systemu przyrodniczego miasta,  
w tym chronione gatunki roślin i zwierząt 

+ + 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
wrażliwych na skutki zmian klimatu 

++ ++ 

Powierzchnia ziemi, gleby + + 

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

+ + 

Ujęcia wód podziemnych + + 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych + + 

Powietrze atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego + + 

Obszary przewietrzania miasta ++ ++ 

Zasoby naturalne + + 

Dziedzictwo kulturowe + + 

Krajobraz + + 

Dobra materialne + + 

Powiązania pomiędzy elementami środowiska + + 
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Tabela 13. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko działań adaptacyjnych celu 2. 
Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych powodujących zwiększoną 
koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC) 
Działanie 2.1. Definiowanie  i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem zanieczyszczeń 
powietrza (w szczególności z „niskich emisji”) 
Działanie 2.2. Budowanie współpracy z właściwymi podmiotami w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza (redukcji/ograniczania) 
Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu publicznego, 
ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w mieście i rozwój systemu ścieżek rowerowych wraz z 
właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa parkingów) 
Działanie 2.4. Zwiększenie wentylacji miasta poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne (kliny 
napowietrzające, tereny regeneracji powietrza wraz z terenami zieleni) 

Komponenty środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 2

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 2

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 2

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 2

.4
. 

Różnorodność 
biologiczna, flora i 
fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis” + + + + 

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 0 0 0 0 

Pomniki przyrody - + - + 

Korytarze ekologiczne + + + ++ 

Inne elementy systemu przyrodniczego miasta, w tym 
chronione gatunki roślin i zwierząt 

- + - ++ 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
wrażliwych na skutki zmian klimatu 

- + - ++ 

Powierzchnia ziemi, gleby - 0 - + 

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

0 0 0 + 

Ujęcia wód podziemnych 0 0 0 + 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych + 0 + + 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego ++ ++ ++ ++ 

Obszary przewietrzania miasta + ++ + ++ 

Zasoby naturalne + + 0 0 

Dziedzictwo kulturowe 0 0 0 0 

Krajobraz 0 0 0 + 

Dobra materialne + + + 0 

Powiązania pomiędzy elementami środowiska + + + + 
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Tabela 14. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko działań adaptacyjnych celu 3. Wzmacnianie 
systemu przyrodniczego jako naturalnego narzędzia adaptacyjnego 
Działanie 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego funkcjonowania 
Działanie 3.2. Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (identyfikacja działania i  obejmowanie 
ochroną cennych obszarów przyrodniczych) 
Działanie 3.3. Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej 
miasta, obszarami lasów i zadrzewień 
Działanie 3.4. Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej 

Komponenty środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 3

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 3

.4
. 

Różnorodność 
biologiczna,  
flora i fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis” ++ ++ ++ 0 

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 0 0 0 0 

Pomniki przyrody ++ ++ ++ + 

Korytarze ekologiczne ++ ++ ++ ++ 

Inne elementy systemu przyrodniczego miasta, w tym 
chronione gatunki roślin i zwierząt 

++ ++ ++ ++ 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
wrażliwych na skutki zmian klimatu 

++ ++ ++ + 

Powierzchnia ziemi, gleby ++ ++ ++ + 

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

+ + ++ + 

Ujęcia wód podziemnych + + ++ + 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych + + ++ + 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego ++ ++ ++ + 

Obszary przewietrzania miasta ++ ++ ++ + 

Zasoby naturalne 0 + 0 0 

Dziedzictwo kulturowe + + 0 0 

Krajobraz ++ ++ ++ + 

Dobra materialne + ++ + 0 

Powiązania pomiędzy elementami środowiska ++ ++ ++ ++ 
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Tabela 15. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko działań adaptacyjnych celu 4. Adaptacja do 
zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) - tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 
mieszkańców 
Działanie 4.1. Podnoszenie standardu termicznego usług transportu publicznego, w tym np. odpowiednio 
zadaszone „zielone przystanki” 
Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, w szczególności na terenach 
zurbanizowanych (np. zielone ściany/dachy/balkony, ściany wodne/fontanny/ocienione place zabaw) 
Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków 
Działanie 4.4. Stworzenie programu informacyjnego dla grup wrażliwych, a także miejsc spotkań gdzie poprzez 
bezpośredni/osobisty kontakt  uzyskają informacje z zakresu pomocy i wsparcia 

Komponenty Środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 4

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 4

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 4

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 4

.4
. 

Różnorodność 
biologiczna, flora i 
fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis” 0 + + 0 

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 0 0 0 0 

Pomniki przyrody 0 ++ 0 0 

Korytarze ekologiczne 0 ++ 0 0 

Inne elementy systemu przyrodniczego miasta,  
w tym chronione gatunki roślin i zwierząt 

+ ++ - 0 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
wrażliwych na skutki zmian klimatu 

++ ++ ++ ++ 

Powierzchnia ziemi, gleby 0 ++ 0 0 

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

0 + 0 0 

Ujęcia wód podziemnych 0 + 0 0 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych 0 + 0 0 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego 0 + ++ 0 

Obszary przewietrzania miasta 0 ++ + 0 

Zasoby naturalne 0 + + 0 

Dziedzictwo kulturowe 0 + - 0 

Krajobraz 0 ++ 0 0 

Dobra materialne 0 + + + 

Powiązania pomiędzy elementami środowiska 0 + + 0 
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Tabela 16. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko działań adaptacyjnych celu 5. Zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk związanych z intensywnymi 
opadami i powodziami 
Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących urządzeń/obiektów w należytym 
stanie technicznym 

Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji przeciwpowodziowych 

Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej retencji. 
Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i in. cieków 
powierzchniowych oraz urządzeń wodnych; wdrażanie odpowiednich działań 
Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych 
Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie ich spływu; 
ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 
Działanie 5.7. Przygotowanie i wdrażanie programu wsparcia małej retencji 
Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 
wodnych 

Komponenty Środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 5

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.4
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.5
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.6
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.7
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.8
. 

Różnorodność 
biologiczna, 
flora i fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis” 0 0 + 0 0 + + + 

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni 
PLH300034 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Pomniki przyrody 0 0 + 0 0 - + + 

Korytarze ekologiczne 0 0 + - 0 + + + 

Inne elementy systemu 
przyrodniczego miasta, w tym 
chronione gatunki roślin i zwierząt 

- 0 + - 0 - + + 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym 
grup szczególnie wrażliwych na 
skutki zmian klimatu 

0 0 + - 0 - + + 

Powierzchnia ziemi, gleby - 0 + - 0 - + + 

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

0 0 + + 0 + + ++ 

Ujęcia wód podziemnych 0 0 + - 0 + + ++ 

Jednolite Części Wód 
Powierzchniowych 

0 0 + - 0 + + ++ 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary przewietrzania miasta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 + - 0 + + ++ 
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Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących urządzeń/obiektów w należytym 
stanie technicznym 

Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji przeciwpowodziowych 

Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej retencji. 
Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i in. cieków 
powierzchniowych oraz urządzeń wodnych; wdrażanie odpowiednich działań 
Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych 
Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie ich spływu; 
ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 
Działanie 5.7. Przygotowanie i wdrażanie programu wsparcia małej retencji 
Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 
wodnych 

Komponenty Środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 5

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.4
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.5
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.6
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.7
. 

D
zi

ał
an

ie
 5

.8
. 

Dziedzictwo kulturowe + + + + 0 + + 0 

Krajobraz 0 0 0 - 0 + + 0 

Dobra materialne ++ + + + 0 ++ + 0 

Powiązania pomiędzy elementami środowiska 0 0 + - 0 + + + 

 

Tabela 17. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko działań adaptacyjnych celu 6. Zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 
Działanie 6.1. Rozbudowa i modernizacja teleinformatycznego systemu ostrzegania przed lokalnymi 
zagrożeniami pogodowymi 
Działanie 6.2. Działania informacyjno-edukacyjne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych 
Działanie 6.3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń ze służbami ratunkowymi (zintegrowane działanie) 
Działanie 6.4. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w mieście systemów ostrzegania 
Działanie 6.5. Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia w przypadku 
silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku silnych wiatrów 

Komponenty Środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 6

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.4
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.5
. 

Różnorodność 
biologiczna, flora i 
fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis” 0 0 0 0 0 

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 0 0 0 0 0 

Pomniki przyrody 0 0 0 0 0 

Korytarze ekologiczne 0 0 0 0 0 
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Działanie 6.1. Rozbudowa i modernizacja teleinformatycznego systemu ostrzegania przed lokalnymi 
zagrożeniami pogodowymi 
Działanie 6.2. Działania informacyjno-edukacyjne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych 
Działanie 6.3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń ze służbami ratunkowymi (zintegrowane działanie) 
Działanie 6.4. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat skutków ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i ochrony przed nimi, w tym dotyczącej działających w mieście systemów ostrzegania 
Działanie 6.5. Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia w przypadku 
silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku silnych wiatrów 

Komponenty Środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 6

.1
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.2
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.3
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.4
. 

D
zi

ał
an

ie
 6

.5
. 

Inne elementy systemu przyrodniczego miasta, 
 w tym chronione gatunki roślin i zwierząt 

0 0 0 0 - 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym grup 
szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu 

++ ++ ++ ++ + 

Powierzchnia ziemi, gleby 0 0 0 0 0 

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

0 0 0 0 0 

Ujęcia wód podziemnych 0 0 0 0 0 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych 0 0 0 0 0 

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego 0 0 0 0 0 

Obszary przewietrzania miasta 0 0 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 

Dziedzictwo kulturowe + + + + + 

Krajobraz 0 0 0 0 - 

Dobra materialne + + + + + 

Powiązania pomiędzy elementami środowiska 0 0 0 0 0 

7.2 Oddziaływanie Planu Adaptacji na różnorodność biologiczną, rośliny 

i zwierzęta 

Działania adaptacyjne związane ze wzmacnianiem błękitno-zielonej infrastruktury oraz polepszaniem 
stanu terenów zieleni w mieście będą miały pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny 
i zwierzęta. Służyć temu będą między innymi wszystkie działania celu 3 „Wzmacnianie systemu 
przyrodniczego jako naturalnego działania adaptacyjnego”, a w szczególności: 

 wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego funkcjonowania 
(działanie 3.1), 

 inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (działanie 3.2).  

 stworzenie systemu zielonych połączeń pomiędzy terenami zieleni miejskiej i pozostałych 
obszarów osnowy przyrodniczej miasta (działanie 3.3). 

Działania te będą miały pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze miasta. Przyczynią się do 
wzmocnienia jego systemu przyrodniczego i wzbogacenia różnorodności biologicznej poprzez 
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wprowadzanie nowych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w zainwestowanych obszarach 
miasta oraz wykorzystanie naturalnych ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. 

Wskazane działania będą miały długoterminowe skutki. Przebudowa struktury gatunkowej zieleni 
miejskiej będzie prowadzona z uwzględnieniem odporności gatunków na zjawiska klimatyczne. 
Wprowadzane będą gatunki cechujące się większą odpornością na zanieczyszczenia powietrza czy też 
na silny wiatr. Przebudowa gatunkowa – aby mówić o pozytywnym oddziaływaniu na różnorodność 
biologiczną – musi odbywać się z wykorzystaniem gatunków rodzimych. Powstające w ramach 
działań elementy BZI to dodatkowe tereny dla roślinności i zwierząt. Dzięki BZI możliwe będzie 
zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, co przyczyni się do zmniejszenia 
presji na wody powierzchniowe, będące odbiornikami spływów opadowych z terenu miasta. Wpłynie 
to na poprawę jakości wód, poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń dopływających do odbiorników. 
Tym samym działania przyczynią się do poprawy jakości wód w rzekach, co wpłynie na poprawę 
warunków życia dla roślin i zwierząt w dolinach rzecznych. 

Grupa działań związanych z budową systemu optymalizacji gospodarowania wodą w mieście 
(działania celu 5 „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk 
hydrologicznych”) także w znacznej mierze powinna mieć pozytywny wpływ na stan i zasoby 
różnorodności biologicznej miasta. Zagospodarowanie wód opadowych w mieście, stworzenie 
programu wsparcia małej retencji i zrównoważone korzystanie z wód pozwolą na przechwycenie 
i retencję nadmiaru wód podczas opadów, a tym samym zwiększą zasoby możliwe do wykorzystania 
w okresach suchych – między innymi do podlewania zieleni miejskiej. Zadania realizowane w ramach 
działania 5.4– realizacja nowych obiektów i urządzeń wodnych, w tym przeciwpowodziowych, oraz 
modernizacja istniejących może negatywnie wpływać na niektóre typy siedlisk (w szczególności 
podmokłych) i gatunki z nimi związane. Mogą też stworzyć bariery ekologiczne (np. dla wędrujących 
ryb). Jednocześnie pozytywny dla różnorodności biologicznej będzie efekt działania 5.4, mianowicie 
zwiększenie retencji korytowej rzek w zlewni Prosny. Efekt ten będzie trwały. Jest to szczególnie 
istotne w świetle postępującego zaniku siedlisk wodnych i związanych z wodami, będącego efektem 
zmian klimatu.  

Działanie 5.4. nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony rezerwatu „Torfowisko Lis”. 
Działania prowadzone w korycie rzeki Prosny oraz w jego najbliższym otoczeniu nie będą prowadziły 
do przekształcenia stosunków wodnych, które wpływałyby negatywnie na torfowisko przejściowe, 
chronione w obszarze. Położony jest on ok. 1 km od rzeki Prosny i oddzielony od rzeki zabudową 
mieszkaniową. Możliwe jest pozytywne oddziaływanie zwiększenia retencyjności zlewni dla tego 
obszaru chronionego.  

Działanie 5.6 „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń 
wodnych pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub 
opóźnianie ich spływu; ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej 
infrastruktury” przyczyni się do zwiększenia i poprawy jakości ekosystemów miejskich poprzez 
poprawę retencyjności terenów, a także poprawę systemu samooczyszczania spływów opadowych. 

Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta 
oraz kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk (działania 
celu 1) przyczynić się powinny do utrzymania i poprawy bioróżnorodności miasta, np. poprzez 
precyzowanie kryteriów wyznaczania powierzchni biologicznie czynnej i stopnia uszczelnienia 
powierzchni oraz kształtowanie i ochronę struktury przyrodniczej miasta. Poprawa odporności miasta 
na skutki zmian klimatu ma generalnie pozytywny wpływ na przyrodę przy założeniu, że podczas 
wdrażania wytycznych będzie oceniany wpływ oddziaływania na środowisko tak by zminimalizować 
ewentualne działania negatywne.   
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Niektóre przedsięwzięcia realizowane w ramach działań 2.1, 5.6 oraz 6.5 mogą mieć niekorzystny 
wpływ na bioróżnorodność miasta poprzez konieczność usuwania roślinności, w tym drzew. Działania 
o charakterze technicznym (2.3) mogą naruszać niektóre układy i siedliska przyrodnicze. Z kolei 
działanie 4.3 (termomodernizacje budynków) zniszczyć może ewentualne nisze ekologiczne 
niektórych gatunków zwierząt związanych z elewacją bądź dachem (np. wróble, jerzyki, nietoperze). 
Usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku silnego wiatru (działanie 6.5) także 
może zubożyć strukturę przyrodniczą miasta. Większość negatywnych oddziaływań będzie związana 
z fazą budowy, ponieważ może ona wymagać usunięcia roślinności, w tym krzewów oraz drzew, 
nastąpi utrata stanowisk gatunków roślin i zwierząt, zakłócanie warunków siedliskowych roślin 
i zwierząt, ograniczenie drożności korytarzy ekologicznych.  

Korzyści płynące z poprawy jakości powietrza, retencyjności zlewni w Kaliskim Węźle Wodnym oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców przewyższają negatywne skutki. Można je także minimalizować 
poprzez racjonalny dobór rozwiązań z uwzględnieniem opcji najbardziej korzystnych dla środowiska 
przyrodniczego. 

Szczegółowo do analizy potencjalnie negatywnych oddziaływań tych działań odniesiono się 
w tabelach w rozdz. 7.12. 

7.3 Oddziaływanie Planu Adaptacji na warunki życia i zdrowia ludzi 

Plan Adaptacji Miasta Kalisza do zmian klimatu został opracowany głównie w celu podniesienia 
bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców. Działania strategiczne celu 1 „Uwzględnienie 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta” będą miały pośredni pozytywny 
wpływ na warunki życia i zdrowie mieszkańców. Jednym z głównych celów wprowadzenia 
dokumentów strategicznych i planistycznych jest kształtowanie rozwoju miasta i jego struktury 
funkcjonalno-przestrzennej miasta tak, by ograniczyć skutki miejskiej wyspy ciepła i wysokich 
temperatur, zapewnić odpowiednie warunki przewietrzania, a także dostępność do zieleni (działania 
1.1 i 1.2).  

Wszystkie działania adaptacyjne celu 2 „Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk 
meteorologicznych powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, 
MWC)” także będą miały pozytywny wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi. Poprawa jakości 
powietrza przez ograniczenie niskiej emisji widocznie przyczyni się do poprawy jakości życia 
w mieście (działanie 2.1). Dodatkowo modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej przyczyni 
się do poprawy komfortu podróżujących, szczególnie komunikacją miejską i pośrednio powinno 
sprzyjać ograniczeniu używania samochodu indywidualnego (działanie 2.3). Poprawie warunków 
życia mieszkańców Kalisza będzie też służyło działanie 2.4 „Zwiększenie wentylacji miasta 
poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne (kliny napowietrzające, tereny regeneracji powietrza 
wraz z terenami zieleni)”. 

Działania celu 3 „Wzmocnienie systemu przyrodniczego jako naturalnego narzędzia adaptacji”, 
w szczególności działania: 

 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego 
funkcjonowania, 

 3.2. Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (identyfikacja działania i obejmowanie 
ochroną cennych obszarów przyrodniczych) 

 3.3. Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej 
miasta, obszarami lasów i zadrzewień, 
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poprawią kontakt mieszkańców Kalisza z zielenią miejską. Pośredni pozytywny wpływ na jakość życia 
będzie to miało poprzez zmniejszenie niekorzystnego wpływu stresorów klimatycznych, w tym 
miejskiej wyspy ciepła oraz zanieczyszczeń powietrza. 

W podobny sposób korzystnie na jakość życia mieszkańców Kalisza wpływać będą działania celu 4 
związane z adaptacją do zagrożeń termicznych (upały, chłody i oblodzenia). Oprócz poprawy 
komfortu termicznego (działanie 4.1 „Podnoszenie standardu termicznego usług transportu 
publicznego, w tym np. odpowiednio zadaszone „zielone przystanki”, działanie 4.3 „Kontynuacja 
termomodernizacji budynków”) oraz rewitalizacji przestrzeni publicznych (działanie 4.2 „Promocja 
i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, w szczególności na terenach zurbanizowanych (np. 
zielone ściany/dachy/balkony, ściany wodne/fontanny/ocienione place zabaw)”), działania celu 4 
zakładają opiekę nad grupami najbardziej wrażliwymi na ekstremalne zjawiska termiczne (działanie 
4.4 „Stworzenie programu informacyjnego dla grup wrażliwych, a także miejsc spotkań gdzie poprzez 
bezpośredni/osobisty kontakt  uzyskają informacje z zakresu pomocy i wsparcia”).  

Działania celu 5 „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk 
związanych z intensywnymi opadami i powodziami” skupiają się na ograniczeniu zagrożenia 
powodziowego (działania 5.1, 5.2, 5.4) oraz optymalizowaniu gospodarowania wodą w mieście 
(działanie 5.8). Zmniejszać będą ryzyko zalania i podtopień, ryzyko wystąpienia powodzi miejskich 
oraz deficytów wody w okresach suchych. Przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa dla 
mieszkańców, a także majątku trwałego oraz funkcjonowania miasta, czyli warunków życia 
mieszkańców. 

Cel 6 „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk klimatycznych” 
oraz działania adaptacyjne związane z tym celem zapewnią edukację mieszkańców w zakresie 
ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami klimatycznymi (działanie 6.3). Przyczynią się także do 
wzrostu bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców poprzez rozbudowę systemu ostrzegania 
(działanie 6.1) i dodatkowe szkolenia służb ratowniczych (działanie 6.2). Ważnym aspektem jest także 
inwentaryzacja zadrzewień w celu usuwania tych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie np. 
w przypadku wystąpienia silnego wiatru (działanie 6.5).  

Negatywne oddziaływanie związane będzie z etapem budowy przedsięwzięć, ponieważ w trakcie 
budowy mogą występować emisje zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu. Oddziaływanie to 
będzie miało charakter krótkotrwały i lokalny zasięg. Dotyczy to niektórych elementów technicznych 
działań z zakresu ochrony przed powodzią takich, jak 5.4 (przebudowa koryt rzek i modernizacja 
istniejących urządzeń wodnych) czy prac w prowadzonych w terenach mieszkaniowych – 2.1 (budowa 
przyłączy do sieci ciepłowniczych), 2.3 (budowa infrastruktury transportowej) i 5.6 (przebudowa 
i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych wód 
opadowych).  

Szczegółowo potencjalnie negatywne oddziaływania wymienionych działań przeanalizowano 
w tabelach w rozdz. 7.12. 

7.4 Oddziaływanie Planu Adaptacji na powierzchnię ziemi i gleby 

Zaplanowane działania, związane z rozwojem terenów zieleni (cel 3) oraz ograniczeniem 
zanieczyszczenia powietrza (cel 2) i wód (cel 5) będą w większości pozytywnie oddziaływać na 
powierzchnię ziemi i gleby.  

Wzmocnienie systemu przyrodniczego miasta poprzez wzbogacenie terenów zieleni (działanie 3.1) 
oraz ich powiązanie z innymi obszarami przyrodniczymi (działanie 3.3) i wprowadzenie elementów 
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błękitno-zielonej infrastruktury, m.in. zielonych dachów, balkonów i ścian (działanie 4.2) zwiększy 
udział powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeni miejskiej, co przyczyni się do ograniczenia erozji 
gleb oraz zwiększenia zdolności infiltracyjnych i retencyjnych gruntu. 

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza (działania 2.1, 2.3) pośrednio wpływa na stan gleby poprzez 
ograniczenie depozycji zanieczyszczeń w glebie. Pozytywny wpływ będzie tu miało między innymi 
wspieranie systemu małej retencji i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.  

Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta przyczynić się 
może do poprawy stanu i ochrony zasobów powierzchni ziemi i gleby przede wszystkim poprzez 
precyzowanie kryteriów wyznaczania powierzchni biologicznie czynnej i stopnia uszczelnienia 
powierzchni oraz racjonalnego wykorzystywania przestrzeni. Działania 1.1. i 1.2. mogą temu służyć. 

Negatywny wpływ na powierzchnię ziemi i gleby mogą natomiast mieć działania wpływające na 
zmianę uwodnienia gleb oraz działania związane z przekształceniem powierzchni ziemi lub utratą 
powierzchni glebowej. Przede wszystkim są to działania związane rozwojem infrastruktury 
transportowej oraz przeciwpowodziowej, a więc działania techniczne:  

 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem zanieczyszczeń 
powietrza (w szczególności z „niskich emisji”),  

 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu publicznego, 
ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w mieście i rozwój systemu ścieżek 
rowerowych wraz z właściwą infrastrukturą  ciągów pieszych oraz budowa parkingów). Zakup 
niskoemisyjnego taboru autobusowego, integracja taryf i rozkładów jazdy różnych 
przewoźników, budowa zintegrowanych węzłów/przystanków przesiadkowych.).  

 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej 
w strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących 
urządzeń/obiektów w należytym stanie technicznym, 

 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i in. cieków 
powierzchniowych oraz urządzeń wodnych; wdrażanie odpowiednich działań, 

 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń 
wodnych pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub 
opóźnianie ich spływu; ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-
zielonej infrastruktury. 

Na etapie budowy możliwe jest krótkotrwałe, o lokalnym zasięgu, przedostanie się do gleb substancji 
ropopochodnych lub płynów eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych. Wymienione 
inwestycje w ramach działania 5.4 oznaczają utratę pokrywy glebowej i przekształcenie powierzchni 
ziemi.  

Szczegółowo potencjalnie negatywne oddziaływania wymienionych działań przeanalizowano 
w tabelach w rozdz. 7.12.  

7.5 Oddziaływanie Planu Adaptacji na wody 

Działania adaptacyjne służące: 

 wzmocnieniu systemu przyrodniczego (3.1 „Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu 
poprawy ich biologicznego funkcjonowania”, 3.2 „Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni 
w mieście (identyfikacja działania i obejmowanie ochroną cennych obszarów przyrodniczych)” 
i 3.3 „Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy 
przyrodniczej miasta, obszarami lasów i zadrzewień”),  
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 retencjonowaniu i oczyszczaniu wody opadowej (5.5 „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej 
i opracowanie modelu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych” i 5.6 „Przebudowa 
istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie 
ich spływu; ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej 
infrastruktury”),  

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 wszystkie działania celu 3 (np. Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej, 
powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej), działanie 4.2 
(wprowadzenie błękitno-zielonych rozwiązań) oraz działania celu 5 (ochrona terenów istotnych dla 
utrzymania naturalnej retencji – działania 5.3, 5.4 (częściowo) i 5.6.  

Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta (działania 1.1 i 1.2) pośrednio 
może się przyczynić także do poprawy stanu i zasobów wód, poprzez zapisy ograniczające zabudowę 
na terenach zalewowych rzek, zapewniając tereny pod funkcjonowanie błękitno-zielonej 
infrastruktury oraz wymagając stosowania rozwiązań zwiększających bioretencyjność przestrzeni 
publicznych i zwiększających udział terenów zieleni. 

Poprzez zwiększenie retencji terenów, ograniczone zostaną spływy powierzchniowe, a tym samym 
obciążenie odbiorników wodami opadowymi ujmowanymi w systemy kanalizacji. Działanie 4.2 
pozwoli na właściwe zaprojektowanie i budowę błękitno-zielonej infrastruktury. Poprzez to działanie, 
jak i działania 3.1, 3.2 oraz 3.3 (związane z ochroną istniejących i wprowadzaniem nowych terenów 
zieleni), zostanie zwiększona powierzchnia biologicznie czynna, a także obszary, na których możliwe 
będzie zatrzymanie wód opadowych, ich oczyszczenie. Działanie 5.6 zakłada budowę nowych lub 
przebudowę istniejących systemów kanalizacji deszczowej, które w połączeniu z BZI, pozwolą na 
zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstawania i tylko nadmiar wód będą odprowadzać 
do odbiorników. Zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich występowania lub też spowolnienie ich 
odpływu zmniejsza presję na systemy kanalizacyjne, wynikającą z wystąpienia ekstremalnych opadów 
deszczu, to z kolei przyczyni się do zmniejszenia ryzyka lokalnych powodzi i podtopień. Wzmocnienie 
systemów kanalizacji funkcjami ekosystemów poprawi jakość wód odprowadzanych do odbiorników. 
Z tego też powodu opisywane działania będą pozytywnie oddziaływały na JCWP.  

Działania 5.1 „Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury 
krytycznej w strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących 
urządzeń/obiektów w należytym stanie technicznym” i 5.4 ”Budowa, przebudowa, regulacja, 
monitoring i utrzymanie stanu rzek i in. cieków powierzchniowych oraz urządzeń wodnych” 
przyczynią się do zmniejszenia ryzyka powodziowego. 

Możliwe jest negatywne oddziaływanie na wody prac budowlanych przy realizacji działań 
o charakterze technicznym. Istotne oddziaływanie na wody może wystąpić w przypadku budowy 
zbiorników wodnych, które mogą być realizowane w ramach działania 5.4. W takiej sytuacji 
oddziaływanie będzie polegało na trwałych zmianach stosunków wodnych (w tym podniesieniu 
poziomu wód gruntowych w rejonie zbiorników), przepływów wód w rzekach i reżimu 
hydrologicznego, co oznacza zmniejszenie częstości i długości zalewów. Szczegółowo oddziaływania 
te i ich skutki oceniono w tabeli w rozdz. 7.12. Oceniono, że oddziaływania te będą trwałe. Będą też 
wymagały zindywidualizowania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia 
na środowisko. 
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Brak jest obecnie lokalizacji przedsięwzięć, które mogą potencjalnie negatywnie oddziaływać na 
wody podziemne, w tym ujęcia wód podziemnych i ich strefy ochronne. Biorąc pod uwagę, że 
w dolinie Prosny zlokalizowane jest wielotworowe ujęcie infiltracyjne zasilające miasto w wodę, 
prawdopodobne jest, że budowa obiektów hydrtotechnicznych w rejonie ujęcia, jak i powyżej niego 
może zmienić stosunki wodne w rejonie ujęcia i tym samym wpłynąć na zasoby wód podziemnych 
w jego rejonie. Zagrożenie dla ustanowionego terenu ochrony pośredniej stref ochronnych ujęcia 
miejskiego w Kaliszu (tereny ochrony bezpośredniej wyznaczane w bezpośrednim sąsiedztwie studni, 
z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ujęcia, nie będą narażone na 
oddziaływanie) będzie związane z etapem budowy inwestycji realizowanych w ramach ww. działań. 
Realizacja takich działań, jak przebudowa systemów kanalizacji, budowa nowych systemów 
kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zbiorników małej retencji, polderów, 
czy innych budowli hydrotechnicznych, zwłaszcza realizowanych w dolinie Prosny musi być 
poprzedzona badaniami warunków geologicznych, a zaprojektowane rozwiązania muszą uwzględniać 
te warunki, w tym problemy ochrony zasobów i jakości wód podziemnych, i muszą być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zapisami dotyczącymi ochrony wód podziemnych).  

Działanie 5.8 „Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostępnych 
zasobów wodnych” zmniejszy zużycie wody zarówno w przypadku odbiorców indywidualnych, jak 
i zbiorowych oraz w przemyśle. Promowanie wykorzystania wody szarej i wody deszczowej przyczyni 
się do oszczędnego gospodarowania wodami, w szczególności może zminimalizować 
wykorzystywanie wody pitnej do podlewania i na potrzeby bytowe.  

Potencjalne skutki tych działań zależne są od lokalizacji inwestycji. W tabelach w rozdz. 7.12 
przeanalizowano szczegółowo możliwe negatywne oddziaływania. Nie będą one znaczne i możliwe 
jest ich minimalizowanie.  

7.6 Oddziaływanie Planu Adaptacji na powietrze i klimat 

Działania celu 2 „Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych 
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC)” mają za zadanie 
bezpośrednio służyć ochronie powietrza atmosferycznego. Modernizacja i rozwój infrastruktury 
transportowej, w tym także rozwój transportu publicznego z zakupem taboru niskoemisyjnego 
(działanie 2.3), ma na celu uprzywilejowanie transportu zbiorowego, wprowadzenie udogodnień dla 
rozwoju komunikacji miejskiej, przeciwdziałając tym samym zjawisku kongestii i emisji spalin. 
Działanie to docelowo ma zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń w powietrzu oraz liczbę okresów 
z przekroczeniem norm.  

Wprowadzenie zmian w energetyce cieplnej, np. wymiana pieców i kotłowni węglowych na 
ekologiczne źródła ciepła, włączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej (działanie 2.1) 
przyczynić się powinno do ograniczenia niskiej emisji komunalnej w mieście  zmniejszając stężenie 
zanieczyszczeń w powietrzu. Ważnym aspektem będą tu także działania edukacyjne ukierunkowane 
na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej niskiej emisji wśród mieszkańców, a także 
współpraca z podmiotami właściwymi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza (działanie 
2.2).  

Pozytywne oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat będą miały wszelkie działania 
zwiększające powierzchnię terenów pełniących funkcje przyrodnicze. Ochrona istniejących i budowa 
nowych terenów zieleni, budowa błękitno-zielonej infrastruktury i powiązanie przestrzenne różnych 
obszarów przyrodniczych miasta (działania 3.1, 3.2, 3.3 i 4.2) pozytywnie wpłynie zarówno na jakość 
powietrza, jak i klimat miejski. Zwiększenie udziału terenów zieleni oraz wprowadzenie nawet 
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niewielkich konstrukcji błękitno-zielonej infrastruktury (np. zielone przystanki, ściany wodne, 
ocienione place zabaw) pozwoli na niwelowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła (działanie 4.2). 
Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta (działania 1.1 i 1.2) 
pozwoli na długofalowe przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu oraz łagodzenie 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych – fal upałów czy deszczów nawalnych. 

Pewne krótkotrwałe oddziaływania na powietrze atmosferyczne będą miały działania techniczne. 
Związane one będą z pracami budowlanymi i zwiększeniem pylenia. Oddziaływania te nie będą 
znaczące, ale będą wymagały wprowadzenie działań minimalizujących. W rozdz. 7.12. oceniono je 
w kontekście wpływu na warunki życia ludzi.  

Realizacja Planu Adaptacji będzie miała minimalny wpływ na klimat w skali globalnej. Działania 2.1, 
2.3, 2.4 i 4.3 służą rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej, dlatego też razem z „Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”, „Programem Ochrony Środowiska dla Kalisza” oraz dokumentami 
w zakresie zrównoważonego transportu, mogą przynieść synergiczne efekty w ograniczeniu spalania 
paliw kopalnych i redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Znaczenie tego oddziaływania dla 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie zmian klimatu będą minimalne. Są jednak 
ważne dla wdrażania polityki klimatycznej kraju i UE. Żadne z działań adaptacyjnych nie będzie 
powodowało zwiększania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

7.7 Oddziaływanie Planu Adaptacji 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.  

Działaniami, które bezpośrednio lub pośrednio korzystnie mogą wpływać na omawiany komponent 
środowiska, są w szczególności oddziaływania o charakterze eksploatacyjnym. Przez to w projekcie 
Planu Adaptacji wszelkie działania, które prowadzą do energooszczędności w funkcjonowaniu układu 
miejskiego i jego poszczególnych sektorów (np. transport, gospodarka energią) mają wpływ 
korzystny. Wymienić tu można działania: 

 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej, 

 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków. 

Znaczenie dla oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności nieodnawialnymi 
surowcami energetycznymi, ma świadomość ekologiczna mieszkańców miasta (świadome/racjonalne 
korzystanie z energii i transportu) oraz urzędników i decydentów, którzy decydują o kierunkach 
rozwoju miasta. Można tu zatem – jako korzystne – wskazać działania 1.1 ” Uwzględnienie adaptacji 
do zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta” i 1.2 „Kształtowanie 
polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk (praktyczne standardy do 
wykorzystania przez inwestorów)”.  

Pozytywne oddziaływanie na zasoby naturalne mogą mieć również działania edukacyjne, 
a wynikający z ich realizacji wzrost poziomu świadomości i wiedzy środowiskowej mieszkańców może 
przełożyć się na zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych. 

Pewien negatywny wpływ działania 5.4 „Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie 
stanu rzek i cieków oraz urządzeń wodnych” może dotyczyć zasobów naturalnych, surowce będą 
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bowiem niezbędne do budowy zbiorników wodnych, polderów czy wałów przeciwpowodziowych. 
Uwzględniono je w analizie negatywnych oddziaływań w rozdz. 7.12.  

7.8 Oddziaływanie Planu Adaptacji na zabytki 

Kształtowanie polityki przestrzennej miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk (działanie 1.2) 
z założenia powinno mieć pozytywny wpływ na dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza. Sporządzenie 
dokumentów regulujących wprowadzanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu (działanie 1.1) 
pozwoli na kontrolę tych przedsięwzięć i uniknięcie zniekształcenia spójnej kompozycji miejskiej, co 
pozytywnie wpłynie na zabytki oraz ich otoczenie.   

Działania przyczyniające się do zmniejszenia niskiej emisji poprzez zmiany w systemach ogrzewania 
i zarządzania energią (działanie 2.1) oraz w transporcie miejskim (działanie 2.3) pozytywnie 
przyczynią się do stanu obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę jakości powietrza. 
Lepsza jakość powietrza to mniej zanieczyszczeń osadzających się na elewacjach budynków. Poprawa 
jakości powietrza przyczyni się również do powstawania mniejszej ilości kwaśnych opadów, które 
w znacznym stopniu przyczyniają się do niszczenia zabytków.  

Z kolei działania związane z poprawą infrastruktury przeciwpowodziowej miasta będą chronić 
elementy dziedzictwa kulturowego przed podtopieniami i powodziami (cel 5). Poprawie 
bezpieczeństwa służyć będą także działania wspierające służby ratownicze oraz wprowadzające 
i usprawniające system ostrzegania o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych (działanie 6.2).  

Niekorzystny wpływ wystąpić może także przy termomodernizacji budynków (działanie 4.3). Działanie 
to może 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. Dotyczyć to może także działań mających na celu 
wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury na intensywnie zabudowane obszary 
miasta. Warto tu zaznaczyć, że wymogi te istotnie ograniczają możliwości działań adaptacyjnych 
(ograniczenia prawne).  

Możliwe negatywne oddziaływania na zabytki przeanalizowano szczegółowo w tabelach w rozdz. 
7.12. 

7.9 Oddziaływanie Planu Adaptacji na krajobraz 

Dla ochrony krajobrazu największe znaczenie mają działania związane z wprowadzaniem błękitno-
zielonej infrastruktury. Będą one wpływały na strukturę krajobrazu miasta oraz jego estetykę. 
Wprowadzenie roślinności jako elementu kompozycji przestrzeni urbanistycznej pozwoli na lepsze 
wkomponowanie zabudowy w krajobraz. Szczególnie ważne jest to w przypadku budynków, których 
forma nie jest atrakcyjna. Z tego też względu działania: 

 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze terenów zieleni w celu poprawy ich biologicznego 
funkcjonowania,  

 3.2. Inwentaryzacja i ochrona istniejącej zieleni w mieście (identyfikacja działania i obejmowanie 
ochroną cennych obszarów przyrodniczych), 

 3.3. Przestrzenne powiązanie terenów zieleni miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej 
miasta, obszarami lasów i zadrzewień, 

należy uznać za korzystne. Podobnie korzystne mogą być działania 4.1 „Podnoszenie standardu 
termicznego usług transportu publicznego, w tym np. odpowiednio zadaszone „zielone przystanki”, 
klimatyzowane pojazdy itp.” i 4.2 „Promocja i wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań, 
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w szczególności na terenach zurbanizowanych (np. zielone ściany/dachy/balkony, ściany 
wodne/fontanny/ocienione place zabaw)”, wskazujące na wprowadzanie różnych form zieleni 
w najsilniej zurbanizowane tereny.  

Pośredni, pozytywny wpływ na krajobraz mogą mieć działania włączające adaptację do zmian klimatu 
w politykę rozwoju miasta. Działanie polegające na uwzględnieniu celów adaptacyjnych 
w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta (działanie 1.1) oraz działanie wdrażające 
katalogi dobrych praktyk (praktyczne standardy) w kształtowaniu przestrzeni miejskiej przyczynią się 
do celowego i kierunkowego rozwoju miasta, a w konsekwencji poprawy ochrony krajobrazu 
miejskiego. 

Potencjalnie negatywny wpływ na krajobraz miasta mogą mieć w szczególności działania związane 
z wprowadzeniem do środowiska elementów technicznych – infrastruktury przeciwpowodziowej 
(działania 5.4) oraz usuwanie zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku silnego wiatru 
(działanie 6.5). Negatywny wpływ tych działań może być jednak minimalizowany poprzez 
dostosowanie rozwiązań do charakteru i specyfiki przestrzeni miejskiej Kalisza, natomiast pozytywne 
skutki ich wprowadzenia znacznie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia 
w mieście. W przypadku usuwania zadrzewień działaniem minimalizującym będą nasadzenia 
zastępcze gatunków bardziej odpornych na skutki silnych wiatrów lokalizowane w odpowiednich 
miejscach.  

Potencjalnie negatywne oddziaływania wymienionych działań przeanalizowano szczegółowo 
w tabelach w rozdz. 7.12.  

7.10 Oddziaływanie Planu Adaptacji na dobra materialne 

Bezpośredni pozytywny wpływ na dobra materialne będą miały te działania, które służą ochronie 
miasta przed powodziami i podtopieniami. Wymienić tu można działania poprawiające stan 
infrastruktury przeciwpowodziowej oraz służące zagospodarowaniu wód opadowych, w szczególności 
są to działania: 

 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej 
w strefie zagrożenia (np. powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących 
urządzeń/obiektów w należytym stanie technicznym, 

 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji przeciwpowodziowych, 

 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i in. cieków 
powierzchniowych oraz urządzeń wodnych; wdrażanie odpowiednich działań. 

Drugim ważnym aspektem wpływu na mienie jest jego ochrona przed burzami i silnym wiatrem, 
czemu służyć będzie działanie 6.5 zakładające inwentaryzację zadrzewień w celu zidentyfikowania 
i zabezpieczenia lub usunięcia zagrożonych elementów.  

System ostrzegania o zagrożeniach pogodowych (działanie 6.1), doszkalanie służb ratowniczych  
(działanie 6.2) oraz kampanie informacyjne o skutkach ekstremalnych zjawisk pogodowych i ochrony 
przed nimi (działanie 6.3) przyczynią się do bardziej skutecznego zabezpieczenia mienia miasta przed 
skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.  

Pozytywne wpływ na dobra materialne mają także działania podnoszące jakość życia w mieście – 
między innymi poprawiające estetykę przestrzeni publicznych, w tym wprowadzanie błękitno-zielonej 
infrastruktury (działanie 4.2) i pielęgnacja zieleni miejskiej (działanie 3.1, 3.2 i 3.3). Działania te mogą 
bowiem podnieść wartość nieruchomości w mieście.  
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7.11 Oddziaływanie Planu Adaptacji na powiązania przyrodnicze  

Plan Adaptacji został opracowany zgodnie z najlepszą wiedzą w zakresie adaptacji do zmian klimatu, 
która w działaniach adaptacyjnych miast każe bazować na naturalnych funkcjach ekosystemów. Plan 
Adaptacji zawiera działania organizacyjne, edukacyjne i techniczne, które pozwolą na wzmacnianie 
systemu przyrodniczego miasta. Działania te sprzyjają ochronie przyrody, powierzchni ziemi i gleb, 
wód, powietrza atmosferycznego i klimatu, zasobów naturalnych oraz krajobrazu, co wykazano 
odnosząc się w rozdz. 6 do celu ochrony środowiska „Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego 
w mieście, zwiększanie powierzchni terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie 
powiązania terenów zieleni w mieście z jego przyrodniczym otoczeniem”. Pozytywny wpływ na 
powiązania pomiędzy elementami środowiska w Kaliszu będą więc miały te działania adaptacyjne, 
które przyczynią się do wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta. Obejmują one wzbogacenie 
przyrodnicze terenów zieleni, promocję ochrony miejskiej różnorodności biologicznej, odpowiednie 
planowanie przestrzenne terenów regeneracji powietrza oraz pomniejsze działania np. zakładanie 
zielonych ścian i dachów.  

Działania z zakresu włączenia adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta cechuje 
komplementarność i kompleksowość, odnosząca się do funkcjonowania wszystkich komponentów 
przyrody miasta. Katalogi dobrych praktyk będą miały wpływ na zieleń miejską, gospodarkę wodną, 
usługi publiczne oraz infrastrukturę techniczną. 

Negatywny wpływ na powiązania przyrodnicze może mieć działanie służące ochronie 
przeciwpowodziowej miasta 5.4 „Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu 
rzek i in. cieków powierzchniowych oraz urządzeń wodnych; wdrażanie odpowiednich działań”. 
Ingerencja w naturalny system wodny miasta może powodować zmianę stosunków wodnych, które 
mogą wpływać na obieg materii i energii w przyrodzie. Zmiana reżimu hydrologicznego w dolinach 
rzecznych wpłynie na gleby i siedliska, te zaś na gatunki roślin i zwierząt. Można też stworzyć bariery 
ekologiczne. Oddziaływania to oceniono w rozdz.7.12.  

7.12 Przewidywane negatywne oddziaływania Planu Adaptacji na środowisko 

Działania realizujące cele adaptacji miasta do zmian klimatu w przeważającej części będą miały 
korzystny wpływ na stan i ochronę poszczególnych komponentów środowiska albo będą obojętne. 
Możliwe jest wystąpienie negatywnych oddziaływań realizacji niektórych przedsięwzięć 
zaplanowanych w działaniach: 

 celu 2. Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych powodujących 
zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC), 

 celu 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) – tworzenie warunków 
sprzyjających zdrowiu mieszkańców, 

 celu 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk 
hydrologicznych, 

 celu 6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych.  

Poniższa tabela (tab. 18) syntetycznie przedstawia działania adaptacyjne, które mogą potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na różne elementy środowiska. 
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Tabela 18. Działania adaptacyjne, które mogą potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko 

Komponenty Środowiska 

D
zi

ał
an

ie
 2

.1
 

D
zi

ał
an

ie
 2

.3
 

D
zi

ał
an

ie
 4

.3
 

D
zi

ał
an

ie
 5

.1
 

D
zi

ał
an

ie
 5

.4
 

D
zi

ał
an

ie
 5

.6
 

D
zi

ał
an

ie
 6

.5
 

Różnorodność 
biologiczna,  
flora i fauna 

Rezerwat „Torfowisko Lis”        

Obszar Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034        

Pomniki przyrody x x    x x 

Korytarze ekologiczne     x   

Inne elementy systemu przyrodniczego miasta, 
w tym chronione gatunki roślin i zwierząt 

x x x x x x x 

Ludzie 
Warunki życia i zdrowie ludzi, w tym grup 
szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu 

x x   x x  

Powierzchnia ziemi, gleby x x  x x x  

Wody  

Zasoby Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,  
Jednolite Części Wód Podziemnych 

       

Ujęcia wód podziemnych     x   

Jednolite Części Wód Powierzchniowych     x   

Powietrze 
atmosferyczne 
i klimat 

Jakość powietrza atmosferycznego        

Obszary przewietrzania miasta        

Zasoby naturalne     x   

Dziedzictwo kulturowe   x     

Krajobraz     x  x 

Dobra materialne        

Powiązania pomiędzy elementami środowiska     x   

 

x zidentyfikowane potencjalne negatywne oddziaływania działania adaptacyjnego na dany komponent środowiska  
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Działanie 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji projektów związanych ze zmniejszaniem zanieczyszczeń powietrza (w szczególności z „niskich emisji”) 

Działanie obejmuje m. in. wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz włączanie istniejących budynków jedno- 
i wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Będzie to sprzyjać ograniczeniu niskiej emisji na obszarze miasta i poprawie jakości powietrza. Prace 
techniczne będą prowadzone w obszarach zabudowy. Jest wysoce prawdopodobne, że prace budowlane będą prowadzone w terenach zielni osiedlowej 
i ogrodów przydomowych. Mogą być prowadzone w rejonie drzew, w tym pomników przyrody. Tereny zieleni osiedlowej i ogrodów przydomowych 
stanowią miejsce występowania gatunków zwierząt, w tym chronionych gatunków ptaków.  
 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 

biologiczna, 

flora i fauna 

- usunięcie 

roślinności lub 

uszkodzenie 

drzew 

Oddziaływanie będzie dotyczyło 

głównie roślinności terenów 

zieleni urządzonej, 

pielęgnowanej, na osiedlach i w 

sąsiedztwie dróg. Możliwe jest, 

że prace prowadzone będą w 

otoczeniu drzew. Nie jest 

wykluczone, że prace będą 

prowadzone w otoczeniu 

pomników przyrody. 

- bezpośrednie 

- trwałe 

- o zasięgu miejscowym 

- pewne 

- oddziaływanie może 

dotyczyć pomników 

przyrody 

- brak - 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 Poznaniu 

- zmiana 

warunków 

siedliskowych 

zwierząt 

Oddziaływanie może dotyczyć 

gatunków zwierząt 

zasiedlających zadrzewienia, w 

rejonie których prowadzone 

będą prace. Zmiany siedliskowe 

mogą polegać na zakłóceniu 

warunków bytowania lub w 

sytuacji usunięcia roślinności 

uszczupleniu siedlisk.  

- bezpośrednie 

- trwałe (w sytuacji usunięcia 

roślinności), czasowe (na 

czas prac budowlanych) 

- o zasięgu miejscowym 

- pewne 

- będzie dotyczyć ptaków 

(gatunków chronionych) 

- brak 



 

81 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Warunki życia i 

zdrowie ludzi 

- emisja hałasu 

i zanieczyszczeń 

do powietrza na 

etapie budowy  

Oddziaływaniu podlegać będą 

mieszkańcy otoczenia 

prowadzonych prac 

budowlanych. Nie wystąpią 

negatywne trwałe skutki tego 

oddziaływania.  

- bezpośrednie 

- krótkotrwałe 

- o zasięgu lokalnym 

- możliwe do łagodzenia 

- nieznaczące 

Czasowe 

kumulowanie się 

hałasu i 

zanieczyszczeń 

powietrza 

związanych z 

prowadzeniem 

prac budowlanych 

z emisjami 

wynikającymi z 

aktualnego 

zagospodarowania. 

- prowadzenie prac w porze dziennej 

- zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu) 

Powierzchnia 

ziemi, gleby 

- zajęcie 

powierzchni 

ziemi i gleb 

Nastąpi zajęcie powierzchni 

ziemi, a także wyeliminowanie 

lub ograniczenie funkcji 

biologicznych gleb podczas 

prowadzenia prac. W większości 

jednak prace te będą 

prowadzone w terenach 

uszczelnionych (pas drogowy). 

Ponadto, gdzie będzie to 

możliwe, przywracane będą 

funkcje powierzchni ziemi i gleb. 

- bezpośrednie 

- krótkotrwałe 

- odwracalne 

- o zasięgu miejscowym 

- pewne 

- brak  - zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu, 

zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 

prowadzonych prac, dostosowanie 

prac do biologii stwierdzonych 

gatunków) 
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Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

- emisja 
zanieczyszczeń z 
placu budowy  

Możliwe jest czasowe 
zanieczyszczenie gleb, a także 
wód gruntowych w wyniku 
spływu zanieczyszczeń z placu 
budowy 

- bezpośrednie 
- krótkoterminowe, ustąpi 

po zakończeniu prac 
budowlanych 

- odwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 
- nieznaczące 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 
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Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej (w tym rozwój transportu publicznego, ograniczenie zapotrzebowania na transport 
prywatny w mieście i rozwój systemu ścieżek rowerowych wraz z właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa parkingów 

Działanie obejmuje szereg zadań ukierunkowanych na poprawę infrastruktury transportowej w mieście, w tym rozwój komunikacji zbiorowej. Realizacja 
działania ma prowadzić do ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta oraz uprzywilejowania komunikacji miejskiej, pieszej i rowerowej. Do działań 
związanych z prowadzeniem prac technicznych zalicza się budowę m. in. parkingów nadziemnych i podziemnych, węzłów przesiadkowych na obrzeżach 
miasta, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także rozwój systemu ścieżek rowerowych. Nie wskazano lokalizacji realizacji wymienionych obiektów 
i inwestycji. Większość działań będzie prowadzona w terenach już zainwestowanych lub przeznaczonych pod zabudowę. Rozwój sieci ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych może odbywać się w sąsiedztwie obszarów pełniących funkcje przyrodnicze, np. w sąsiedztwie dolin rzecznych. Realizacja wszystkich 
obiektów przyczyni się do ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej w rejonach lokalizacji.  
 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 

biologiczna, 

flora i fauna 

- zmiana struktury 

przyrodniczej 

- usunięcie 

roślinności lub 

uszkodzenie 

drzew 

Oddziaływanie dotyczy obszarów 

przynajmniej w pewnym stopniu 

pełniących funkcje przyrodnicze, 

tzn. terenów niezabudowanych. 

Ze względu na lokalizację 

obiektów w terenach 

zainwestowanych bądź w ich 

sąsiedztwie zmiana struktury 

przyrodniczej będzie nieznaczna. 

Istotne oddziaływanie wystąpi w 

sytuacji zaplanowania obiektów 

(np. parkingów, ścieżek 

rowerowych) jako powierzchni 

nieprzepuszczalnych (beton, 

asfalt). W obecnie 

- bezpośrednie 

- trwałe 

- o zasięgu lokalnym 

- pewne 

- możliwe do łagodzenia 

- nieznaczące 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu, 

zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 

prowadzonych prac, gospodarka 

odpadami i ściekami) 

- dostosowanie czasu prac związanych z 

usuwaniem roślinności do biologii 

gatunków roślin i zwierząt 

- zaprojektowanie obiektów 

parkingowych i ścieżek rowerowych z 

uwzględnieniem elementów błękitno-

zielonej infrastruktury i powierzchni 

przepuszczalnych  

- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie 
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Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

niezabudowane obszary 

wprowadzony zostałby element 

znacząco ograniczający funkcje 

przyrodnicze. Nie jest znana 

dokładna lokalizacja i 

rozwiązania projektowe 

obiektów. 

Lokalizacja obiektów liniowych i 

powierzchniowych może 

wymagać usunięcia drzew. Prace 

mogą być także prowadzone w 

rejonie drzew-pomników 

przyrody. 

pomników przyrody 

zindywidualizowanie środków 

minimalizujących negatywne 

oddziaływanie w tym planowanie prac 

w uzgodnieniu z RDOŚ w Poznaniu 

- zmiana warunków 

siedliskowych 

zwierząt 

Oddziaływanie może dotyczyć 

gatunków zwierząt 

zasiedlających zadrzewnia, w 

rejonie których prowadzone 

będą prace. Zmiany siedliskowe 

mogą polegać na zakłóceniu 

warunków bytowania lub w 

sytuacji usunięcia roślinności 

uszczupleniu siedlisk.  

- bezpośrednie 

- trwałe (w sytuacji usunięcia 

roślinności), czasowe (na 

czas prac budowlanych) 

- o zasięgu miejscowym 

- pewne 

- będzie dotyczyć ptaków 

(gatunków chronionych) 

- brak 

Warunki życia i 

zdrowie ludzi  

- emisja hałasu i 

zanieczyszczeń do 

powietrza na 

etapie budowy  

Oddziaływaniu podlegać będą 

mieszkańcy otoczenia 

prowadzonych prac 

budowlanych. Nie wystąpią 

negatywne trwałe skutki tego 

- bezpośrednie 

- krótkotrwałe  

- o zasięgu lokalnym 

- możliwe do łagodzenia 

- nieznaczące 

- nieistotne - prowadzenie prac budowlanych w 

porze dziennej 

- zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu) 
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Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

oddziaływania.  

- emisja hałasu i 

zanieczyszczeń 

powietrza na 

etapie 

eksploatacji 

Oddziaływanie będzie dotyczyło 

mieszkańców sąsiedztwa 

obiektów typu „Parkuj & Jedź” i 

stacji przesiadkowych. Obiekty 

„Parkuj & Jedź” powstaną w 

terenach zabudowanych, mogą 

to być tereny mieszkaniowe. 

Możliwe jest więc zwiększenie 

hałasu i stężeń zanieczyszczeń 

powietrza w rejonach lokalizacji.  

- bezpośrednie 

- trwałe  

- o zasięgu lokalnym 

- trudne do 

zminimalizowania 

- nieznaczące 

Możliwe 

kumulowanie 

się oddziaływań 

z 

oddziaływaniami 

z transportu na 

sieci dróg 

miejskich.  

- brak 

Powierzchnia 

ziemi, gleby 

- zajęcie 

powierzchni ziemi 

i gleb 

Nastąpi trwałe zajęcie 

powierzchni ziemi i gleb w 

miejscach budowy nowych 

obiektów – parkingów, węzłów 

przesiadkowych, ścieżek 

rowerowych, ciągów pieszych. 

- bezpośrednie 

- trwałe 

- nieodwracalne 

- o zasięgu lokalnym 

- negatywne 

- brak - zaprojektowanie obiektów 

parkingowych i ścieżek rowerowych z 

uwzględnieniem elementów błękitno-

zielonej infrastruktury i powierzchni 

przepuszczalnych 

- emisja 
zanieczyszczeń z 
placu budowy  

Możliwe jest czasowe 
zanieczyszczenie gleb, a także 
wód gruntowych w wyniku 
spływu zanieczyszczeń z placu 
budowy 

- bezpośrednie 
- krótkoterminowe, ustąpi po 

zakończeniu prac 
budowlanych 

- odwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 
- nieznaczące 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 
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Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji budynków. 

W zakresie działania znajduje się termomodernizacja budynków (w tym ocieplenie dachów, stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej) w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie. Zmniejszenie zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie prac systemów ogrzewania (zarówno indywidualnych 
źródeł ciepła jak i systemu miejskiego), a docelowo na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Nie jest wskazane, które budynki (mieszkalne, użyteczności publicznej) będą objęte działaniem. Niemniej prace termomodernizacyjne mogą być prowadzone 
na budynkach, na których elewacjach 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 działaniem znajdują się w granicach zabytkowych zespołów urbanistycznych lub są zabytkami architektury.  
 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 

biologiczna, 

rośliny 

i zwierzęta 

- niszczenie siedlisk  Prowadzenie prac na elewacjach 

budynków wiąże się z likwidacją 

szczelin, otworów, które mogą 

wykorzystywać ptaki lub 

nietoperze. Prace prowadzone 

bez uwzględnienia biologii 

gatunków mogą prowadzić do 

ich zabijania. Skutkiem takich 

oddziaływań jest zmniejszenie 

populacji gatunków danego 

terenu. 

- prawdopodobne 

- bezpośrednie 

- trwałe  

- skutki są możliwe do 

uniknięcia  

Oddziaływanie prac 

termoizolacyjnych na 

wielu budynkach może 

się kumulować, a bez 

zastosowania działań 

minimalizujących 

oddziaływania prowadzić 

do uszczuplenia 

populacji ptaków lub 

nietoperzy w mieście.  

- sprawdzenie budynku przed 

wdrożeniem działania pod kątem 

występowania gatunków ptaków i 

nietoperzy, 

- dostosowanie prac do biologii 

stwierdzonych gatunków, 

- w sytuacji stwierdzenia 

występowania gatunków ptaków 

lub nietoperzy, których siedliska 

będą zniszczone podczas 

prowadzenia prac, zwrócenie się do 

RDOŚ w Poznaniu o wydanie zgody 

na zniszczenie siedlisk ptaków 
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Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

chronionych, 

- zapewnienie schronień 

przystosowanych do stwierdzonych 

gatunków 

Dobra kultury  - przekształcenie 

form 

Prace modernizacyjne 

prowadzone na zabytkach 

architektury będą ingerencją w 

formę. Mogą wiązać się także z 

przekształceniem kompozycji 

układów urbanistycznych.  

- bezpośrednie 

- trwałe  

- prawdopodobne 

- o miejscowym zasięgu 

- skutki są możliwe do 

uniknięcia 

- brak - dbałość o estetykę i kompozycję 

budynków  

- prace w chronionych układach 

urbanistycznych i zabytkach 

architektury wymagają 

zindywidualizowania rozwiązań w 

uzgodnieniu ze służbami ochrony 

zabytków 
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Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie zagrożenia (np. powodzią, 
osuwiskami itp.) – utrzymanie istniejących urządzeń/obiektów w należytym stanie technicznym 

W działaniu zaplanowano szereg zadań, z których większość prowadzona będzie w budynkach oraz ich otoczeniu. Dotyczy to w szczególności zadań 
odnoszących się do obiektów zagrożonych powodzią. Są to takie rozwiązania jak systemy mobilnych zamknięć/paneli w otworach okiennych i drzwiowych, 
stosowanie wodoodpornych materiałów budowlanych, stosowanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wraz z uszczelnieniem przejść przez 
ściany i podłogi wszystkich przyłączy, podwyższenie wejścia do budynku oraz stosowanie zasuw burzowych i klap zabezpieczających przed cofaniem się 
ścieków w wyniku wystąpienia powodzi. Działania te nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Natomiast elementem działania, który może wiązać 
się z negatywnym oddziaływaniem, są zadania zabezpieczające budynki i infrastrukturę położone na terenach zagrożenia osuwiskami. Tu zakres prac wiąże 
się z ingerencją w środowisko. Są to rozwiązania takie jak rowy odprowadzające wodę (niedopuszczenie do erozji i zawilgocenia), zmiana kształtu zbocza na 
bardziej stateczne (tarasowanie), wymiana gruntów na piaski, żwiry, zabudowa biologiczną (obsiew, darniowanie, nasadzenia gniazdowe, maty biologiczne 
np. słomiane). W Kaliszu rozpoznano jedno osuwisko aktywne, o powierzchni powyżej 5 arów, w rejonie skrzyżowania ul. Łódzkiej i Łęgowej (dane PIG), 
jednakże z uwagi na występujące wysokości względne, zabezpieczenia przed osuwiskami mogą być wprowadzane także w skarpach doliny Prosny. 

W rejonie osuwiska przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i Łęgowej występuje zabudowa mieszkaniowa. W obszarze występuje roślinność trawiasta, nie występują 
zadrzewienia. W innych rejonach, w których potencjalnie mogą być prowadzone prace zabezpieczające może występować zieleń miejska, w tym 
zadrzewienia, mogą występować także chronione gatunki zwierząt (przede wszystkim ptaki, drobne ssaki występujące w glebie). 
 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 

biologiczna, 

flora i fauna 

- usunięcie 

roślinności lub 

uszkodzenie 

drzew 

Oddziaływanie dotyczy 

obszarów, w otoczeniu 

budynków i infrastruktury. W 

sytuacji prowadzenie prac takich 

jak wymiana gruntów czy 

budowa rowów konieczne może 

być usunięcie drzew i krzewów. 

- bezpośrednie 

- trwałe 

- o zasięgu miejscowym 

- pewne 

- możliwe do łagodzenia 

- nieznaczące 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu, 

zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 

prowadzonych prac, gospodarka 

odpadami i ściekami) 

- dostosowanie czasu prac związanych z 

usuwaniem roślinności do biologii - zmiana warunków Oddziaływanie może dotyczyć - bezpośrednie - brak 
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siedliskowych 

zwierząt 

gatunków zwierząt 

zasiedlających zadrzewnia, w 

rejonie których prowadzone 

będą prace. Zmiany siedliskowe 

mogą polegać na zakłóceniu 

warunków bytowania lub w 

sytuacji usunięcia roślinności 

uszczupleniu siedlisk.  

- trwałe (w sytuacji 

usunięcia roślinności), 

czasowe (na czas prac 

budowlanych) 

- o zasięgu miejscowym 

- pewne 

- będzie dotyczyć 

ptaków (gatunków 

chronionych) 

gatunków roślin i zwierząt 

- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie 

pomników przyrody 

zindywidualizowanie środków 

minimalizujących negatywne 

oddziaływanie w tym planowanie prac 

w uzgodnieniu z RDOŚ w Poznaniu 

Powierzchnia 

ziemi, gleby 

- zajęcie 

powierzchni ziemi 

i gleb 

Nastąpi trwałe zmiana w 

powierzchni ziemi i glebie w 

miejscach planowanej wymiany 

gruntu. Konieczne będzie 

odpowiednie wyprofilowanie 

stoków, by zapewnić ich 

stabilność. Usunięta zostanie 

pokrywa glebowa.  

- bezpośrednie 

- trwałe 

- częściowo odwracalne 

- o zasięgu lokalnym 

- negatywne 

- brak -  zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu) 

- emisja 
zanieczyszczeń z 
placu budowy  

Możliwe jest czasowe 
zanieczyszczenie gleb, a także 
wód gruntowych w wyniku 
spływu zanieczyszczeń z placu 
budowy 

- bezpośrednie 
- krótkoterminowe, 

ustąpi po zakończeniu 
prac budowlanych 

- odwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 
- nieznaczące 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 
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Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków oraz urządzeń wodnych 

Działanie polega na utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury przeciwpowodziowej w Kaliskim Węźle Wodnym. Działania będą służyły zwiększeniu retencji 
korytowej poprzez remonty jazów i progów na Prośnie i na Kanale Bernardyńskim, odtworzenie szerokości dna i nachylenia skarp, odbudowy wyrw na 
brzegach, naprawę zabezpieczeń dna, wymianę lub naprawę urządzeń mechanicznych na Prośnie, Kanałach Bernardyńskim i Rypinkowskim, odmulanie dna, 
budowę wałów i zabezpieczeń mobilnych na rzece Swędrni w dzielnicy Rajsków, ewentualną budowę małych zbiorników retencyjnych i polderów. Działanie 
jest odpowiedzią na zagrożenia powodziowe Kalisza (rys. 6, poniżej) i wiąże się z realizacją PZRP dla obszaru dorzecza Odry. 

Planowane inwestycje obejmą w głównej mierze rzeki w ich najbardziej przekształconych odcinkach, w intensywnie zabudowanej części miasta, ale także 
mogą dotyczyć otwartych obszarów położonych w dolinie Prosny na południe i północ od śródmiejskiej części miasta. Najcenniejsza pod względem 
przyrodniczym jest część południowa (rys. 5). Poza śródmiejską częścią miasta koryto Prosny zachowuje naturalny charakter, meandruje, występują tu 
starorzecza. W obszarze doliny występują łąki, turzycowiska i szuwary. Występują także zadrzewienia i zarośla dolin rzecznych. Występują populacje 
bączka Ixobrychus minutus, bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, wodnika Rallus aquaticus, kokoszki Gallinula chloropus, błotniaka 
stawowego Circus aeruginosus, kszyka Gallinago gallinago, krwawodzioba Tringa totanus i rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus, łyski Fulica atra, 
trzciniaka Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus, świerszczaka Locustella naevia, perkozka Tachybaptus ruficollis, 
brzegówki Riparia riparia, potrzosa Emberiza schoeniclus. W dolinie Prosny występują cenne gleby hydrogeniczne - mady i gleby torfowe. Dolina Prosny jest 
korytarzem ekologicznym o randze krajowej i stanowi główną oś systemu przyrodniczego miasta Kalisza.  
W terenach zagrożonych powodzią zlokalizowana jest zabudowa osiedli Piskorzewia, Rajskowa, Rajskowa-Kolonii, Piwonice-Wschód. Występuje tu głównie 
zabudowa jednorodzinna. „Na terenach zagrożenia powodziowego w zasięgu wody 100-letniej mieszka aktualnie ponad 1000 osób, co stanowi ok. 1% 
populacji Kalisza. W zasięgu wody 500-letniej mieszka natomiast 4475 osób, tj. prawie 4,4% mieszkańców miasta. Na terenach zagrożenia powodziowego 
znajduje się 297 (2,9%) budynków mieszkalnych dla wody 100-letniej i 498 (4,8%) dla wody 500-letniej. (…) Najstarsza śródmiejska część miasta jest 
chroniona nawet w sytuacji powodzi o 0,2% ryzyku, niemniej w zasięgu zalewu o takim prawdopodobieństwie występuje ponad 160 obiektów wpisanych do 
rejestru lub ewidencji zabytków.” 2  

 

                                                           
2 Cichocki Z. i in. 2016 
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Rys. 6. Zagrożenie powodziowe Kalisza 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 
biologiczna, 
rośliny i 
zwierzęta 

- usunięcie 
roślinności, w 
tym drzew  

W przypadku prac utrzymaniowych 
dna i brzegów oddziaływanie dotyczy 
roślinności w korytach rzek. W 
przypadku ewentualnej budowy 
zbiorników wodnych i polderów będzie 
dotyczyło usunięcia roślinności w 
dolinie Prosny. Jest to roślinność 
półnaturalna, zarośla i zadrzewienia, w 
tym roślinność zależna od wód.  

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o lokalnym zasięgu 
- pewne 
- negatywne  

- brak - ograniczenie do minimum wycinki 
drzew 

- prowadzenie wycinki poza okresem 
wegetacyjnym 

- zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 
prowadzonych prac 

- uzupełnienie nasadzeń 

- utrata siedliska  Prace związane z utrzymaniem koryta 
rzeki będą dotyczyły siedlisk 
bezkręgowców i ryb. Budowa 
zbiorników i polderów będzie 
wymagała usunięcia roślinności, a tym 
samym pośrednio wpłynie na siedliska 
zwierząt (ptaków, płazów, ssaków). W 
południowej części miasta 
oddziaływanie to będzie dotyczyło 
siedlisk gatunków ptactwa wodno-
błotnego występującego w 
południowej części miasta Kalisza.  

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o lokalnym zasięgu 
- niepewne 
- negatywne  

- brak - dostosowanie terminu prac do biologii 
gatunków (prowadzenie prac poza 
sezonem lęgowym płazów, gadów, 
ptaków i ssaków) 

- ograniczenie do minimum zasięgu prac 
budowlanych 

- z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięć 
polegających na budowie nowych 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz wrażliwość 
środowiska (w tym występowanie 
gatunków chronionych) wymagane 
zindywidualizowanie środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym przygotowanie 
inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu 

- obniżenie jakości 
siedliska 

Prowadzenie prac w obrębie stanowisk 
gatunków zwierząt (ptaków, płazów, 

- pośrednie 
- krótkotrwałe 

- brak - dostosowanie terminu prac do biologii 
ptaków (prowadzenie prac poza 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

ssaków) będzie powodowało czasowe 
obniżenie jakości siedliska w związku z 
obecnością maszyn i ludzi oraz emisją 
zanieczyszczeń. Prace te będą 
powodowały płoszenie ptaków oraz 
czasowe ograniczenie dostępności 
siedlisk. Oddziaływanie to dotyczy 
zarówno prac budowlanych 
związanych z nowymi obiektami 
przeciwpowodziowymi, jak i prac 
utrzymaniowych koryta.   

- odwracalne 
- o lokalnym zasięgu 
- pewne 
- negatywne 

sezonem lęgowym)  
- z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięć 

polegających na budowie nowych 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz wrażliwość 
środowiska (w tym występowanie 
gatunków chronionych) wymagane 
zindywidualizowanie środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym przygotowanie 
inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu 

- ograniczenie 
drożności 
korytarzy 
ekologicznych  

Prace związane z remontem 
elementów infrastruktury 
przeciwpowodziowej oraz budowa 
nowych obiektów wpływa na 
możliwość migracji gatunków – 
głównie organizmów wodnych w 
rzekach. W przypadku zbiorników 
wodnych w zależności od przyjętych 
rozwiązań technicznych może trwale 
uniemożliwić lub ograniczyć swobodne 
przemieszczanie się gatunków.   

- bezpośrednie  
- trwałe 
- odwracalne 
- o lokalnym zasięgu  
- pewne  
- negatywne 

- brak - na etapie budowy ograniczone 
możliwości ograniczenia oddziaływania 

- na etapie eksploatacji zapewnienie 
rozwiązań technicznych 
umożliwiających migrację zwierząt 

- z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięć 
polegających na budowie nowych 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz wrażliwość 
środowiska (w tym występowanie 
gatunków chronionych) wymagane 
zindywidualizowanie środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym przygotowanie 
inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

- zmiana 
warunków 
siedliskowych 

Całkowita zmiana warunków 
siedliskowych nastąpić może w wyniku 
budowy zbiorników. Siedliska 
roślinności lądowej zostaną zalane, z 
czasem wykształcą się zbiorowiska 
roślinne wodne. 

- pośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o lokalnym zasięgu 
- pewne 

- brak - z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięć 
polegających na budowie nowych 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz wrażliwość 
środowiska (w tym występowanie 
gatunków chronionych) wymagane 
zindywidualizowanie środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym przygotowanie 
inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu, w szczególności w zakresie 
lokalizacji zbiorników 

W wyniku realizacji działania nastąpi 
zmiana warunków siedliskowych 
polegająca na zmianie reżimu 
wodnego, co pośrednio wpłynąć może 
na uwilgotnienie siedlisk w dolinie 
Prosny występujących w zlewni poniżej 
zbiorników. Najcenniejsze dla przyrody 
Kalisza siedliska występują w 
południowej części miasta. Zbiorniki i 
poldery zlokalizowane przy 
południowej granicy miasta mogą 
obniżyć wilgotność siedlisk w dolinie 
na wysokości osiedla Rypinek 
(zachodni brzeg Prosny) i pośrednio 
wpłynąć na występujące tu gatunki 
ptaków.  

- pośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- prawdopodobne 

Możliwe 
kumulowanie się z 
oddziaływaniem 
budowy elementów 
infrastruktury 
hydrotechnicznej 
zaplanowanej dla 
zlewni Prosny w 
innych 
dokumentach 
strategicznych i 
planistycznych.  

- z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięć 
polegających na budowie nowych 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz wrażliwość 
środowiska (w tym występowanie 
gatunków chronionych) wymagane 
zindywidualizowanie środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie, w tym przygotowanie 
inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu, w szczególności w zakresie 
lokalizacji zbiorników 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Warunki życia i 
zdrowie ludzi 

- emisja hałasu 
i zanieczyszczeń 
do powietrza na 
etapie budowy  

Oddziaływaniu podlegać będą 
mieszkańcy otoczenia prowadzonych 
prac budowlanych. Dotyczy to przede 
wszystkim budowy nowych większych 
obiektów. Nie wystąpią negatywne 
trwałe skutki tego oddziaływania. 
Oddziaływania mogą dotyczyć 
mieszkańców osiedli Piwonice, 
Rajsków, Rypinek, Piskorzewie, 
Majków.  

- bezpośrednie 
- krótkotrwałe  
- o zasięgu lokalnym 
- możliwe do 

łagodzenia 
- nieznaczące 

Czasowe 
kumulowanie się 
hałasu i 
zanieczyszczeń 
powietrza 
związanych z 
prowadzeniem prac 
budowlanych z 
emisjami  
wynikającymi z 
aktualnego 
zagospodarowania. 

- prowadzenie prac budowlanych w 
porze dziennej 

- zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

- zmiana rzeźby 
terenu 

Rzeźba terenu będzie podlegała 
oddziaływaniu w przypadku odbudowy 
wyrw w brzegach, remontów skarp, 
zmiany nachylenia brzegów koryta 
oraz – w większym stopniu – budowy 
zbiorników, polderów i wałów. Te 
nowe obiekty, umocnienia ziemne i 
techniczne będą antropogeniczną 
formą powierzchni ziemi w dotychczas 
nieprzekształconym znacząco terenie.  

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- negatywne  
- o lokalnym zasięgu 
- nieznaczące  

- brak - działania minimalizujące nie są możliwe 

- zajęcie 
powierzchni 
ziemi i gleb 

Nastąpi trwałe zajęcie powierzchni 
terenu w miejscach budowy 
zbiorników i wałów 
przeciwpowodziowych. Nastąpi utrata 
zasięgów gleb hydrogenicznych (mady, 
gleby torfowe) w dolinie rzeki Prosny i 
Swędrni.  

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o lokalnym zasięgu  
- negatywne 
- nieznaczące 

- brak - działania minimalizujące nie są możliwe 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

- emisja 
zanieczyszczeń z 
placu budowy  

Możliwe jest czasowe zanieczyszczenie 
gleb, a także wód gruntowych 
w wyniku spływu zanieczyszczeń z 
placu budowy. Oddziaływanie dotyczy 
wrażliwych gleb hydrogenicznych - 
mad i gleb torfowych. 

- bezpośrednie 
- krótkoterminowe, 

ustąpi po 
zakończeniu prac 
budowlanych 

- odwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 

 

Wody  - zmiana 
warunków 
gruntowo-
wodnych 

W wyniku budowy zbiorników, 
polderów i wałów nastąpi zmiana 
warunków gruntowo-wodnych. W 
przypadku zbiorników w ich otoczeniu 
nastąpi podniesienie poziomu wód 
gruntowych. Budowa wałów ziemnych 
spowoduje zmianę przepływu wód 
pomiędzy terenem poza wałem a 
międzywalem. 

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o zasięgu 

miejscowym 
- negatywne 
- nieznaczące 

- brak - działania minimalizujące nie są możliwe 

- emisja 
zanieczyszczeń z 
placu budowy  

Możliwe jest czasowe zanieczyszczenie 
wód rzek i cieków Kaliskiego Węzła 
Wodnego, a także wód gruntowych 
w wyniku spływu zanieczyszczeń z 
placu budowy. Oddziaływanie może 
także dotyczyć zasobów wód 
wykorzystywanych do zaopatrzenia 
ludności (ujęcie wody i jego strefa 
ochrony pośredniej).  

- bezpośrednie 
- krótkoterminowe, 

ustąpi po 
zakończeniu prac 
budowlanych 

- odwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 
- nieznaczące 
- oddziaływanie to 

nie spowoduje 
zagrożenia dla 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 

- lokalizacja zaplecza budowy poza 
obszarem dolin  

- projektowanie rozwiązań 
hydrotechnicznych z uwzględnieniem 
warunków geologicznych, w tym 
problemów ochrony zasobów i jakości 
wód podziemnych (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

realizacji celów 
środowiskowych 
JCWP 

- zmiana 
stosunków 
wodnych 

Zmiana stosunków wodnych dotyczy 
przede wszystkim budowy nowych 
zbiorników wodnych. Po wybudowaniu  
zbiornika następuje trwała zmiana 
dotychczasowego reżimu 
hydrologicznego, w tym podniesienie 
poziomu wód gruntowych w ich 
okolicach oraz zmiana częstości i 
zasięgu zalewów poniżej zbiornika.  
Oddziaływanie może dotyczyć 
zasobów wód wykorzystywanych do 
zaopatrzenia ludności (ujęcie wody i 
jego strefa ochrony pośredniej). 

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 
- nieznaczące 
- oddziaływanie to 

nie spowoduje 
zagrożenia dla 
realizacji celów 
środowiskowych 
JCWP i JCWPd 

Możliwe 
kumulowanie się z 
oddziaływaniem 
innych elementów 
infrastruktury 
hydrotechnicznej 
realizowanych z 
zlewniach rzek. 

- projektowanie rozwiązań 
hydrotechnicznych z uwzględnieniem 
warunków geologicznych, w tym 
problemów ochrony zasobów i jakości 
wód podziemnych (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) 

Zasoby 
naturalne 

- wykorzystanie 
surowca 
mineralnego 
(piasek, glina) 

Oddziaływanie powstanie w miejscu 
pozyskiwania surowca do budowy 
wałów ziemnych i umocnień. Brak 
informacji o miejscach, z których 
będzie pozyskany materiał do budowy 
obwałowań.  

- bezpośrednie 
- trwałe 
- o lokalnym zasięgu  
- pewne 

oddziaływanie 
będzie miało 
miejsce w 
obszarze, skąd 
będzie pochodził 
materiał do 
budowy wału 

- brak - działania minimalizujące nie są możliwe 
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Komponenty 
środowiska 

Kategoria 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
i jego skutków 

Charakter  
i ocena 

oddziaływania 

Możliwość 
skumulowania 
oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Krajobraz - zmiana struktury 
krajobrazu  

Oddziaływanie dotyczy budowy 
nowych obiektów takich jak zbiorniki, 
wały przeciwpowodziowe, poldery, a 
także ewentualnej regulacji koryta. 
Oddziaływanie będzie polegało na 
wprowadzeniu nowego elementu 
w krajobraz. Zbiorniki i poldery będą 
budowane w miejscach, których 
głównymi elementami są zarośla i 
zadrzewienia, oraz rzeka z otoczeniem 
tworzonym przez zabudowę. Nowe 
elementy krajobrazu spowodują 
zmianę jego struktury.  

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- pewne 
- o zasięgu 

miejscowym 
- negatywne 

- brak - minimalizowanie elementów 
technicznych budowli 

- wykorzystanie zieleni do 
wkomponowania elementów 
technicznych w krajobraz 

Powiązania 
przyrodnicze 

- zmiana struktury 
ekosystemów 

Wszelkie działania związane z 
utrzymaniem koryt rzek, remontem 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz budową nowych 
obiektów przeciwpowodziowych 
poprzez ingerencję w środowisko  
gruntowo-wodne oddziałują na 
powiązania między komponentami 
środowiska. Przede wszystkim 
zbiorniki, poprzez zmianę stosunków 
wodnych wpływają na gleby, gatunki i 
ich siedliska, co przejawia się zmianą 
struktury krajobrazu.  

- trwałe 
- nieodwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- pewnie  
- znaczące 

- Możliwe 
kumulowanie się 
z oddziaływaniem 
innych 
elementów 
infrastruktury 
hydrotechnicznej 
realizowanych z 
zlewniach rzek. 

- z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięć 
polegających na budowie nowych 
elementów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz wrażliwość 
środowiska (w tym występowanie 
gatunków chronionych) wymagane 
zindywidualizowanie środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie, w tym przygotowanie 
inwestycji w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu 
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Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu ich powstawania lub opóźnianie ich spływu, ich retencjonowanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem błękitno-zielonej 
infrastruktury. 

Działanie to obejmuje przebudowę systemów kanalizacji w obszarach zurbanizowanych miasta. Wprowadzone zostaną rozwiązania techniczne mające na 
celu opóźnienie odpływu wód opadowych do kanalizacji miejskiej i zatrzymywanie wód w miejscu opadu. W ramach działania dokonywana będzie 
przebudowa systemów kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie nowych elementów sieci, w tym BZI. Inwestycje będą realizowane na terenach 
zurbanizowanych, gdzie regularnie występują podtopienia ulic. Są to przede wszystkim obszary o intensywnej zabudowie, o stosunkowo niewielkim udziale 
terenów zieleni i powierzchni biologicznie czynnej. Prace będą prowadzone także w przestrzeniach publicznych, mogą więc obejmować także tereny zieleni 
miejskiej, w tym zadrzewienia i pomniki przyrody. Tereny te mogą być siedliskiem gatunków zwierząt, przede wszystkim chronionych gatunków ptaków.  
 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 

biologiczna, 

rośliny 

i zwierzęta 

- usunięcie 

roślinności lub 

uszkodzenie 

drzew 

Oddziaływanie będzie dotyczyło 

głównie roślinności terenów 

zieleni urządzonej, 

pielęgnowanej. Możliwe jest, że 

prace prowadzone będą w 

otoczeniu drzew. Nie jest 

wykluczone, że prace będą 

prowadzone w otoczeniu 

pomników przyrody. 

- bezpośrednie 

- trwałe  

- o zasięgu lokalnym 

- pewne 

- oddziaływanie może 

dotyczyć pomników 

przyrody 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu),  

- zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 

prowadzonych prac), 

- dostosowanie czasu prac 

związanych z usuwaniem roślinności 

do biologii gatunków roślin i 

zwierząt 

- w sytuacji prowadzenia prac w 

rejonie pomników przyrody 

zindywidualizowanie środków 

minimalizujących negatywne 

oddziaływanie, w tym planowanie 

prac w uzgodnieniu z RDOŚ w 

- zmiana warunków 

siedliskowych 

zwierząt 

Oddziaływanie może dotyczyć 

gatunków zwierząt 

zasiedlających zadrzewnia, w 

rejonie których prowadzone 

będą prace. Zmiany siedliskowe 

mogą polegać na zakłóceniu 

- bezpośrednie 

- trwałe (w sytuacji 

usunięcia roślinności), 

czasowe (na czas prac 

budowlanych) 

- o zasięgu lokalnym 

- brak 
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Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

warunków bytowania lub w 

sytuacji usunięcia roślinności 

uszczupleniu siedlisk.  

- pewne 

- będzie dotyczyć 

ptaków (gatunków 

chronionych) 

Poznaniu 

Warunki życia i 

zdrowie ludzi 

- emisja hałasu 

i zanieczyszczeń 

do powietrza na 

etapie budowy  

Oddziaływaniu podlegać będą 

mieszkańcy otoczenia 

prowadzonych prac 

budowlanych. Nie wystąpią 

negatywne trwałe skutki tego 

oddziaływania.  

- bezpośrednie 

- krótkotrwałe 

- o zasięgu lokalnym 

- możliwe do łagodzenia 

- nieznaczące 

Czasowe kumulowanie z 

emisjami wynikającymi z 

aktualnego 

zagospodarowania. 

- prowadzenie prac w porze dziennej 

- zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu) 

Powierzchnia 

ziemi, gleby 

- zajęcie 

powierzchni ziemi 

i gleb 

Nastąpi zajęcie powierzchni 

ziemi, a także wyeliminowanie 

lub ograniczenie funkcji 

biologicznych gleb podczas 

prowadzenia prac. W większości 

prace te będą prowadzone w 

terenach uszczelnionych (pas 

drogowy). Przywracane będą 

funkcje powierzchni ziemi i gleb.  

- bezpośrednie 

- krótkotrwałe 

- odwracalne 

- o zasięgu lokalnym 

- pewne 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 

prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu, 

zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 

prowadzonych prac, dostosowanie 

prac do biologii stwierdzonych 

gatunków) 

- emisja 
zanieczyszczeń z 
placu budowy  

Możliwe jest czasowe 
zanieczyszczenie gleb, a także 
wód gruntowych w wyniku 
spływu zanieczyszczeń z placu 
budowy.  

- bezpośrednie 
- krótkoterminowe, 

ustąpi po zakończeniu 
prac budowlanych 

- odwracalne 
- o zasięgu lokalnym 
- negatywne 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 
prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu) 
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Działanie 6.5 Program inwentaryzacji i oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia w przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie 
zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku silnych wiatrów 

Działanie ma służyć zapobieganiu zagrożenia mieszkańców oraz mienia przed skutkami wichur. 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 działania podjęte zostaną także 
działania techniczne polegające na usuwaniu zadrzewień stanowiących zagrożenie.  

 

Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Różnorodność 

biologiczna, 

rośliny 

i zwierzęta 

- usunięcie drzew Oddziaływanie będzie dotyczyło 

głównie roślinności terenów 

zieleni urządzonej, 

pielęgnowanej. Możliwe jest, że 

prace prowadzone będą w 

otoczeniu drzew. Nie jest 

wykluczone, że usunięcia będą 

wymagały drzewa chronione jako 

pomniki przyrody. 

- bezpośrednie 

- trwałe  

- o zasięgu lokalnym 

- pewne 

- oddziaływanie może 

dotyczyć pomników 

przyrody 

- brak - zapewnienie wysokiego standardu 

prac (organizacja, dobór sprzętu) w 

tym zabezpieczenie drzew w 

sąsiedztwie prowadzonych prac 

- dostosowanie czasu prac do biologii 

gatunków roślin i zwierząt 

- w sytuacji konieczności usuwania 

pomników przyrody 

zindywidualizowanie środków 

minimalizujących negatywne 

oddziaływanie, w tym planowanie 

prac w uzgodnieniu z RDOŚ w 

Poznaniu 

- wprowadzenie nowych nasadzeń 

drzew 

- zmiana warunków 

siedliskowych 

zwierząt 

Oddziaływanie może dotyczyć 

gatunków zwierząt 

zasiedlających zadrzewnia. W 

skutek oddziaływania nastąpi 

uszczuplenie siedlisk.  

- bezpośrednie 

- trwałe  

- o zasięgu lokalnym 

- pewne 

- będzie dotyczyć 

ptaków (gatunków 

chronionych) 

- brak 
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Komponenty 

środowiska 

Kategoria 

oddziaływania 

Opis oddziaływania 

i jego skutków 

Charakter  

i ocena oddziaływania 

Możliwość 

skumulowania 

oddziaływań 

Działania minimalizujące 

Krajobraz - zmiana struktury 
krajobrazu  

Usunięcie drzew oznacza w 
obszarach zabudowanych istotną 
zmianę krajobrazu. Drzewa w 
mieście stanowią cenny element 
kompozycji przestrzeni. 

- bezpośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- pewne 
- o zasięgu miejscowym 
- negatywne 

- brak - wprowadzenie nowych nasadzeń 
drzew 
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7.13 Oddziaływania skumulowane Planu Adaptacji na środowisko 

W analizie oddziaływania na środowisko Planu Adaptacji uwzględniono możliwość kumulowania się 
oddziaływań wynikających z realizacji dokumentów strategicznych i planistycznych. Oddziaływania 
skumulowane rozpatrywano w kontekście sprzeczności z celami środowiskowymi. Stwierdzono, że 
istotne kumulowanie się oddziaływania będzie dotyczyło inwestycji związanych z ochroną 
przeciwpowodziową. Inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dla Kaliskiego Węzła 
Wodnego zaplanowane są w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.  
Rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej są uwzględnione w dokumentach regionalnych 
i lokalnych – Programie ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020, 
projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, Programie 
Ochrony Środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2022, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Kalisza. We wszystkich tych dokumentach na wysokim poziomie ogólności wskazuje się 
rozwiązania służące ochronie przeciwpowodziowej Kalisza. W nawiązaniu do tych działań w Planie 
Adaptacji znalazło się działanie 5.4. „Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu 
rzek i cieków oraz urządzeń wodnych”. Działanie to uwzględnia zadania wskazane w PZRP.  
W PZRP wskazane są inwestycje: zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, prace remontowe 
i odmuleniowe na Kaliskim Węźle Wodnym, przywrócenie pierwotnych parametrów przekroju 
poprzecznego z zachowaniem projektowych rzędnych dna i szerokości dna oraz z nachyleniem skarp 
poprzez roboty odmulające na rzece Prośnie, Kanale Bernardyńskim i Rypinkowskim, remonty jazów 
i progów na rzece Prośnie i na Kanale Bernardyńskim, naprawę betonów, wymianę lub naprawę 
urządzeń mechanicznych, zabudowa wyrw brzegowych, naprawa zabezpieczeń dennych oraz skarp 
poniżej i powyżej budowli, zabezpieczenie rzeki Swędrni w dzielnicy Rajsków kombinacją wałów 
przeciwpowodziowych i mobilnych systemów przeciwpowodziowych. Inwestycje te, z wyjątkiem 
budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, będę realizowane w Kaliszu i są 
uwzględnione w Planie Adaptacji. Zbiornik Wielowieś Klasztorna (o retencji powodziowej ok. 35 mln 
m3 wody) planowany jest na południe od Kalisza w powiatach ostrowskim, kaliskim, ostrzeszowskim.  
W „Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla 
obszaru dorzecza Odry”, wskazano, że jest możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska 
wymagające okresowych zalewów położone poniżej zbiornika w dolinie Prosny. Zbiornik może 
powodować zmiany w uwilgotnieniu siedlisk. Ponadto wystąpi zagrożenie dla migracji ryb i innych 
organizmów wodnych wzdłuż rzeki Prosna, a także zbiornik stanie się barierą dla gatunków 
naziemnych - większych zwierząt (ssaków) w kierunku wschód-zachód. Oceniono, że w kontekście 
ochrony różnorodności biologicznej „wdrożenie PZRP niesie za sobą niemożliwe do uniknięcia koszty 
środowiskowe przeważające ewentualne pozytywy w tym zakresie (…). Możliwa minimalizacja 
wpływu, ale poza środkami standardowymi dla danego typu przedsięwzięcia, należy wskazać 
indywidualne środki minimalizujące”.  
W przywołanej Prognozie takie same wnioski wyciągnięto z oceny wpływu PZRP na osiągnięcie celów 
środowiskowych dla jednolitych części powierzchniowych (JCWP). Dla zlewni planistycznej Prosny 
oceniono, że „wdrożenie PZRP niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia konflikty w kontekście 
możliwości realizacji celu. Konieczność zastosowania kompensacji. Należy wskazać wykonalne 
rozwiązania kompensacyjne i warunki ich realizacji lub konieczność zastosowania derogacji (RDW)” 
W poniższej tabeli (tab. 19) przestawiono analizę skumulowanych oddziaływań Planu Adaptacji 
i PZRP.  
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Tabela 19. Ocena oddziaływania skumulowanego Planu Adaptacji na środowisko 

Dokumenty Działania 
Cele ochrony 
środowiska * 

Opis oddziaływania 
Charakter 

oddziaływania 
Działania minimalizujące 

Plan Adaptacji - zbiornik Wielowieś Klasztorna na 
rzece Prośnie (tylko w PZRP) 

- prace remontowe i odmuleniowe 
na Kaliskim Węźle Wodnym, 

-  przywrócenie pierwotnych 
parametrów przekroju 
poprzecznego z zachowaniem 
projektowych rzędnych dna i 
szerokości dna oraz z nachyleniem 
skarp poprzez roboty odmulające 
na rzece Prośnie, Kanale 
Bernardyńskim i Rypinkowskim 

- remonty jazów i progów na rzece 
Prośnie i na Kanale Bernardyńskim, 
poprzez naprawę betonów, 
wymianę lub naprawę urządzeń 
mechanicznych 

- zabudowa wyrw brzegowych, 
naprawa zabezpieczeń dennych 
oraz skarp poniżej i powyżej 
budowli 

- zabezpieczenie rzeki Swędrni w 
dzielnicy Rajsków kombinacją 
wałów przeciwpowodziowych i 
mobilnych systemów 
przeciwpowodziowych 

1) Zapewnienie 
ochrony cennych 
elementów 
przyrody w 
mieście 

2) Zapewnienie 
dobrego stanu 
lub potencjału 
ekologicznego 
jednolitych 
części wód 
powierzchniowy
ch oraz ochrony 
stanu 
ilościowego 
przed dalszym 
pogorszeniem 
jednolitych 
części wód 
podziemnych 

W wyniku wybudowania zbiornika 
nastąpi zmiana reżimu hydrologicznego 
Prosny, ograniczenie zalewów i 
obniżenie uwilgotnienia siedlisk 
położonych poniżej zbiornika. 
Oddziaływanie dotyczy łąk, szuwarów, 
turzycowisk, starorzeczy występujących 
w dolinie Prosny na południu Kalisza. 
Obniżenie wilgotności siedlisk może 
skutkować przekształceniem siedlisk 
zwierząt. Obecnie te wilgotne siedliska 
zajmowane są przez gatunki ptaków 
wodno-błotnych (rys. 5). Oddziaływanie 
zbiornika pogłębi oddziaływanie 
wynikające z realizacji infrastruktury 
hydrotechnicznej zaplanowanej w 
działaniu 5.4.  
Możliwe będzie utrudnienie utrzymania 
dobrego stanu ekologicznego wód w 
zbiornikach, z uwagi na dopływ i 
kumulowanie się biogenów. 
Wdrożenie działań Planu Adaptacji z 
zakresu błękitno-zielonej infrastruktury 
oraz poprawa retencyjności korytowej 
rzek w zlewni Prosny będzie korzystnie 
wpływać na jakość ekosystemów 
wodnych i od wód zależnych. 

- negatywne 
- bezpośrednie i 

pośrednie 
- trwałe 
- nieodwracalne 
- wysoce 

prawdopodobne 

Zindywidualizowane środków 
minimalizujących negatywne 
oddziaływanie na etapie planowania 
inwestycji. Zgodnie z zapisami 
Prognozy dot. PZRP „Działania 
zapobiegawcze lub/oraz tam, gdzie 
określonych oddziaływań nie da się 
wyeliminować, minimalizujące 
negatywne oddziaływania powinny 
być określane już na etapie 
planowania/projektowania zamierzeń 
inwestycyjnych oraz wdrażane 
zarówno w fazie budowy, jak i 
eksploatacji poszczególnych obiektów. 
W uzasadnionych przypadkach, tj. w 
sytuacji, gdy nie daje się uniknąć 
szczególnie negatywnych skutków (w 
tym zwłaszcza strat w cennych 
przyrodniczo ekosystemach), należy 
wskazywać sposoby 
rekompensowania poniesionych strat, 
wyrównujące szkody ekologiczne 
wywołane realizacją zaplanowanych 
działań”. Część działań wskazana 
został w samym PZRP, w Prognozie do 
projektu PZRP oraz w Prognozie OOŚ 
projektu Programu Ochrony 
Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego.  

Plan Zarządzania 
Ryzykiem 
Powodziowym 
dla obszaru 
dorzecza Odry, 
2016 
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8 Oddziaływanie postanowień Planu Adaptacji na obszary 

Natura 2000 

Działania adaptacyjne zawarte w Planie Adaptacji nie będą realizowane w obszarach Natura 2000, 
w tym także na obszarze Dolina Swędrni PLH300034, który obejmuje swym zasięgiem niewielki, 
wschodni fragment miasta. Swędrnia jest prawobrzeżnym dopływem Prosny. Obszar Natura 2000 
jest położony w zlewni Prosny powyżej miasta. W związku z tym obszar Natura 2000 nie jest 
powiązany przyrodniczo z obszarem wdrażania Planu Adaptacji, w taki sposób że możliwe byłoby 
wystąpienia negatywnych oddziaływań Planu Adaptacji na ten obszar.  
Działanie 5.4 „Budowa, przebudowa, regulacja, monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków oraz 
urządzeń wodnych” służyły zwiększeniu retencji korytowej zlewni Prosny. W ramach działania planuje 
się remonty jazów i progów na Prośnie i na Kanale Bernardyńskim, odtworzenie szerokości dna 
i nachylenia skarp, odbudowy wyrw na brzegach, naprawę zabezpieczeń dna, wymianę lub naprawę 
urządzeń mechanicznych na Prośnie, Kanałach Bernardyńskim i Rypinkowskim, odmulanie dna, 
budowę wałów i zabezpieczeń mobilnych na rzece Swędrni w dzielnicy Rajsków, ewentualną budowę 
małych zbiorników retencyjnych i polderów. Zabezpieczenia na rzece Swędrni polegają na budowie 
fragmentów wałów przeciwpowodziowych i mobilnych systemów przeciwpowodziowych w rejonie 
osiedla Rajsków. Infrastruktura ta będzie budowana znacznie poniżej obszaru Natura 2000 Dolina 
Swędrni PLH300034 i nie będzie mieć wpływu na siedliska zależne od wód w tym obszarze. 
Wdrożenie wszystkich przedsięwzięć spowoduje zmiany stosunków wodnych zlewni Prosny, ale 
z uwagi na położenie obszaru Natura 2000 przedsięwzięcia te nie będą mieć wpływu na obszar, 
w tym także siedliska zależne od wód ani gatunki wodne (91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) i 91F0 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 1098 minóg ukraiński Eudontomyon 
mariae, 1146 koza złotawa Sabanejewia aurata, 1145 piskorz Mmisgurnus fossilis).  
W „Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla 
obszaru dorzecza Odry” nie wskazano, że siedliska w dolinie Swędrni będą podlegały negatywnemu 
oddziaływaniu zabudowy hydrotechnicznej.  
Istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania na omawiany obszar 
Natura 2000 Dolina Swędrni PLH300034 w sytuacji wdrożenia działań związanych z infrastrukturą 
hydrotechniczną, zaplanowanych w różnych dokumentach strategicznych i planistycznych, 
wymienionych w rozdz. 8. Nie jest możliwe stwierdzenie skali i znaczenia oddziaływania wynikającego 
z przekształceń w całej zlewni dla obszaru Natura 2000. Z uwagi na możliwość kumulowania się 
oddziaływań inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową ważne jest, aby w celu uniknięcia 
kosztów środowiskowych minimalizacja wpływu, została wskazana indywidualnie na etapie 
planowania przedsięwzięć.  
Nie wystąpi znaczące negatywnego oddziaływanie Planu Adaptacji na obszar Natura 2000 Dolina 
Swędrni PLH300034. Plan Adaptacji nie będzie oddziaływał na sieć Natura 2000 i nie spowoduje: 

 zmniejszenia liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarach 
Natura 2000, zmian w ich rozmieszczeniu i zagęszczeniu, 

 naruszenia równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami w każdym z obszarów, 

 wpływu na czynniki, decydujące o utrzymaniu właściwego stanu ochrony gatunków ptaków, 

 opóźnienia w osiągnięciu celów ochrony żadnego z obszarów Natura 2000, 

 fragmentacji obszarów Natura 2000, która wpłynęłaby na integrację obszarów Natura 2000 oraz 
sieci Natura 2000. 
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9 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji Planu Adaptacji 

Plan Adaptacji jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta na zmiany klimatu. 
W scenariuszach klimatycznych do roku 2030 i 2050, opracowanych na podstawie danych 
meteorologicznych, wskazuje się na następujące zmiany3: 

 do roku 2050 przewidywane jest zwiększenie liczby dni upalnych oraz natężenia fal upałów 
(wzrośnie maksymalna temperatura w okresie letnim). Prognozowany jest znaczący wzrost liczby 
dni gorących i wydłużenie trwania okresów z maksymalną temperaturą dobową przekraczającą 
25°C. Wzrośnie także liczba dni z temperaturą minimalną >20°C (nocy tropikalnych). 

 prognozowane jest zmniejszenie liczby dni z temperaturą maksymalną poniżej 0°C, jak też liczby 
dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C. 

 prognozowana liczba dni przymrozkowych w ciągu roku ulegnie zmniejszeniu, w szczególności 
zmniejszy się liczba dni w roku z temperaturą minimalną poniżej <0°C. W związku 
z przewidywanym zmniejszeniem się liczby dni z przymrozkowych prognozowane jest 
zmniejszenie się liczby dni z przejściem temperatury przez 0°C. 

 prognozowane jest znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury 
średnio dobowej <17°C oraz nieznaczne zwiększenie wartości indeksu stopniodni dla 
temperatury średnio dobowej >27°C, co oznacza zmniejszone zapotrzebowanie na energię w 
miesiącach zimowych i nieco zwiększone w miesiącach letnich. 

 prognozowane jest zwiększenie się liczby dni z temperaturą średnio dobową >10°C, co jest 
wskaźnikiem wydłużenia okresu wegetacyjnego. 

 prognozowany jest wzrost zarówno ilości dni z opadem jak i wysokości sumy rocznej opadu. 
Narażenie na występowanie opadu ekstremalnego w horyzoncie do 2050 r. wzrasta, zwłaszcza 
liczba dni z opadem ≥10 mm i ≥20 mm. 

 w odniesieniu do zagrożenia suszą w horyzoncie do roku 2050 prognozy nie wskazują na istotne 
zmiany długości najdłuższego okresu bezopadowego ani liczby okresów bez opadu dłuższych od 5 
dni. 

W sytuacji braku podjęcia działań adaptacyjnych, można spodziewać się negatywnego oddziaływania 
skutków zmian klimatu na funkcjonowanie miasta, co przełoży się na pogorszone warunki życia 
i bezpieczeństwo mieszkańców. W celu poprawy klimatu miasta, w Planie Adaptacji zaproponowano 
szereg działań służących rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury, rewitalizacji terenów zieleni 
i zwiększeniu udziału powierzchni biologicznie czynnej. Przewidywane w najbliższych latach 
tendencje zmian warunków termicznych (częstsze, dłuższe i intensywniejsze fale upałów) 
i opadowych (zwiększenie ilości i intensywności opadów) będą szczególnie dotkliwe w częściach 
miasta o intensywnej, zwartej zabudowie. 

Niepodejmowanie działań dotyczących integracji zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu 
z polityką rozwoju miasta (działania celu 1) może skutkować nadaniem zbyt małej rangi zadaniom 
adaptacyjnym w planowaniu i programowaniu przedsięwzięć rozwojowych w mieście oraz 
niedostateczną koordynacją i synergią realizacji tych zadań z działaniami podejmowanymi w innych 
dziedzinach i z uwzględnieniem innych celów, w tym ekonomicznych i społecznych (wzrost 
materialnego dobrobytu i poprawa warunków życia w innych aspektach niż te, które są związane ze 
środowiskiem). 

                                                           
3 Na podstawie projektu Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030. 
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Brak realizacji działań z zakresu zwiększenia odporności miasta w obszarze kształtowania struktury 
przyrodniczej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (działania celu 3 i 5) oraz racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi (działania celu 5) może potęgować negatywne oddziaływanie na 
system przyrodniczy miasta, zwłaszcza na rzekę Prosnę, jej dopływy i doliny rzeczne, w okresie 
występowania intensywnych opadów. Postępująca urbanizacja wiąże się ze znacznym stopniem 
uszczelnienia powierzchni i obniżeniem zdolności retencyjnych, a więc w czasie opadów, 
z intensywnymi spływami powierzchniowymi, transferem zanieczyszczeń oraz generowaniem 
ekstremalnych (wysokich i niskich) przepływów w rzekach miejskich. Prognozowany wzrost ilości 
i nasilenia opadów w wyniku zmian klimatu, przy braku realizacji działań adaptacyjnych, będzie 
prowadził do nasilenia liczby i intensywności występowania powyższych niekorzystnych zjawisk. 
Negatywnym zjawiskom sprzyjać będzie rzeźba terenu niektórych rejonów miasta, zwłaszcza w tych 
o dużym nachyleniu zboczy, gdzie mogą wystąpić osuwiska.  

Należy dodać, że rzeki występujące na terenie miasta odznaczają się złą jakością. Zanieczyszczenie 
i stres hydrauliczny będą prowadzić do dalszej degradacji ekosystemów wodnych obniżając jakość 
wód, bioróżnorodność ekosystemów oraz do obniżenia estetyki i jakości usług dostarczanych przez 
system przyrodniczy miasta. Rozwijanie terenów zieleni w połączeniu z błękitno-zieloną 
infrastrukturą oraz prowadzenie rewitalizacji w dolinach rzecznych, które na terenie Kalisza zostały 
w znaczący sposób przekształcone, pozwoli obniżyć ryzyko wystąpienia tych zjawisk i przyczyni się do 
poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Realizacja proponowanych w dokumentach 
strategicznych miasta zbiorników wodnych i retencyjnych w obszarze miasta będzie sprzyjać  
zatrzymywaniu wód w miejscach opadu i odciążeniu kanalizacji deszczowej. 

Proponowane działania adaptacyjne celu 3 i 5 wpisują się w zasadę zachowania i kreowania 
integralności i ciągłości struktur ekologiczno-przestrzennych. Ochrona istniejących terenów zieleni 
oraz tworzenie nowych sprzyjać będzie tworzeniu prawidłowych struktur osadniczych miasta 
i zapewnieniu ludności dostępu do tych terenów. 

Niepodjęcie realizacji Planu Adaptacji spowoduje negatywne konsekwencje w zakresie podnoszenia 
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, zarówno zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców, 
osób opiniotwórczych i decydentów. Może to sprzyjać dalszemu rozwojowi konsumpcyjnego stylu 
życia i generowaniu zwiększonego zapotrzebowania na surowce, wodę i energię, a w efekcie 
powodować wzrost presji na środowisko w postaci większego zużycia zasobów i większej emisji 
zanieczyszczeń, z negatywnymi tego skutkami w postaci wzmacniania dotychczasowych tendencji 
w zakresie postępujących zmian klimatu oraz w zakresie zmniejszania odporności środowiska miasta 
na oddziaływanie tych zmian. 

Należy jednak podkreślić, że polityce rozwoju Kalisza przyświeca zasada zrównoważonego rozwoju. 
Wdrożenie dokumentów wyrażających tę politykę, w szczególności dokumentów poświęconych 
gospodarce niskoemisyjnej, ograniczeniu emisji niskiej, zrównoważonemu transportowi, pozwoli na 
sukcesywną poprawę stanu środowiska w mieście, w szczególności w zakresie jakości powietrza. Plan 
Adaptacji, jako dokument spójny z polityką ochrony środowiska miasta, pozwala na lepsze osiągnięcie 
opisanych celów rozwojowych miasta, w tym w zakresie ochrony środowiska. 
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10 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

Planu Adaptacji na środowisko 

Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu Planu Adaptacji na środowisko. Zasięg 
terytorialny dokumentu ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta i jest znacznie 
oddalony od granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, 
w którym położone jest miasto oraz obszarami poza granicami kraju. Oddziaływania Planu Adaptacji 
mają lokalny zasięg, zamykają się w granicach miasta.  

11 Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko 

11.1 Rekomendacje dotyczące dokumentu Planu Adaptacji 

Poniżej wskazano rekomendacje, które po wprowadzeniu do końcowej wersji Planu Adaptacji 
przyczynią się do lepszej realizacji celów ochrony środowiska lub wzmocnienia korzystnego dla 
środowiska oddziaływań zaplanowanych działań adaptacyjnych.  

Tabela 20. Rekomendacje dotyczące dokumentu Planu Adaptacji 
Lp. Miejsce zmiany Zakres zmiany 

1 Działanie 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze 
terenów zieleni w celu poprawy ich 
biologicznego funkcjonowania 
Działanie 3.3. Przestrzenne powiązanie 
terenów zieleni miejskiej z innymi 
obszarami osnowy przyrodniczej miasta, 
obszarami lasów i zadrzewień 

Uzupełnienie opisu działań o wskazanie zapewnienia 
udziału społeczności lokalnych w planowaniu i budowie 
elementów zieleni miejskiej. 

2 Działanie 3.4 Promocja ochrony miejskiej 
różnorodności biologicznej 

Uzupełnienie opisu działania o część promocyjną 
dokumentu zawierającego zbiór porad i działań w zakresie 
BZI oraz informacje nt. jej roli w ochronie różnorodności 
biologicznej. 

3 Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie 
błękitno-zielonych rozwiązań, w 
szczególności na terenach 
zurbanizowanych (np. zielone 
ściany/dachy/balkony, ściany 
wodne/fontanny/ocienione place zabaw) 

Uzupełnienie opisu działania o wskazania, że inwestycje z 
zakresu BZI będą realizowane z uwzględnieniem potrzeby 
wyważenia wartości historycznych i kulturowych oraz 
zmian wnoszonych przez BZI. 

4 Działanie 4.3. Kontynuacja 
termomodernizacji budynków 

Uzupełnienie opisu działania o wskazanie, że:  

 przy planowaniu termomodernizacji będą rozważane 
możliwości wprowadzenia na budynkach rozwiązań z 
zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, w 
szczególności w terenach intensywnie zabudowanych,  

 w planowaniu prac termomodernizacyjnych 
uwzględniona zostanie potrzeba łagodzenia zjawiska 
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Lp. Miejsce zmiany Zakres zmiany 

miejskiej wyspy ciepła poprzez dobór odpowiednich 
materiałów i barw (charakteryzujących się wysokim 
albedo),  

 inwestycje będą realizowane z uwzględnieniem 
potrzeby wyważenia wartości historycznych i 
kulturowych oraz zmian wnoszonych nowe elementy. 

5 Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, 
regulacja, monitoring i utrzymanie stanu 
rzek i cieków oraz urządzeń wodnych 

Uzupełnienie opisu działania o wskazanie wdrażania, gdy 
jest to możliwe, rozwiązań przyjaznych środowisku. 

6 Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i 
budowa nowych systemów kanalizacji 
deszczowej i urządzeń wodnych 
pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu ich powstawania 
lub opóźnianie ich spływu; ich 
retencjonowanie i zagospodarowanie z 
wykorzystaniem błękitno-zielonej 
infrastruktury 

Uzupełnienie opisu działania o wskazanie priorytetowości 
rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury przed 
rozwiązaniami technicznymi.  

7 Działanie 6.5 Program inwentaryzacji i 
oceny kondycji zadrzewień pod kątem ich 
zagrożenia w przypadku silnego wiatru. 
Sukcesywne usuwanie zadrzewień 
stanowiących zagrożenie w przypadku 
silnych wiatrów 

Uzupełnienie działania o zadania polegające na 
uzupełnieniu zadrzewień.   

 

11.2 Zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań  

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

Tabela 21. Rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko 
planowanych działań adaptacyjnych 

Lp. Działania 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

1 Działanie 2.1. Definiowanie i 
monitoring realizacji 
projektów związanych ze 
zmniejszaniem 
zanieczyszczeń powietrza (w 
szczególności z „niskich 
emisji”) 

Realizacja działania powinna uwzględniać: 
- 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 
Poznaniu. 

2 Działanie 2.3. Modernizacja i 
rozwój infrastruktury 
transportowej (w tym rozwój 

Realizacja działania powinna uwzględniać: 
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 
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Lp. Działania 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

transportu publicznego, 
ograniczenie 
zapotrzebowania na 
transport prywatny w mieście 
i rozwój systemu ścieżek 
rowerowych wraz z właściwą 
infrastrukturą ciągów 
pieszych oraz budowa 
parkingów) 

prowadzonych prac, gospodarka odpadami i ściekami), 
- zaprojektowanie obiektów parkingowych z uwzględnieniem 

elementów błękitno-zielonej infrastruktury i powierzchni 
przepuszczalnych, 

- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody 
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu. 

3 Działanie 4.3. Kontynuacja 
termomodernizacji budynków 

Realizacja działania powinna uwzględniać: 
- sprawdzenie modernizowanych budynków przed wdrożeniem 

działania pod kątem występowania gatunków ptaków i nietoperzy, 
- dostosowanie prac do biologii stwierdzonych gatunków, 
- w sytuacji stwierdzenia występowania gatunków ptaków lub 

nietoperzy, których siedliska będą zniszczone podczas prowadzenia 
prac, zwrócenie się do RDOŚ w Poznaniu o wydanie zgody na 
zniszczenie siedlisk ptaków chronionych, 

- zapewnienie schronień przystosowanych do stwierdzonych 
gatunków, 

- zindywidualizowanie rozwiązań stosowanych w chronionych układach 
urbanistycznych i zabytkach architektury, zaplanowanych w 
uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków. 

4 Działanie 5.1. Techniczne i 
nietechniczne zabezpieczenie 
zagrożonych budynków i 
infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia (np. 
powodzią, osuwiskami itp.) – 
utrzymanie istniejących 
urządzeń/obiektów w 
należytym stanie 
technicznym 

Realizacja działania powinna uwzględniać: 
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 
prowadzonych prac, gospodarka odpadami i ściekami) 

- -dostosowanie czasu prac związanych z usuwaniem roślinności do 
biologii gatunków roślin i zwierząt 

- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody 
zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu 

5 Działanie 5.4. Budowa, 
przebudowa, regulacja, 
monitoring i utrzymanie 
stanu rzek i cieków oraz 
urządzeń wodnych 

Realizacja działania wymaga zindywidualizowanego podejścia i wyboru 
środków minimalizujących negatywne oddziaływanie na etapie 
planowania konkretnych inwestycji. Konieczne jest planowanie prac w 
uzgodnieniu z RDOŚ w Poznaniu, w szczególności z uwagi na 
występowanie w dolinie gatunków ptaków wodno-błotnych objętych 
ochroną.  
Ponadto działania powinny uwzględniać: 
- dostosowanie terminu prac do biologii gatunków (prowadzenie prac 

poza sezonem lęgowym płazów, gadów, ptaków i ssaków) 
- zapewnienie rozwiązań technicznych umożliwiających migrację 

zwierząt 
- projektowanie rozwiązań hydrotechnicznych z uwzględnieniem 

warunków geologicznych, w tym problemów ochrony zasobów i 
jakości wód podziemnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych 
(organizacja, dobór sprzętu).  

6 Działanie 5.6. Przebudowa 
istniejących i budowa nowych 

Realizacja działania powinna uwzględniać: 
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych 
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Lp. Działania 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

systemów kanalizacji 
deszczowej i urządzeń 
wodnych pozwalających na 
zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu ich 
powstawania lub opóźnianie 
ich spływu, ich 
retencjonowanie i 
zagospodarowanie z 
wykorzystaniem błękitno-
zielonej infrastruktury 

(organizacja, dobór sprzętu, zabezpieczenie drzew w sąsiedztwie 
prowadzonych prac, dostosowanie prac do biologii stwierdzonych 
gatunków), 

- prowadzenie prac w porze dziennej, 
- w sytuacji prowadzenia prac w rejonie pomników przyrody 

zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne 
oddziaływanie w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu. 

7 Działanie 6.5 Program 
inwentaryzacji i oceny 
kondycji zadrzewień pod 
kątem ich zagrożenia w 
przypadku silnych wiatrów. 
Sukcesywne usuwanie 
zadrzewień stanowiących 
zagrożenie w przypadku 
silnych wiatrów 

Realizacja działania powinna uwzględniać: 
- zapewnienie wysokiego standardu prowadzenia prac budowlanych 

(organizacja, dobór sprzętu),  
- dostosowanie czasu prac związanych z usuwaniem roślinności do 

biologii gatunków roślin i zwierząt 
- w sytuacji konieczności usuwania pomników przyrody 

zindywidualizowanie środków minimalizujących negatywne 
oddziaływanie, w tym planowanie prac w uzgodnieniu z RDOŚ w 
Poznaniu 

- wprowadzenie nowych nasadzeń drzew 

 

12 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w Planie Adaptacji  

W procesie opracowania Planu Adaptacji 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 błękitno-zielonej infrastruktury i realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Analizy pozwoliły na wybór rozwiązania – opcji adaptacji, która nie tylko w jak najmniejszym stopniu 
niekorzystnie mogłaby wpływać na środowisko, ale także takiej, która w jak największym stopniu 
służy ochronie zasobów i jakości elementów środowiska.  

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

Plan Adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, 
jakim są zmiany klimatu. Działania adaptacyjne będą realizowane w celu poprawy warunków życia 
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w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Działania adaptacyjne będą pozytywnie 
oddziaływały na środowisko. Plan Adaptacji jest spójny z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do 
zmian klimatu oraz polityką rozwoju miasta. Plan Adaptacji jest powiązany z dokumentami 
wyrażającymi tę politykę i będzie powodować wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych 
dokumentów na środowisko. Jednocześnie jak wskazano w rozdz. 10 przewidywane jest pogorszenie 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta w przypadku braku realizacji Planu Adaptacji, 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, Plan Adaptacji nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty 
ochrony. Plan Adaptacji, 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 Planie Adaptacji lub będą uwzględnione w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko. Wdrożenie tych rozwiązań zmniejszy możliwość negatywnego 
oddziaływania zaplanowanych działań adaptacyjnych.  

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

13 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 oraz rodzajami reakcji środowiska na te 
oddziaływania.  

Niepewności wynikają także z braku danych. W Prognozie podano informacje na podstawie 
„Opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” (2016). Brak jest szczegółowych danych 
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o gatunkach roślin, zwierząt i grzybów występujących w Kaliszu, a objętych ochroną. Jednocześnie 
brak wskazania lokalizacji inwestycji nie pozwala na analizy ze szczegółowością odpowiadającą 
występowaniu gatunków.  

14 Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji 

postanowień Planu Adaptacji dla środowiska 

W Planie Adaptacji zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą 
się także do ochrony środowiska. Niemniej proponuje się, aby w końcowej wersji Planu Adaptacji 
znalazły się dodatkowe wskaźniki, które przedstawiono w tabeli poniżej. Proponuje się, aby 
monitoring skutków realizacji postanowień Planu Adaptacji był prowadzony, tak jak monitoring jego 
wdrożenia, co dwa lata począwszy od 2021 roku. 

Tabela 22. Proponowane wskaźniki monitorowania skutków Planu Adaptacji dla środowiska  
Komponent środowiska Wskaźnik Źródło informacji 

Różnorodność biologiczna, 
flora i fauna 

Powierzchnia siedlisk zajętych w wyniku budowy 
infrastruktury przeciwpowodziowej wskazanej w 
działaniu 5.4. 

Urząd Miasta 

Liczba wyciętych drzew na potrzeby realizacji 
działań adaptacyjnych  

Urząd Miasta 

Liczba posadzonych drzew jako uzupełnienie 
zadrzewień usuniętych w wyniku realizacji działania 
6.5.  

Urząd Miasta 

Powierzchnia ziemi, gleby Powierzchnia utraconych gleb organicznych  Urząd Miasta 

Wody  Jakość wód w ciekach będących odbiornikami wód z 
kanalizacji deszczowej w mieście  

GIOŚ 

Powietrze atmosferyczne i 
klimat 

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

GIOŚ 

Dziedzictwo kulturowe, 
zabytki i krajobraz 

Ocena jakości przestrzeni miejskich przez 
mieszkańców lub turystów – badanie ankietowe 

Urząd Miasta 
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Załącznik 2 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

Oświadczam, że ja, Małgorzata Hajto, kierownik zespołu autorów Prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030, spełniam 
wymagania określone w art. 74a ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), 
dotyczące wymaganego wykształcenia i doświadczenia. Jestem świadoma odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 


