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Streszczenie
Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Plan adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu 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 „Plan adaptacji Miasta Olsztyna do zmian
klimatu do roku 2030” zwanego dalej MPA.
Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz postanowieniami
wydanymi na jej podstawie.

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi
dokumentami (rozdz. 3)
MPA ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska
ekstremalne oraz zwiększenie potencjału Olsztyna do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu,
obserwowanego w mieście.
Plan zawiera część diagnostyczną, w której opisano zjawiska klimatyczne wpływające na miasto (takie
jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, susze, śnieg, wiatr), gdzie oceniano wrażliwość miasta na te
zjawiska oraz możliwości miasta w radzeniu sobie ze zmianami klimatu.
Na podstawie analizy powyższych danych stwierdzić można, że największymi zagrożeniami
klimatycznymi dla Miasta Olsztyn są wzrostowe trendy:
 upałów, przede wszystkim temperatur maksymalnych i liczby fal upałów,
 chłodów, wzrost liczby dni z temperaturą minimalną,
 opadów, sumy i ich intensywności powodujące wezbrania i nagłe powodzie lokalne,
Istotnym zagrożeniem mogą też być susze (w szczególności długość okresów bezopadowych, lecz nie
potwierdzonych scenariuszami klimatycznymi) oraz wzrostowa tendencja liczby dni z przymrozkami,
które mogą powodować istotne skutki wiosną w okresie kwitnienia roślin oraz oblodzenia groźne o
każdej porze roku.
Analiza prognoz zmian klimatu dla Olsztyna (klimat przyszły) opracowanych z wykorzystaniem
wyników symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX wskazuje, że w
perspektywie roku 2050 należy się spodziewać:
 wzrost o 75% liczby dni z temperaturą minimalną powyżej 20oC (tzw. nocy tropikalnych),
 wzrost o 31% liczby dni z temperaturą powyżej 30oC i o 27% występowania fal upałów,,
 znacznego (ponad 20%) wzrostu opadów intensywnych,
 utrzymania się na obecnym poziomie czasu trwania fal chłodów i niewielkim spadku (niecałe
14%) liczby dni mroźnych,
 w praktyce niewielkich zmian (spadku) liczby dni z przymrozkami (niecałe 10%),
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wzrostu sumy opadów w skali roku o ok. 5%.

W odpowiedzi na zagrożenia klimatyczne ustalono cel główny MPA, cele szczegółowe oraz działania
adaptacyjne. MPA 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 pomiędzy podmiotami
istotnymi ze względu na adaptację miasta 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, polegające na wzmocnieniu
potencjału adaptacyjnego miasta do zagrożeń powodowanych czynnikami klimatycznymi, jak:
budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, projekty zagospodarowania wód
opadowych, i inne.
Projekt MPA dla Olsztyna oparto na następującej wizji adaptacji miasta do zmian klimatycznych:
„Olsztyn to miasto zapewniające wysoką jakość życia mieszkańcom
w warunkach zmieniającego się klimatu”
ze wskazaniem celu nadrzędnego adaptacji tj.:
„Podniesienia potencjału adaptacyjnego miasta Olsztyn
zapewniającego wdrażanie zrównoważonego rozwoju i osiągniecie wysokiej jakości życia”
Osiągnięcie nadrzędnego celu adaptacji, możliwe będzie dzięki realizacji 6 celów strategicznych, w
tym:
 Cel 1. Utworzenie Systemu Wspomagania Decyzji.
 Cel 2. Utworzenie Centrum Edukacji na Rzecz Adaptacji do Zmian Klimatu.
 Cel 3. Wzmocnienie potencjału służb.
 Cel 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych.
 Cel 5. Adaptacja do zagrożeń związanych z opadem i powodziami / podtopieniami.
 Cel 6. Wykorzystanie szans dla zdrowia, dziedzictwa i turystyki.
Realizacja powyższych celów wykonana będzie w podziale na działania szczegółowe (razem 38
działań, zestawionych w Tabeli 3), podlegające ocenie oddziaływania w niniejszym dokumencie.
MPA jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla
międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Jest to przede wszystkim „Biała księga. Adaptacja
do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będąca odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r.
na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań
z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”. Z zapisów „Białej
Księgi” wynika opracowany w Polsce „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), w którym
jedno z zaplanowanych działań dotyczy opracowania planów adaptacji w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców.
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MPA jest powiązany także z krajowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności takimi jak:
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, „Krajowa Polityka Miejska do 2020
roku”, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie”.
Z punktu widzenia celów Prognozy istotne są przede wszystkim powiązania MPA z dokumentami
regionalnymi i miejskimi, których oddziaływanie na środowisko, będące skutkiem realizacji ich
ustaleń, może kumulować się z oddziaływaniem będącym wynikiem wdrożenia założeń MPA. Wśród
dokumentów przyjętych dla województwa warmińsko-mazurskiego najistotniejsze znaczenie ma
przede wszystkim: „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego do roku 2025”, „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińskomazurskiego” oraz „Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku
2020”.
Wśród dokumentów lokalnych miasta Olsztyn można szczegółowej analizie poddano min.: „Strategię
rozwoju miasta – Olsztyn 2020”, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Olsztyna” oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, „Program
ochrony środowiska dla Miasta Olsztyna do 2020 r.”, „Program ochrony środowiska przed hałasem
dla Miasta Olsztyna”, „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna” oraz „Plan
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012 –
2027”.

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

Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony środowiska (rozdz. 5)
Kluczowym elementem fizjograficznym charakteryzującym miasto jest sieć hydrograficzna rzeki Łyny,
będącej dopływem Pregoły. Blisko 10% powierzchni miasta stanowią wody powierzchniowe, z czego
jeziora zajmują powierzchnię ponad 8%. Korytarze ekologiczne kształtowane są głównie przez sieć
hydrograficzną dolin rzecznych, cieków i jezior znajdujących się w obrębie miasta. Pełnią one rolę
obszarów pośredniczących w wymianie elementów środowiska biotycznego i abiotycznego z
obiektami przyrodniczymi znajdującymi się poza granicami miasta.
Miasto boryka się z problemami typowymi dla rozwijających się aglomeracji, związanych z szybkim
przyrostem powierzchni utwardzonych i związaną z tym niedostosowaniem kanalizacji deszczowej w
czasie opadów nawalnych, co jest przyczyną poważnych podtopień. Podtopienia zdążają się również
w dolinie rzeki Łyny, co w części wynika z faktu, że rzeka jest odbiornikiem wód z kanalizacji
deszczowej. Część gleb na terenie miasta jest zdegradowana i nie pełni funkcji przyrodniczej.
Stwierdza się zagrożenie hałasem drogowym oraz przekroczenia standardów jakości powietrza, lecz
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problem ten jest znacznie mniej istotny niż w innych dużych miastach, szczególnie na południu Polski.
Miasto dostrzega problemy oddziaływań pól elektromagnetycznych oraz ryzyka zagrożenia
poważnymi awariami. Istotnym elementem polityki ochrony środowiska jest ochrona terenów
zielonych i różnorodności biologicznej oraz konieczność stałego ponoszenia świadomości ekologicznej
mieszkańców.

Ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska (rodz. 6)
Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska została wykonana
przy pomocy macierzy którą przedstawiono w załączniku 2.
Ocenę celów środowiskowych wykonano w podziale na komponenty środowiska. Cele 1, 2 i 3 w
większości skupiające się na działaniach organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, przyczyniać się
będą pośrednio do wsparcia zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zarządzania zasobami
wodnymi i ich jakością oraz ekologizacji poszczególnych sektorów życia gospodarczego i społecznego.
Ponadto przewidziane szkolenia oraz akcje informacyjne i edukacyjne, przyczynią się do wzrostu
wiedzy i świadomości społecznej o klimacie i środowisku, jak również do powszechnej akceptacji tych
działań.
Ocena celów 4, 5 i 6, będących celami adaptacji do zagrożeń terminach i związanych z opadami i
powodziami oraz rozwojem turystyki uwzględnia określone działania inwestycje przewidziane.
Adaptacja do zagrożeń termicznych zwiera katalog działań, mających na celu ograniczyć negatywne
oddziaływania powodowane wysokimi i niskimi temperaturami, w szczególności na komfort życia w
mieście, jak również poprzez ograniczanie zasobochłonności: zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz
wody. Zdecydowana większość działań służy celom ochrony środowiska, a część z nich: planowanie i
ochrona korytarzy wentylacyjnych oraz budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury
mają charakter ponadlokalny i przyczynią się do synergicznego wpływu na: jakość powietrza
atmosferycznego i warunki życia ludzi, różnorodność biologiczną i tereny zielone, poprawę stanu
powierzchni ziemi oraz stanu i jakości wód oraz poprawę stanu krajobrazu.
W projekcie MPA wskazano 7 działań, mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na
terenie miasta, związanych z nagłymi opadami (powodzie miejskie) oraz wezbraniom i podtopieniom
w dolinie rzeki Łyny. W zakres zadań wchodzą działania organizacyjne, lecz dominują przede
wszystkich działania techniczne, w znacznej mierze mające charakter działań inwestycyjnych w
gospodarce wodno-ściekowej, związane z modernizacją i rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Równolegle prowadzone będą działania mające na celu spowolnienie odpływu wody z
obszaru miasta do Łyny, co przyczyni się też do poprawy jej jakości jej wód. Działanie te będą mieć
pozytywny wpływ na realizację celów ochrony środowiska w mieście.
Działania w ramach celu 6 ukierunkowane są na rozwój turystki poprzez min. budowę nowych
szlaków pieszych i rowerowych, co wiązać się będzie ze zwiększeniem dostępności terenów zielonych
dla mieszkańców i częściowo ograniczeniem narażenia na hałas i zanieczyszczenia powietrza.
Analizując potencjalne oddziaływania, stojące w częściowej sprzeczności z celami ochrony środowiska
– szczególnie ochroną obszarów zielonych, różnorodności biologicznej i ochrony powierzchni ziemi –
wskazano inwestycje wiążące się z: zajęciem terenu, usunięciem warstwy biologicznie czynnej i
pracami ziemnymi, w działaniach polegających na modernizacji kanalizacji oraz zabezpieczaniu
technicznym i nietechnicznym obiektów budowlanych. Zwrócono również uwagę na potencjalne
oddziaływania dla awifauny wynikające w instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej.

Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań MPA na środowisko (rozdz. 7)
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Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko została wykonana przy pomocy macierzy, w
podziale na 10 komponentów środowiska i przedstawiono w załączniku 3.
Działania zawarte w projekcie MPA ocenia się jako pozytywnie wpływające na stan różnorodności
biologicznej oraz terenów zielonych miasta, które przyczynią się do wzrostu powierzchni biologicznie
czynnej na obszarze Olsztyna. Pozytywnie oceniono wpływ zarówno na zasoby przyrodnicze miasta:
potencjalny wzrost zasobów (powiększenie obszarów powierzchni zielonej) jak również na stan
przyrody: działania ochronne zarówno formalne (ochrona prawna, wytyczne urbanistyczne) jak
również czynne (ochrona siedlisk przyrodniczych, spowolnienie odpływu zlewniowego, wzrost
wilgotności gleby i konsekwencji poprawa warunków siedliskowych).
Wszelkie działania planowane do podjęcia w ramach MPA zmierzają ostatecznie w celu poprawy
warunków życia ludzi w mieście: ograniczenie strat materialnych powodowanych gwałtowanymi
zjawiskami klimatycznymi, poprawa klimatu aerosanitarnego miasta, poprawa komfortu termicznego
w czasie temperatur maksymalnych, a także ograniczenie zasobochłonnosci miasta. Powyższe
elementy związane poprawą jakości środowiska oraz powszechnym bezpieczeństwem wpływać będą
pozytywnie na postrzeganie jakości życia, a także będą miały również pozytywny wpływ na stan
zdrowia w grupach wrażliwych: osób w podeszłym wieku oraz małych dzieci. Poprawa warunków
termiczno-wilgotnościowych w terenach intensywnie zabudowanych będzie bezpośrednim, trwałym
skutkiem realizacji działań, z pośrednim korzystnym wpływem na zdrowie.
Działania związane z tworzeniem i ochroną terenów zieleni oraz opóźnieniem odpływu wody
przyczynią się do odtworzenia reżimu wodnego gleby, przywrócenia lub utrzymania warstwy
biologicznie czynnej i ochrony powierzchni ziemi.
Większość działań w ramach MPA ukierunkowane jest na i racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi, ochronę wód i przyczyni się do poprawy ich jakości, w tym do osiągnięcia dobrego stanu
ekologicznego wód rzeki Białej w światle wymogów ramowej polityki wodnej. Wyróżnić tu można
działania organizacyjne, związane z ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo z planowaniem
przestrzennym, jednak dominują działania techniczne polegające na zagospodarowaniu wód
opadowych na terenach utwardzonych, oraz spowolnienie odpływu wód do rzeki Łyny, związane z
retencją wody i spowolnieniem odpływu wody na terenach zielonych wraz z poprawą bilansu
wodnego tych terenów, co będzie miało pozytywny wpływ na stan powierzchni ziemi, różnorodność
biologiczną, a zatrzymanie wódy gruncie powinno ograniczyć niekorzystne skutki suszy. Powyższe
działania mogą przyczynić się istotnie do poprawy stanu wód powierzchniowych.
Stwierdza się pozytywne odziaływania na jakość powietrza poprzez przyczynienie się do poprawy
warunków termiczno-wilgotnościowych na terenach intensywnie zabudowanych oraz na klimat
lokalny, dzięki działaniom w kierunku retencji wody na terenach zielonych wpływających pozytywnie
wzrost wilgotności powietrza i łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła.
Działania związane z ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych skupiają się na zapewnieniu
bezpieczeństwa ludzi i mienia i oddziaływają bezpośrednio i pozytywnie na ograniczenie ryzyka
uszkodzenia i strat materialnych w tym zabytków, w szczególności dzięki działaniom poprawiającym
zabezpieczenie powodziowe.
Istotny, pośredni wpływ na stan środowiska, będą mieć działania organizacyjne, edukacyjne i
informacyjne, co przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz do
zrozumienia i poparcie działań adaptacyjnych.
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W wyniku analizy wskazano również potencjalne oddziaływania negatywne, jednak ich skala nie
będzie znacząca. Odziaływanie te mają charakter lokalny i wiążą się z działania inwestycyjnymi w
ramach celów 4, 5 i 6, w tym:
 instalacjami OZE i termomodernizacjami budynków: potencjalne oddziaływania negatywne
na awifaunę i chirofaunę,
 modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej: potencjalne oddziaływania na powierzchnię
ziemi i wody podziemne, prowadzenie robót budowlanych z rejonie drzew (uszkodzenia
systemów korzeniowych w czasie wykopów, uszkodzenia pni powodowane ruchem sprzętu
budowlanego) oraz na obszarach zielonych (dewastacja roślinności, wycieki substancji
ropopochodnych), lokalnie hałas i zanieczyszczenia powietrza,
 budowa nowych szlaków rowerowych i pieszych: ryzyko stworzenia efektu bariery oraz
negatywne efekty krajobrazowe na terenach leśnych i cennych przyrodniczo,
Z oceny wpływów skumulowanych wynika pewne ryzyko kumulacji oddziaływań negatywnych, w
postaci hałasu w przypadku prowadzenia prac budowalnych związanych z budową kanalizacji i w
bezpośrednim sąsiedztwie dróg. Oddziaływanie to może mieć znaczenie w przypadku bezpośredniej
bliskości budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych pod stały pobyt ludzi. Jednak nie rozważa
się go jako oddziaływania znaczącego.

Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000 (rozdz. 8)
Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań MPA na obszary Natura 2000.
Na terenie objętym MPA nie znajdują się obszary sieci Natura 2000, natomiast realizacja działań MPA
może mieć pozytywny wpływ (dzięki korytarzom wentylacyjnym) na korytarz ekologiczny rzeki Łyny.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji MPA na środowisko
(rozdz. 9)
Zaniechania działań wobec wykazanych ryzyk klimatycznych może prowadzić do:
 braku poprawy bezpieczeństwa powodziowego, w szczególności lokalnych podtopień po
odpadach nawalnych,
 wzrostu odczuwalności ekstremów termicznych, głównie efektu miejskiej wyspy ciepła,
szczególnie przez osoby z grup wrażliwych,
 mniejszej odporności ekosystemów miejskich na skutki suszy,
 braku dalszej poprawy jakości powietrza atmosferycznego,
 wzrostu kosztów usuwania skutków zdarzeń ekstremalnych, zarówno w mieniu publicznym
jak i prywatnym.
co w efekcie może mieć wpływ na spadek jakości życia w Olsztyna w ocenie jego mieszkańców.

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu MPA na środowisko (rodz. 10)
Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko.
Zasięg terytorialny dokumentu ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta w
znacznej odległości od granicy państwa. Oddziaływania MPA mają lokalny zasięg, zamykają się w
granicach miasta.

Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko (rozdz. 11)
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Wskazano działania ograniczające wpływ potencjalnie negatywnych.
Związane są one głównie z kontrolą i właściwą organizacją robót budowlanych związanych z budowę i
modernizacje kanalizacji deszczowej oraz budową zbiorników retencyjnych.

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w MPA (rozdz. 12)
Projekt MPA nie zawiera rozwiązań alternatywnych.
Specyfika dokumentu, którego celem jest adaptacja do zmian klimatycznych, z priorytetem poprawy
bezpieczeństwa i gospodarki wodnej, z definicji ukierunkowana jest na ochronę poszczególnych
komponentów środowiska – zasobów i stanu wód, różnorodności biologicznej i powierzchni ziemi.

Trudności napotkane przy opracowaniu Prognozy wynikające z luk wiedzy (rozdz. 13)
W ocenie wpływu poszczególnych działań na środowisko wykorzystano zarówno dzisiejszy stan
wiedzy, jak i doświadczenie zespołu opracowującego prognozę. Niemniej z uwagi na specyfikę ocen
prognostycznych, także i niniejsza Prognoza obarczona jest pewną dozą niepewności. Ponadto na
poziomie oceny strategicznej, 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.

Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień MPA dla środowiska
(rozdz. 14)
W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą się w
znacznej mierze do środowiska. Stąd nie stwierdza się konieczności zastosowania dodatkowych
wskaźników.

Podsumowanie
MPA powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są
zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Działania adaptacyjne będą realizowane
w celu poprawy warunków życia w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna i są
silnie związane z celami ochrony środowiska w miejsce. Są ukierunkowane na łagodzenie zagrożeń
wynikających z zagrożeń klimatycznych dla sektorów Olsztyna, które w pracach nad MPA oceniono
jako najbardziej wrażliwe w mieście.
Zidentyfikowane możliwe negatywne oddziaływania na środowisko nie mają charakteru oddziaływań
znaczących, a wiążą się z prowadzeniem prac budowlanych, dla których, aby uniknąć wystąpienia
uciążliwości, należy zastosować powszechnie znane środki organizacyjnie i techniczne.
Działania adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Są także
spójne z polityką rozwoju miasta wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych
obowiązujących w mieście. MPA jest powiązany z tym dokumentami i będzie powodować
wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych dokumentów na środowisko, w szczególności w
zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony różnorodności biologicznej, a w szczególności
bezpieczeństwa, zdrowia i warunków życia mieszkańców Olsztyna.
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1 Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Plan adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu do
roku 2030” (zwana dalej Prognozą) została wykonana w ramach projektu „Opracowanie planów
adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowanego na zlecenie
Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. przez
Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego i Arcadis sp. z o.o.
Celem Prognozy jest ocena wpływu 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 kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Przedmiotem oceny są zapisy projektu „Plan adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu do roku
2030” zwanego dalej MPA.

2 Podstawa prawna i zakres Prognozy
Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 – zwanej dalej Ustawą
OOŚ) oraz postanowień zawartych w pismach:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismo WOOŚ.411.50.2018.AD z
14.06.2018 r.,
 Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
pismo ZNZ.9022.4.42.2018.AZ z 11.06.2018 r.
określających wymagany zakres i szczegółowość Prognozy. W pismach tych ustalono wymóg pełnego
zakresu Prognozy, a zatem w niniejszym opracowaniu uwzględniono w całości zapis art. 51 ust. 2 oraz
art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy OOŚ.
W poniżej tabeli przedstawiono umiejscowienie treści wynikających z ustawowego zakresu prognozy
w strukturze niniejszego dokumentu.

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. 2017 poz. 1405) w strukturze opracowania
Zakres Prognozy według Ustawy
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a – informacje o zawartości, głównych celach
projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b – informacja o metodach zastosowanych przy
sporządzaniu prognozy
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c – propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy

Miejsce w strukturze
Prognozy
Rozdz. 3
Rozdz. 4
Rozdz.14
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Zakres Prognozy według Ustawy
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d – informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e – streszczenie w języku niespecjalistycznym
art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f – oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą
prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań,
o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a – określa, analizuje i ocenia: istniejący stan środowiska
oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b - … stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c - … istniejące problemy ochrony środowiska istotne z
punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie…
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. d - … cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e - … przewidywane znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi,
krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne - z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te
elementy;
art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a – przedstawia: rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru
art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu
oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
– rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w
tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy
art. 52 ust. 2 W prognozie oddziaływania na środowisko(…) uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla
innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu
będącego przedmiotem postępowania

Miejsce w strukturze
Prognozy

Rozdz. 10
Streszczenie
(na początku Prognozy)
Załączniki

Rozdz. 5

Rozdz. 5 oraz załącznik
3
Rozdz. 5

Rozdz. 6

Rozdz. 7

Rozdz. 11

Rozdz. 8

Rozdz. 3
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3 Zawartość, główne cele MPA oraz jego powiązania
z innymi dokumentami
3.1 Główne zagrożenia dla miasta Olsztyna wynikające ze zmian klimatu
W ramach realizacji MPA wykonano szczegółową analizę danych klimatycznych i hydrologicznych z
wielolecia (lata 1981-2015) dla Olsztyna umożliwiła ocenę bieżącej ekspozycji miasta na zmiany
klimatu przy uwzględnieniu wybranych wskaźników charakteryzujących zjawiska klimatyczne.
Tabela 1.

Zmiany wskaźników klimatycznych w Olsztynie w okresie 1981-2015
Typ parametru

Warunki średnie

Upały

Chłody

Przymrozki
Susze

Zjawiska ekstremalne

Hydrologiczne

Wskaźnik
Temperatura średnia (rok)
Międzydobowa zmiana temperatury (rok)
Wysokość opadu (rok)
Dni grzewcze, stopniodni<17 (rok)
Dni grzewcze <17, liczba (rok)
Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej (rok)
Liczba dni z pokrywą śnieżną X-V
Temp. maks. ekstremum (rok)
Temp. maks. dobowa (rok)
Fale upałów, Tmax >30°C, liczba fal (rok)
Fale upałów, Tmax >30°C, suma dni (rok)
Temp. min. ekstremum (rok)
Temp. min. dobowa (rok)
Fale chłodów, Tmin <-10°C, liczba fal (rok)
Fale chłodów, Tmin <-10°C, suma dni (rok)
Dni mroźne (rok)
Przejście przez 0°C ilość dni (rok)
Przejście przez 0°C ilość dni (wiosna)
Przejście przez 0°C ilość dni (jesień)
Przejście przez 0°C ilość dni (zima)
Liczba dni bez opadu z temp <-5;2.5> (rok)
Liczba dni z opadem z temp <-5;2.5> (rok)
Najdłuższy okres bezopadowy (rok)
T> 25°C, brak opadu przez 3 dni, okresy (rok)
T> 25°C, brak opadu przez 3 dni, suma dni (rok)
Opad maksymalny (rok)
Najwyższa suma 2-dobowa opadów (rok)
Najwyższa suma 5-dobowa opadów (rok)
Maks poryw wiatru (rok)
Maks poryw wiatru >17, liczba dni (rok)
Liczba dni z burzą (rok)
Średnia długość niżówek Olsztyn-Kortowo (rok)
Sumaryczny niedobór wody Olsztyn-Kortowo (rok)
Średnia długość niżówek Smolajny (rok)
Sumaryczny niedobór wody Smolajny (rok)

Trend/Tendencja
++
++
++
+
+
++
++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
+
++
++
++
++
++
+++
++
++
++
+++
++
++
++
++
++

16

Niżówki Olsztyn-Kortowo – liczba (rok)
Niżówki Olsztyn-Kortowo – długość (rok)
Niżówki Smolajny – liczba (rok)
Niżówki Smolajny – długość (rok)
SSQ wodowskaz Olsztyn-Kortowo (rok)
SNQ wodowskaz Olsztyn-Kortowo (rok)
SSQ wodowskaz Smolajny (rok)
SNQ wodowskaz Smolajny (rok)
Skala ocen tendencji zmian wskaźników
klimatycznych:
Trend wzrostowy (istotny statystycznie)
Tendencja wzrostowa
Trend spadkowy (istotny statystycznie)
Tendencja spadkowa
Brak tendencji

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

Skala oceny zagrożenia klimatycznego
dla miasta
+
Brak zagrożenia
++
Zagrożenie słabe
+++
Zagrożenie silne

Na podstawie analizy powyższych danych stwierdzić można, że największymi zagrożeniami
klimatycznymi dla Miasta Olsztyn są wzrostowe trendy:
 upałów, przede wszystkim temperatur maksymalnych i liczby fal upałów,
 chłodów, wzrost liczby dni z temperaturą minimalną,
 opadów, sumy i ich intensywności powodujące wezbrania i nagłe powodzie lokalne typu flash
flood),
Istotnym zagrożeniem mogą też być susze (w szczególności długość okresów bezopadowych, lecz nie
potwierdzonych scenariuszami klimatycznymi) oraz wzrostowa tendencja liczby dni z przymrozkami,
które mogą powodować istotne skutki wiosną w okresie kwitnienia roślin oraz groźne oblodzenia.
Analiza prognoz zmian klimatu dla Olsztyna (klimat przyszły) opracowanych z wykorzystaniem
wyników symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX wskazuje, że w
perspektywie roku 2050 należy się spodziewać:
 wzrost o 75% liczby dni z temperaturą minimalną powyżej 20oC (tzw. nocy tropikalnych),
 wzrost o 31% liczby dni z temperaturą powyżej 30oC i o 27% występowania fal upałów,,
 utrzymania się na obecnym poziomie czasu trwania fal chłodów i niewielkim spadku (niecałe
14%) liczby dni mroźnych,
 w praktyce niewielkich zmian (spadku) liczby dni z przymrozkami (niecałe 10%),
 znacznego (ponad 20%) wzrostu opadów intensywnych,
 wzrostu sumy opadów w skali roku o ok. 5%.

17

3.2 Charakterystyka MPA
„Plan adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu do roku 2030”, którego projekt jest przedmiotem
prognozy 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 składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część
diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach
planistycznych i strategicznych miasta, danych meteorologicznych i hydrologicznych, danych
statystycznych i przestrzennych oraz ocenach przeprowadzonych przez ekspertów we współpracy z
przedstawicielami miasta. Częsz diagnostyczna uwzględnia elementy:
1) Analiza zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. W analizie uwzględnione zostały wybrane
zjawiska klimatyczne i ich pochodne, które mogą stanowić zagrożenie dla miasta, np. upały,
występowanie MWC, mrozy, intensywne opady, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu,
porywy wiatru, burze oraz koncentracja zanieczyszczeń powietrza. Charakterystykę zmian
klimatu opracowano na podstawie danych meteorologicznych i hydrologicznych z lat 19812015 opracowanych przez IMGW-PIB. Uwzględniono trendy przyszłych warunków
klimatycznych w horyzoncie do 2030 i 2050 – scenariusze klimatyczne obliczone dla dwóch
scenariuszy emisji gazów cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wynikiem analiz jest lista zjawisk i
ich pochodnych, stanowiących zagrożenie dla miasta i określenie ekspozycji miasta na te
zagrożenia.
2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była analizowana poprzez
ocenę wpływu zjawisk klimatycznych na poszczególne obszary miasta oraz sektory miejskie.
W przyjętej metodzie pod pojęciem sektor rozumie się – wydzieloną cześć funkcjonowania
miasta wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ aktywności
społeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Oceniono wrażliwość każdego z sektorów
miasta na zjawiska klimatyczne, a wynikiem tych analiz jest wybór czterech z nich, najbardziej
wrażliwych na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie przez zespół ekspercki i
przedstawicieli miasta w trybie warsztatowym.
3) Określenie potencjału adaptacyjnego miasta. Potencjał adaptacyjny został zdefiniowany w
ośmiu kategoriach zasobów: (1) możliwości finansowe, (2) przygotowanie służb, (3) kapitał
społeczny, (4) mechanizmy informowania i ostrzegania o zagrożeniach, (5) sieć i wyposażenie
instytucji i placówek miejskich, (6) organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie
zarządzania kryzysowego, (7) systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich,
(8) zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.
Ocena potencjału adaptacyjnego była niezbędna do oceny podatności miasta na zmiany
klimatu, a także została wykorzystana w planowaniu działań adaptacyjnych.
4) Ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Ocena podatności miasta została
przeprowadzona w oparciu o ocenę wrażliwości i ocenę potencjału adaptacyjnego. Im
większa wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym wyższa podatność
5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o scenariusze klimatyczne, ustalając zagrożenie
dla miasta wynikające z przewidywanych zmian klimatu oraz potencjalnych skutków
wystąpienia tych zjawisk klimatycznych w przestrzeni miasta. Analiza uwzględniała sektory
wybrane jako najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu. Analiza polegała na rozpoznaniu cech
obszarów miasta takich jak, liczba (zagęszczenie) mieszkańców, struktura demograficzna,
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występowanie i charakter infrastruktury i zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej,
udział powierzchni uszczelnionych itp. i tym samym potencjalnych skutków zagrożeń
powodowanych zjawiskami klimatycznymi. Na podstawie tych cech i oceny zagrożeń ustalano
poziom ryzyka dla poszczególnych obszarów w mieście. Poziom ryzyka oceniono w
czterostopniowej skali (bardzo wysoki, wysoki, średnie, niskie). Planowane działania
adaptacyjne, w obszarach, dla których ryzyko oszacowano na poziomie bardzo wysokim i
wysokim mają najwyższy priorytet.
Wrażliwość miasta na zmiany klimatu jest cechą w miarę statyczną, gdyż zdeterminowana jest
trwałymi fizycznymi elementami miasta. Jednym z tych stałych elementów jest struktura
funkcjonalno-przestrzenna. Uwzględnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej w ocenie
wrażliwości miasta uzasadnione jest przestrzennym zróżnicowaniem w reagowaniu elementów
miasta na zjawiska klimatyczne. Zróżnicowanie to jest przede wszystkim zależne od proporcji
terenów zabudowanych i terenów biologicznie czynnych oraz form - architektonicznej i
urbanistycznej - ściśle związanych z funkcją zabudowy. W ramach MPA wyróżniono jednolite typy
wydzieleń przestrzennych uwzględniając kilka klimatozależnych czynników jak obszary
przepuszczalne i nie oraz gęstość zabudowy.
Dokonanie analizy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta pozwala nie tylko zidentyfikować
miejsca wrażliwe, ale także wskazuje miejsca przyszłych interwencji adaptacyjnych. Wyznaczone
obszary wrażliwości miasta Olsztyn, wykorzystane od przestrzennej oceny wrażliwości miasta w
ujęciu sektorowym zostały przedstawione na poniższej mapie.

Rys . 1.

Wydzielone obszary wrażliwości Olsztyna na zmiany klimatu (źródło: projekt MPA)
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W wyniku przeprowadzonej analizy, w Olsztynie za najbardziej wrażliwe uznano następujące sektory:
1. Zdrowie publiczne łącznie z energetyką. Sektor ten uznano za najbardziej wrażliwy m.in. ze
względu na możliwe problemy związane z produkcją energii cieplnej oraz obserwowane trendy
demograficzne i dużą gęstość zaludnienia. Olsztyn posiada duży potencjał, który może przyczynić
się do obniżenia wrażliwości w tym sektorze, o czym więcej napisano w dalszej części dokumentu
(np. sprawnie działające służby, rozbudowana infrastruktura ochrony zdrowia i energetyczna,
znaczne obszary zielonej infrastruktury). Pomimo to, obserwowane i prognozowane zmiany
klimatu mogą wpływać w coraz większym stopniu na zdrowie publiczne i bezpieczeństwo dostaw
energii. Wpływ na zdrowie publiczne ma postać bezpośrednią (np. fale upałów i chłodów, deszcze
nawalne i ekstremalne opady śniegu) i pośrednią (np. nasilenie oddziaływania na skutek
urbanizacji, niedobory lub zła jakość wody, choroby przenoszone przez zwierzęta). Do najbardziej
wrażliwych grup w sektorze zdrowia publicznego należą osoby bezdomne, osoby starsze (>65
roku życia) oraz osoby przewlekle chore. Sektor energetyki wrażliwy jest szczególnie na fale
upałów i chłodów, które wymuszają konieczność zapewnienie trwałości dostaw nośników energii
elektrycznej i cieplnej, a także na ekstremalne zjawiska pogodowe (opady i powodowane nimi
powodzie, wiatr, burze), które stanowią zagrożenie dla infrastruktury dystrybucji energii. Poza
wrażliwością komponentów takich jak podsystem elektroenergetyczny i ciepłowniczy, przy
ocenie sektora brano pod uwagę również wrażliwość odbiorców nośników energii, głównie
budynków mieszkalnych oraz zdrowa publicznego.
2. Gospodarka wodna łącznie z różnorodnością biologiczną. Wszystkie z analizowanych
podsystemów sektora gospodarka wodna, tj. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków oraz ochrona przeciwpowodziowa, ocenione zostały łącznie jako jeden z
sektorów o największej wrażliwości na zmiany klimatu. Spośród trzech podsystemów,
zaopatrzenie w wodę ocenione zostało jako najmniej wrażliwy ze względu na fakt, że głównym
źródłem zaopatrzenia miasta w wodę są zasoby wód podziemnych. W przypadku odprowadzania
i oczyszczania ścieków istotnym problemem jest stan sieci kanalizacyjnej, która jest podatna na
uszkodzenia i pozwala na dopływ znacznych ilości wód infiltracyjnych do oczyszczalni. Przy
zakładanych kierunkach zmian klimatu (wielkość i intensywność opadów) problemy te mogą się
pogłębić. Najbardziej wrażliwym na zmiany klimatu podsystemem jest infrastruktura
przeciwpowodziowa. Jest ona nie tylko wrażliwa na efekty zmian klimatu (np. awarie na skutek
zwiększonych dopływów, blokowanie przepływu podczas intensywnych opadów) ale sama
wpływa na inne sektory, gdyż jej niepoprawne funkcjonowanie i niewystarczająca wydajność
powodują zagrożenia dla środowiska, infrastruktury oraz zdrowia i życia ludzi. Sieć kanalizacji
deszczowej już obecnie oceniana jest jako niewystarczająco rozwinięta i o niskim stanie
technicznym. Przyczynia się ona do podtopień na terenie miasta oraz negatywnie wpływa na
jakość wód odbiorników. W przypadku Olsztyna, biorąc pod uwagę duży udział wód
powierzchniowych w całkowitej powierzchni miasta, a także biorąc pod uwagę walory
przyrodnicze i ich ścisły związek z zasobami wodnymi, uznano, że wrażliwość sektora gospodarka
wodna oceniona zostanie wspólnie z wrażliwością sektora różnorodność biologiczna. Dla
drugiego z ocenianych sektorów zmiany klimatu stanowią naturalną presję, która na terenach
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zurbanizowanych może być potęgowana czynnikami antropogenicznymi. Do najbardziej
wrażliwych siedlisk należą siedliska wód słodkich płynących i stojących, torfowiska i inne tereny
podmokłe. Oddziaływanie zmian klimatu może objawiać się np. gradacją szkodników, zanikiem
małych cieków i zbiorników, wysychaniem bagien i torfowisk, rozwojem gatunków inwazyjnych i
zmniejszeniem retencji naturalnej.
3. Transport, którego najbardziej wrażliwym komponentem jest podsystem drogowy. System
drogowy miasta jest niewydolny i wymaga wielu inwestycji. Jedną z priorytetowych jest budowa
obwodnicy Olsztyna, która odprowadzi uciążliwy ruch tranzytowy z centrum miasta. Zła jakość
nawierzchni, połączona z częściowo niewydolnym systemem odwadniania ulic przekładają się na
stosunkowo wysokie zagrożenie wypadkami samochodowymi w mieście. Zjawiska ekstremalne
jak deszcze nawalne, fale upałów i wysokie temperatury, zjawisko gołoledzi, tylko przyczyniają się
do nasilenia wspomnianych wyżej problemów. Pomimo inwestycji w komunikację autobusową
oraz uruchomienia w mieście linii tramwajowej, transport publiczny nadal w niewystarczającym
stopniu obsługuje lokalne gminy, czego konsekwencją jest duży ruch samochodowy.
Usprawnienia w systemie komunikacji miejskiej przekładają się głównie na odciążenie ruchu
wewnątrz miasta nie przyczyniając się znacząco do rozładowania zatorów na trasach wlotowych.
Sektor transportu jest nie tylko wrażliwy na efekty zmian klimatu, ale sam może znacząco
wpływać na wrażliwość innych sektorów (np. rozbudowa dróg może stanowić zagrożenie dla
terenów zielonych w centrum miasta). Bez wątpienia miasto, którego celem jest podniesienie
atrakcyjności dla mieszkańców i turystów będzie dążyło do zapewnienia wydajnej sieci dróg i
komunikacji publicznej. Jednak dążenia te muszą mieć charakter zrównoważonego rozwoju, który
poza podstawowym celem zapewni też zachowanie niewątpliwych walorów przyrodniczych
miasta, które już obecnie i w niedalekiej przyszłości mogą się stać ważnym narzędziem
łagodzącym niepożądane zmiany zachodzące w klimacie.
4. Turystyka oraz dziedzictwo kulturowe, które łącznie obejmują następujące komponenty:
atrakcje turystyczne, bazę noclegową, ruch turystyczny (turystyka) oraz obiekty i strefy objęte
ochroną konserwatorstwa oraz inne obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych
(dziedzictwo kulturowe). Oba te sektory w przypadku Olsztyna bardzo mocno się przenikają,
czego wyrazem jest kierunek promocji miasta, w którym dziedzictwo kultury jest podkreślane
jako jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych. Do atrakcji tych należą też tereny zielone i
wody powierzchniowe (szczególnie te chronione), które stanowią istotną część powierzchni
miasta, przyczyniającą się także do unikatowego jego charakteru na tle innych miast. Sektory
turystyka i dziedzictwo kulturowe są wrażliwe na zmiany klimatu, co dotyczy zarówno obiektów
objętych ochroną konserwatorską jak i innych obiektów cennych ze względów historycznych i
kulturowych (wrażliwość na temperatury przejściowe, silny wiatr i burze, intensywne opady
śniegu i deszczu oraz zanieczyszczenia powietrza), jak i głównych atrakcji turystycznych i tych
związanych z obiektami kultury i dziedzictwem przyrodniczym (wrażliwość na: fale upałów i
mrozów, silny wiatr i burze, deszcze nawalne, zanieczyszczenia powietrza)
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Na podstawie diagnozy, z uwzględnieniem sektorów wrażliwości, opracowano następujące elementy
planu:
1) Cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu wynikające z przyjętych przez miasto
wizji adaptacyjnej oraz celu nadrzędnego,
2) Działania adaptacyjne składające się na opcje adaptacji. Działania adaptacyjne zostały
podzielone na trzy grupy: (1) działania techniczne, (2) działania organizacyjne, (3) działania
informacyjno-edukacyjne. Działania wiążą się z kluczowymi projektami, które pomogą miastu
przystosować się do zmian klimatu, obniżając jego podatność na zagrożenia klimatyczne.
Przygotowano wariantowe listy (opcje) działań adaptacyjnych. Opcje adaptacji zostały
poddane analizom wielokryterialnej oraz kosztów i korzyści. Doboru działań adaptacyjnych
dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w optymalny sposób z
uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, efektywności
kosztowej oraz synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu zagrożeń
środowiskowych, także innych niż klimatyczne. Analizy wielokryterialna oraz kosztów i
korzyści pozwoliły na wybór opcji działań adaptacyjnych dla miasta.
3) Wdrażanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty
wdrażające, oszacowano koszty i zaproponowano potencjalne źródła finansowania,
określono zasady i wskaźniki monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz określono sposób i
wskaźniki ewaluacji Planu Adaptacji.
Projekt MPA dla Olsztyna oparto na następującej wizji adaptacji miasta do zmian klimatycznych:
„Olsztyn to miasto zapewniające wysoką jakość życia mieszkańcom
w warunkach zmieniającego się klimatu”
ze wskazaniem celu nadrzędnego adaptacji tj.:
„Podniesienia potencjału adaptacyjnego miasta Olsztyn
zapewniającego wdrażanie zrównoważonego rozwoju i osiągniecie wysokiej jakości życia”
Osiągnięcie nadrzędnego celu adaptacji, możliwe będzie dzięki realizacji 6 celów strategicznych, w
tym:
 Cel 1. Utworzenie Systemu Wspomagania Decyzji. Uwzględnienie w polityce lokalnej
problematyki zmian klimatu wymaga tworzenia zintegrowanych systemów informacji (o
zagrożeniach i skutkach), ostrzegania i współpracy. Istotnym z punktu widzenia prowadzenia
polityki rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom jest monitorowanie
zagrożeń pogodowych związanych z klimatem i odpowiednia polityka informacyjna. Miasto
Olsztyn dostrzega konieczność i potrzebę budowania systemu pozwalającego wspomagać
decyzje strategiczne dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem
adaptacji do zmian klimatu. W celu 1., ze względu na regionalny charakter zagrożeń
klimatycznych oraz konieczność współdziałania struktur lokalnych, zapisano także działania,
które dotyczą tworzenie procedur, zasad oraz pogłębiania współpracy i wymiany wiedzy w
ramach MOF Olsztyna.
 Cel 2. Utworzenie Centrum Edukacji na Rzecz Adaptacji do Zmian Klimatu. Żeby skutecznie
podejmować działania związane z adaptacją do zmian klimatu, potrzeba odpowiedniej wiedzy
i świadomości wszystkich aktorów polityki lokalnej oraz społeczeństwa. Działania mające na
celu podnoszenie Widzy i świadomości mogą być realizowane na wiele sposobów. Dlatego w
ramach celu 2. przewidziane są m.in. badania świadomości społecznej w zakresie zamian
klimatu i adaptacji do zmian klimatu, co pozwoli określić zarówno potrzeby edukacyjne jak i
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informacyjne z uwzględnieniem potrzeb rożnych grup interesariuszy. W ramach celu
przewiduje się włączenie (i współpracę) różnych podmiotów, co pozwoli na prowadzenie
edukacji zarówno formalnej jak i pozaformalnej. Istotne znaczenie w kontekście wdrażania
celu 2. mają działania demonstracyjne i promowanie rozwiązań sprzyjających adaptacji do
zmian klimatu. Cel 2., w tym szczególnie poniesienie świadomości społecznej, będzie
warunkował wdrażanie innych celów, poprzez budowanie zrozumienia i akceptacji dla
konieczności podjęcia innych działań np. technicznych, inwestycyjnych czy organizacyjnych
Cel 3. Wzmocnienie potencjału służb. Podejmowanie skutecznych działań związanych z
występowaniem zagrożeń związanych ze zjawiskami klimatycznymi, a przede wszystkim
minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców wymaga systemu monitorowania,
informowania i ostrzegania, tworzenia procedur współpracy (co zapisano w celu 1.), ale także
odpowiedniego wyposażenia służb ratowniczych. W ramach prowadzonej diagnozy
zidentyfikowano potrzeby w zakresie wsparcia infrastrukturalnego dla CZK oraz doposażenia
technicznego służb ratowniczych. Cel 3. zakłada także kontynuowanie i rozwijanie współpracy
różnych służb ratowniczych w ramach całego MOF
Cel 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych. Zagrożenia termiczne, jak wynika z analizy
przeprowadzona dla miasta Olsztyn,
należą do jednych z kluczowych zagrożeń
klimatycznych. Adaptacja do prognozowanych zmian w zakresie wskaźników termicznych
wymaga podjęcia szeregu działań, zarówno w zakresie planowania przestrzeni miasta (m.in.
planowanie i ochrona korytarzy wentylacyjnych, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania
zielonej i błękitnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczne), jak i działań technicznych
związanych z termomodernizacją budynków i wykorzystaniem OZE (szczególnie w obiektach
użyteczności publicznej). Jednym z kluczowych elementów dla funkcjonowania miasta i
dostosowania go do zmian klimatycznych jest komunikacja publiczna (transport publiczny),
dlatego w ramach celu 4. zaplanowano działanie w tym zakresie. Szczególnie wrażliwy na
zagrożenia termiczne jest także sektor ciepłowniczy, dlatego miasto chce w ramach realizacji
tego celu dokonać inwentaryzacji terytorialnej zagrożeń klimatycznych dla systemu.
Cel 5. Adaptacja do zagrożeń związanych z opadem i powodziami / podtopieniami.
Zagrożenia związane zarówno z opadem jak i jego skutkami (w tym podtopieniami i
osuwiskami) to duże wyzwanie dla adaptacji miasta Olsztyn, dlatego wymaga podjęcia
różnorodnych działań na wielu płaszczyznach, w tym związanych z odpowiednim:
planowaniem przestrzeni, BZI, ochroną prawną terenów zieleni, wód powierzchniowych) oraz
rozwiązań technicznych i technologicznych (szczególnie w zakresie systemu kanalizacji,
zbiorników retencyjnych, zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej). W ramach tego
celu zakładane jest także podjęcia działań w zakresie inwentaryzacji systemu zaopatrzenia w
wodę i optymalizacji zużycia wody.
Cel 6. Wykorzystanie szans dla zdrowia, dziedzictwa i turystyki. Jednym z głównych
kierunków rozwoju miasta Olsztyn jest turystyka, w tym oparta o dziedzictwo. Tworzenie
infrastruktury szlaków rowerowych i pieszych to także działanie sprzyjające mieszkańcom, bo
to nowe miejsca rekreacji i możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Ale szlaki
rowerowe i piesze to także okazja do poznawanie historii miasta i okolicy oraz edukacji w
zakresie adaptacji do zmian klimatu. Dlatego działania w ramach celu 6 zakładają wytyczanie
ścieżek tematycznych poświęconych tej tematyce. Także miejsca odpoczynku (i mieszkańców
i turystów), szczególnie w obrębie starego miasta to okazja eksponowania działań
demonstracyjnych, z funkcją informacyjną i edukacyjną. Cel zakłada także realizacje działań
adaptacyjnych jako elementu procesu rewitalizacji np. tworzenie ogrodów kieszonkowych,
które mogą pełnić także funkcje społeczne, jako miejsca integrujące mieszkańców.
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Realizacja powyższych celów wykonana będzie w podziale na działania szczegółowe, podlegające
ocenie oddziaływania w niniejszym dokumencie.

Tabela 2.

Cele szczegółowe i działania adaptacyjne zawarte w projekcie MPA dla Olsztyna
Wyszczególnienie

Cel 1. Utworzenie Systemu Wspomagania Decyzji
Działanie 1.1
Utworzenie bazy danych o zagrożeniach
Działanie 1.2
Utworzenie bazy danych o skutkach i kosztach
Działanie 1.3
Budowa systemu monitoringu zagrożeń pogodowych
Działanie 1.4
Opracowanie systemu prognoz wpływu zagrożeń klimatycznych z
uwzględnieniem rozwoju miasta
Działanie 1.5
Budowa systemu ostrzegania przed zagrożeniami
Działanie 1.6
Przegląd i optymalizacja istniejących planów zarządzania kryzysowego
Działanie 1.7
Przegląd i aktualizacja dokumentów strategicznych z uwzględnieniem
zagrożeń klimatycznych
Działanie 1.8
Opracowanie zasad współpracy w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego, w tym procedur
Działanie 1.9
Ocena efektywności działań MPA
Działanie 1.10 Opracowanie i przyjęcie wytycznych planistycznych/urbanistycznych w
ujęciu zmian klimatu
Działanie 1.11 Budowa platformy wymiany wiedzy o dobrych praktykach adaptacji miast
do zmian klimatu
Cel. 2 Utworzenie Centrum Edukacji na Rzecz Adaptacji do Zmian Klimatu
Działanie 2.1
Przygotowanie i przeprowadzenie badań świadomości społecznej w
zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu
Działanie 2.2
Podjęcie współpracy z Parkiem Technologicznym i Uczelniami Wyższymi
Działanie 2.3
Przygotowanie oferty warsztatów, eksperymentów - oferta dla szkół
Działanie 2.4
Cykliczne wykłady, prelekcje otwarte, w tym w zakresie afektywności
energetycznej
Działanie 2.5
Promowanie dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych
Działanie 2.6
Inwestycja/działanie demonstracyjne jako przykład dobrych praktyk
Działanie 2.7
Szkolenia pokazowe np. z udziałem młodzieży ze szkół średnich
Cel 3. Wzmocnienie potencjału służb
Działanie 3.1
Techniczne wzmocnienie służb ratowniczych i jednostek Zarządzania
Kryzysowego
Działanie 3.2
Optymalizacja działań i zasobów w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Działanie 3.3
Wspólne szkolenia służb w ramach współpracy PSP, OSP i ZRM
Działanie 3.4
Wzmocnienie i rozwój systemu aplikacji informacyjnych w ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Cel 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych
Działanie 4.1
Planowanie i ochrona korytarzy wentylacyjnych
Działanie 4.2
Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, dostosowanej
do użyteczności dla społeczeństwa
Działanie 4.3
Instalacja OZE szczególnie na obiektach użyteczności publicznej
Działanie 4.4
Termomodernizacja budynków
Działanie 4.5
Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do zagrożeń
Działanie 4.6
Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych

Grupy działań
O
IE
T
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Wyszczególnienie
Działanie 4.7
Przegląd infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej
Cel 5. Adaptacja do zagrożeń związanych z opadem i powodziami / podtopieniami
Działanie 5.1
Opracowanie / Aktualizacja i wdrażanie programu zagospodarowania wód
opadowych wraz z analizą wypływu na odbiorniki wód
Działanie 5.2
Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i
infrastruktury krytycznej w strefie zagrożenia (powodzią, osuwiskami itp.)
Działanie 5.3
Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury
Działanie 5.4
Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Działanie 5.5
Tworzenie pasów buforowych i stosowanie innych rozwiązań
ograniczających dopływ zanieczyszczeń do odbiorników wraz ze spływem
powierzchniowym (np. studzienki kanalizacji z filtrami)
Działanie 5.6
Automatyzacja monitoringu i kontroli pracy kanalizacji deszczowej
Działanie 5.7
Ochrona prawna terenów zieleni, wód powierzchniowych, mokradeł,
torfowisk
Cel 6. Wykorzystanie szans dla zdrowia, dziedzictwa i turystyki
Działanie 6.1
Wytyczenie nowych szlaków turystyki rowerowo-pieszej i łączenie w pętle
tematyczne szlaków rowerowych i pieszych

Działanie 6.2

Tworzenie skwerów klimatycznych, małej architektury jako infrastruktury
uzupełniającej

Grupy działań
O
IE
T
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grupy działań:
O – organizacyjne, IE – informacyjno-edukacyjne, T – techniczne

3.3 Powiązanie MPA z dokumentami
wspólnotowego i krajowego

szczebla

międzynarodowego,

Opracowanie MPA wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym wskazuje się na
potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej księgi. Adaptacja do
zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. na forum
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań z
Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.
W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu na
koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także z
uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie
antropopresji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał MPA jest realizacją przez Ministra
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
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retencji, zwiększenie ilości terenów zieleni i wodnych, które wynikają z realizacji tego kierunku
działań, a w tym działania 4.2.1. Ten pozytywny wpływ dotyczy różnorodności biologicznej,
warunków życia ludzi, zasobów i jakości wody, jakości powietrza oraz krajobrazu. W rekomendacjach
dotyczących SPA 2020 nie wskazano propozycji zapisów, które odnosiłyby się do samego dokumentu
MPA.
MPA jest powiązany także z krajowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności takimi jak:
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. W poniżej
tabeli 2 wymieniono najważniejsze dokumenty, z którymi powiązany jest MPA.

Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z dokumentami
szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego
Tabela 3.

Lp.

Dokument

1

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

2

Biała Księga: Adaptacja do
zmian klimatu:
europejskie ramy działania

3

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

4

Strategia UE w zakresie
adaptacji do zmian klimatu

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA
Ocena zgodności
z dokumentem
Program z Nairobi realizuje art. 4. Ramowej
MPA wynika z polityki
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
adaptacyjnej UE
zmian klimatu, w którym zapisano, że Strony
wyrażonej w Białej
będą „formułować, wdrażać, publikować i
Księdze, która z kolei
regularnie aktualizować krajowe i – tam, gdzie
jest odpowiedzią UE na
jest to właściwe – regionalne programy
Program z Nairobi. MPA
obejmujące środki (...) ułatwiające odpowiednią jest spójne z tą polityką.
adaptację do zmian klimatu”. MPA – pośredniopoprzez politykę adaptacyjną UE – wpisuje się
w Program.
Biała Księga ukierunkowuje przygotowanie UE
MPA wynika z polityki
do skuteczniejszego reagowania na skutki
adaptacyjnej UE
zmian klimatu na poziomie UE i krajów
wyrażonej w Białej
członkowskich. Biała Księga wskazuje m.in.
Księdze i jest z nią
„wspieranie strategii zwiększających zdolność
spójny.
adaptacji do zmian klimatu z punktu widzenia
zdrowia, infrastruktur oraz produkcyjnych
funkcji gruntów, m.in. poprzez poprawę
w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i
ekosystemami.” Projekt MPA
W SPA 2020 jedno z działań odnosi się do
MPA wynika z działania
potrzeby opracowania dokumentów
4.2.1. SPA 2020. Jest
strategicznych poświęconych adaptacji do
zgodny z tym
zmian klimatu. Jest to działanie 4.2.1.
dokumentem.
Opracowanie miejskich planów adaptacji z
uwzględnieniem zarządzania wodami
opadowymi.
Strategia adaptacji UE kładzie nacisk na
W MPA wykorzystana
wsparcie państw członkowskich w przyjęciu
jest aktualna wiedza o
„wszechstronnych strategii
zmianach klimatu i
przystosowawczych”. Jednym z narzędzi tego
adaptacji do skutków
wsparcia jest portal Clime-ADAPT,
tych zmian, której
dostarczający aktualna wiedzę o zmianach
udostępnianie jest
klimatu, adaptacji oraz prezentujący metody
efektem wdrożenia
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Lp.

Dokument

5

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR)

7

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030 (KPZK)

8

Krajowa Polityka Miejska
do 2020 roku

9

Pakiet klimatyczno –
energetyczny

10

Strategia rozwoju
transportu do 2020 roku (z
perspektywą do 2030

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA
Ocena zgodności
z dokumentem
oceny podatności i ryzyka związanego ze
Strategii UE.
zmianami klimatu. MPA wykorzystuje tę wiedzę
i metody.
W Strategii w obszarze środowiska wskazuje się MPA jest spójny z
działania służące przystosowaniu się do
zapisami SOR
skutków suszy, przeciwdziałaniu skutków
dotyczącymi adaptacji
powodzi, ochronie zasobów wodnych. Jednym z do zmian klimatu.
działań jest także „rozwój infrastruktury
zielonej i błękitnej obszarów zurbanizowanych,
w celu zachowania łączności przestrzennej
wewnątrz tych obszarów i z terenami
otwartymi oraz wspomagania procesów
adaptacji do zmian klimatu.” MPA zawiera
działania pokrywające się z działaniami SOR.
Spośród sześciu celów polityki przestrzennej
Spójny z zapisami KPZK
kraju dwa odnoszą się do problematyki
odnoszącymi się do
adaptacji do zmian klimatu: (1) Kształtowanie
poprawy jakości
struktur przestrzennych wspierających
środowiska i odporności
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
na zagrożenia związane
środowiska przyrodniczego i walorów
ze zmianami klimatu.
krajobrazowych Polski oraz (2) Zwiększenie
odporności struktury przestrzennej na
zagrożenia naturalne (…). Działania MPA są
ukierunkowane na poprawę jakości środowiska
przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie
odporności miasta na zagrożenia związane ze
zmianami klimatu.
Polityka miejska wprost odnosi się do adaptacji MPA jest elementem
do zmian klimatu. Działania, w niej zawarte są
działania wskazanego w
realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do Polityce miejskiej
regulacji prawnych i wspierania i
dotyczącego
koordynowania działań adaptacyjnych w
opracowania planów
miastach. W Polityce jako jedno z działań
adaptacji w miastach
wpisano „Minister właściwy ds. środowiska
powyżej 100 tys.
opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla
mieszkańców.
miast powyżej 100 tys. mieszkańców” Tak więc
MPA jest realizacją zapisów Polityki miejskiej.
Skupia się na 3 celach głównych: ograniczeniu
MPA jest spójny,
emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu
realizowane będą
udziału energii ze źródeł odnawialnych i
działania związane z
podnoszeniu efektywności energetycznej w
ograniczaniem
Unii Europejskiej.
energochłonności i
emisyjności (inwestycje
w OZE i
termomodernizacje)
Działania w projekcie MPA są zbieżne z celami
Spójny, w szczególności
związanymi z tworzeniem zintegrowanych
przyczyni się do
systemów transportowych, w tym celów:
ograniczania
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Lp.

Dokument
roku)

11

Program ochrony i
zrównoważonego
użytkowania
różnorodności biologicznej
wraz z Planem działań na
lata 2015-2020

12

Krajowy Program Ochrony
Powietrza do roku 2020

13

Narodowy Program
Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej

14

Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku

15

Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23
października 2000 r.
ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki
wodnej

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA
Ocena zgodności
z dokumentem
stworzenia nowoczesnej i spójnej sieci
negatywnego wpływu
infrastruktury transportowej, oraz ograniczanie transportu na
negatywnego wpływu transportu na
środowisko
środowisko.
W Programie określono konieczność
Spójny, w zakresie
ograniczenia zagrożeń wynikających ze zmian
rozwoju terenów
klimatu oraz presji ze strony gatunków
zielnych oraz
inwazyjnych (cel szczegółowy F) oraz kierunek
ograniczania zagrożeń
interwencji (D.II) Wdrożenie koncepcji zielonej
dla różnorodności
infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na
biologicznej
utrzymanie i wzmocnienie istniejących
wynikających ze zmian
ekosystemów oraz ich usług
klimatu
cele odnoszą się do pakietu klimatycznoSpójny, ograniczanie
energetycznego i implementacji
energochłonności i
zrównoważonego rozwoju szczególnie poprzez
emisyjności (inwestycje
działania innowacyjne nakierowane na
w OZE i
zmniejszenie emisji
termomodernizacje)
ograniczanie energochłonności gospodarki,
Spójny, ograniczanie
działania nastawione na zmniejszanie emisji
energochłonności i
gazów cieplarnianych, promowanie OZE
emisyjności (inwestycje
w OZE i
termomodernizacje)
Działanie zgodne z zasadami pakietu
Spójny, ograniczanie
energetyczno-klimatycznego: ograniczanie
energochłonności i
energochłonności gospodarki, wzrost udziału
emisyjności (inwestycje
OZE,
w OZE i
termomodernizacje)
Działania w ramach Dyrektywy Wodnej
Spójny, działania MPA
odnoszą się względem ilościowym i
związane są w
jakościowym, a także do ochrony ekosystemów szczególności z
wodnych i lądowych zależnych od wód, poprzez racjonalną gospodarką
działania mające na celu poprawę stanu
wodno- ściekową i
ochrony zasobów wodnych pod do poprawy
ochrona dolin rzecznych,
stanu chemicznego i potencjału ekologicznego
co przyczynia się do
wód, min poparz ograniczanie presji
wzrostu jakości wód.

3.4 Powiązanie MPA z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
szczebla regionalnego i lokalnego
MPA powiązany jest z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w mieście. MPA
powiązany jest także z dokumentami szczebla regionalnego w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym. W ocenie zgodności odniesiono się również do informacji zawartych w prognozach
oddziaływania na środowisko dokumentów, dla tych dokumentów dla których przeprowadzona była
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy powiązania MPA z tymi dokumentami.
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Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z innymi
dokumentami
Tabela 4.

Lp.

Dokument

1

Strategia Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2025

2

Regionalny Program
Operacyjny Warmia i Mazury
2014-2020

3

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
warmińsko-mazurskiego

4

Program Ochrony Środowiska
Województwa WarmińskoMazurskiego

5

Plan gospodarki odpadami dla
województwa warmińskomazurskiego na lata 20162022

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
Ocena zgodności
do działań adaptacyjnych odnoszą się zapisy Spójny, w zakresie
celów operacyjnych: 7.4.3. poprawa jakości
działań w kierunku
środowiska przyrodniczego i
osiągnięcia wysokiej
bezpieczeństwa ekologicznego; a w ramach
jakości życia poprzez:
obszarów strategicznej interwencji wyróżnia osiągnięcie i
Aglomeracje Olsztyńską, w której
utrzymaniem wysokiej
interwencja publiczna skupiać się będzie
jakości środowiska, wraz
m.in. na osiągnięciu wysokiej jakości życia
ze zwiększeniem
bezpieczeństwa
odporności przestrzeni
województwa na
zagrożenia naturalne
cele korelują bezpośrednio z celami Strategii Spójny. Zakres MPA
Województwa, w szczególności dla osi
stwarza potencjał
priorytetowej 2.4. efektywność
finansowania części
energetyczna; 2.5 środowisko przyrodnicze działań z RPO
i racjonalne wykorzystanie zasobów 2.6.
Kultura, 2.7 infrastruktura transportowa
oraz 2.9 dostęp do wysokiej jakości usług
publicznych
sprzyjające adaptacji do zmian klimatu to:
Spójny, w zakresie
cel szczegółowy 5 i 6 odnoszące się do
zrównoważonego
polityki przestrzennej: 5). Zachowanie i
zagospodarowania
odtwarzanie wysokiej jakości struktur
przestrzenią, z
przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych osiągnięciem i
regionu oraz zrównoważone korzystanie z
utrzymaniem wysokiej
zasobów środowiska, stanowiące istotny
jakości środowiska, wraz
element polityki rozwoju województwa 6).
ze zwiększeniem
Zwiększenie odporności przestrzeni
bezpieczeństwa
województwa na zagrożenia naturalne i
odporności przestrzeni
antropogeniczne oraz utratę
województwa na
bezpieczeństwa energetycznego, a także
zagrożenia naturalne
uwzględnianie w polityce przestrzennej
regionu potrzeb obronnych państwa
zapisy związane z adaptacją do zmian
Spójny, działania MPA w
klimatu to następujące z wyznaczonych
całości zgodne są z
dziesięciu obszarów interwencji: ochrona
celami Planu,
klimatu i jakość powietrza, gospodarka
wodno-ściekowa, zasoby przyrodnicze
powiązania w zakresie celów:
Spójny, ograniczanie
wyeliminowanie praktyk nielegalnego
energochłonności i
postępowania z odpadami; odzysk
emisyjności (inwestycje
energetyczny paliwa z odpadów powstałego w OZE i
z przetwarzania odpadów komunalnych na
termomodernizacje),
obszarze województwa warmińskodziałania szkoleniowe i
mazurskiego, w ilości nie większej niż 30%
edukacyjne
masy wytworzonych odpadów komunalnych
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Lp.

Dokument
Strategia rozwoju turystyki
województwa warmińskomazurskiego do roku 2025

6

Strategia rozwoju miasta –
Olsztyn 2020

7

Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego miasta
Olsztyna

8

Program ochrony środowiska
dla miasta Olsztyna do 2020 r.

9

Program ochrony środowiska
przed hałasem dla Miasta
Olsztyna

10

Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta
Olsztyna

11

Miejski Programu Rewitalizacji
Olsztyna 2020

12

Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla
Miasta Olsztyna na lata 2012 –
2027
Program ochrony powietrza

13

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
Ocena zgodności
Synergia kultury i turystyki oraz Eko Trendy
Spójny, w ramach MPA
w turystyce, w szczegółowych działaniach
rozwój szlaków pieszych
odnosząca się do kreatywności w turystyce, i rowerowych oraz
turystyki inteligentnej w tym edukacyjnej i
działania szkoleniowe i
kombinowanej, eko transportu i edukacji
edukacyjne
ekologicznej
Cele związane z przestrzenią miasta i
Spójny, działania MPA
tworzeniem przyjaznego środowiska do
przyczynią się do
życia i rozwoju, w tym poprawą stanu
poprawy stanu
środowiska przyrodniczego, tworzeniem
środowiska w mieście
efektywnych i niezawodnych systemów
oraz jakości życia
infrastruktury technicznej
mieszkańców.
Zapewnienie kształtowania i utrzymania
Spójny, MPA w
jakości środowiska i racjonalne
znacznym stopniu
gospodarowanie przestrzenią
odnosi się do adaptacji i
zagospodarowanie
planowania
przestrzennego
Wszystkie cele związane z poprawą stanu
Spójny, w zakresie
jakości środowiska i bezpieczeństwem oraz
działań przyczyniających
edukacją ekologiczną
się do poprawy stanu
środowiska i edukacji
społeczeństwa
Cele związane z ograniczaniem uciążliwości
Spójny, w zakresie
ruchu drogowego, poprawa przepustowości działań związanych z
i płynności ruchu,
dostosowaniem
systemu komunikacji
publicznej do zagrożeń
Rozwój planowania energetycznego oraz
Spójny, działania MPA są
zarządzania energią w regionie,
zbieżne z ograniczaniem
optymalizacja działań związanych z
zużycia energii (OZE i
produkcją i wykorzystaniem energii,
termomodernizację) co
zmniejszenie zużycia energii w
wiąże się też
poszczególnych sektorach odbiorców
optymalizacją jej zużycia
energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza (w tym gazów cieplarnianych)
oraz promocja odnawialnych źródeł energii
Powiazanie z celami związanymi z
Spójny, działania MPA
tworzeniem atrakcyjnej przestrzeni
mogą wpłynąć za
publicznej oraz wysokim poziomem
podniesienie jakości
środowiskowych walorów życia
środowiska i jakości
mieszkańców
życia na terenach
wymagających
rewitalizacji
Powiązanie w zakresie inwestycji
Spójny, dotyczy
taborowych i infrastrukturalnych
działania MPA w
uwzgledniających zmniejszanie
zakresie inwestycji w
negatywnego oddziaływania transportu
unowocześnienie taboru
publicznego na środowisko
celem opracowania i wdrożenia dokumentu Generalnie brak
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Lp.

Dokument
dla strefy warmińskomazurskiej

14

Program ochrony powietrza
dla Olsztyna ze względu na
przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10

Relacje MPA z dokumentem
Zakres powiązań MPA z dokumentem
Ocena zgodności
jest poprawa warunków życia mieszkańców powiązań.
poprzez przywrócenie naruszonych
Dokument odnosi się do
standardów jakości powietrza (dokument
strefy warmińsko
odnosi się do strefy warmińsko-mazurskiej,
mazurskiej, z
czyli całego województwa, ale z
wyłączeniem obszaru
wyłączeniem obszaru Olsztyna i Elbląga,
miasta Olsztyn, możliwe
jednak jego realizacja będzie miała wpływ
pozytywne efekty na
także na jakość powietrza i poprawę
granicy strefy i miasta
warunków życia w samym Olsztynie
przekroczenie poziomu dopuszczalnego
Spójny, ograniczanie
pyłu PM10 i poziomu docelowego
energochłonności i
benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10
emisyjności (inwestycje
wraz z Planem działań krótkoterminowych
w OZE i
ze względu na ryzyko wystąpienia
termomodernizacje)
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu dostosowanie taboru do
zawieszonego PM10
zagrożeń, działania
cele w zakresie efektywności energetycznej, szkoleniowe i
ograniczanie emisji ze źródeł drogowych,
edukacyjne
edukacji ekologicznej,

.

4 Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
4.1 Metody
Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano metodę analizy treści oraz metody eksperckie. Główną
metodą analizy i oceny oddziaływania MPA na środowisko były metody macierzowe, które
wykorzystano do:
1) analizy i oceny wpływu MPA na osiągniecie celów ochrony środowiska,
2) analizy i oceny oddziaływania MPA 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

++
+

–
––

31

W MPA szczegółowo opisano warunki klimatyczne miasta i jakość powietrza atmosferycznego.
W Prognozie przyjęto założenie, że realizacja działań adaptacyjnych co do zasady powinna wpływać
korzystnie na łagodzenie zmian klimatu i zmniejszenie wpływu funkcjonowania miasta na klimat. W
ocenie oddziaływania na środowisko MPA nie dokonywano więc oceny efektywności ustaleń MPA w
łagodzeniu zmian klimatu i ochronie klimatu.

4.2 Tryb pracy
Proces oceny oddziaływania na środowisko został przeprowadzony w następujących etapach:
1) Opis stanu środowiska (identyfikacja potencjalnych receptorów). W opisie stanu środowiska
skoncentrowano się na tych elementach środowiska miejskiego, które mogą podlegać
wpływowi działań adaptacyjnych wskazanych w MPA. Należą do nich w szczególności obszary
ważne dla różnorodności biologicznej, ochrony flory i fauny oraz pełniące funkcje
przyrodnicze, klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne. Opisano elementy cennego
krajobrazu kulturowego. Odniesiono się do środowiska miasta uwzględniając jego
funkcjonalne powiązania przyrodnicze z otoczeniem, wykorzystując przy tym aktualne
opracowanie ekofizjograficzne, materiały kartograficzne; waloryzacje przyrodnicze;
opracowania eksperckie; prognozy oddziaływania do innych przyjętych już dokumentów;
wizje terenowe; inwentaryzacje stanu środowiska; informacje o stanie środowiska
publikowane przez WIOŚ w Olsztynie oraz plany gospodarowania wodami.
2) Ocena wpływu działań adaptacyjnych na osiągnięcie celów ochrony środowiska. Dokonano
identyfikacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia MPA. Źródłami celów ochrony
środowiska są dokumenty strategiczne, które wyrażają politykę w zakresie ochrony
środowiska - zostały podane na końcu Prognozy. Dokonując identyfikacji celów ochrony
środowiska kierowano się szczegółowością MPA i uwzględniono szczególne problemy
ochrony środowiska, z którymi boryka się miasto oraz zagadnienia wskazane przez RDOŚ w
Olsztynie. Analiza i ocena została wykonana z wykorzystaniem macierzy oraz skali
przedstawionej w rozdz. 4.1.
3) Ocena oddziaływania działań adaptacyjnych na poszczególne elementy środowiska. Analiza
i ocena została wykonana z wykorzystaniem macierzy oraz skali przedstawionej w rozdz. 4.1.
Uwzględniono charakter oddziaływań (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), czas
trwania (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe), trwałość (stałe i
chwilowe), trwanie skutków (odwracalne, nieodwracalne), zasięg (lokalne, ponadlokalne),
prawdopodobieństwo (prawdopodobne, niepewne).
4) Ocena przewidywanych negatywnych oddziaływań działań adaptacyjnych na środowisko.
Działania adaptacyjne, wskazane w etapie 3 jako potencjalnie oddziałujące negatywnie na
środowisko poddane zostały kolejnej ocenie. Dla działań adaptacyjnych o wskazanej
lokalizacji uwzględniono cechy i jakość środowiska lokalnego, w którym planowane jest
działanie (identyfikacja głównych receptorów oddziaływania). Dokonując oceny znaczących
oddziaływań na klimat - uwzględniono oddziaływania, które mogą mieć wpływ na zmianę
klimatu oraz działania i zamierzenia ograniczające ten wpływ, należy również uwzględnić
wpływ uwarunkowań klimatu na zamierzenia określone w tym dokumencie. Należy także
ocenić wrażliwość obszarów funkcjonalnych miasta Olsztyna na zmiany klimatu pod kątem
wpływu na środowisko w tym środowisko przyrodnicze.
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5) Analizy i oceny wcześniejszych etapów pozwoliły na sformułowanie rekomendacji w zakresie
zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko lub ograniczanie skali
oddziaływania.

5 Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony
środowiska
MPA dotyczy obszaru miasta Olsztyn w jego granicach administracyjnych. W niniejszym rozdziale
opisano zatem charakter i stan środowiska miasta uwzględniając jego funkcjonalne powiązania
przyrodnicze z otoczeniem. Niektóre z działań adaptacyjnych, mogące potencjalnie znacząco
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. 6
odniesiono się bardziej szczegółowo do środowiska w zasięgu oddziaływania konkretnego działania
adaptacyjnego.

5.1 Charakter fizyczno-geograficzny i przyrodniczy miasta
Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeką Łyną w
granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego
(UM, 2017a). Blisko 10% powierzchni Miasta stanowią wody powierzchniowe (UM, 2013a). Na
terenie Olsztyna występują trzy rzeki, wiele mniejszych cieków wodnych, 15 jezior, w tym 13 o
powierzchni powyżej 1 ha oraz ponad 200 drobnych zbiorników wodnych, z których większość ma
charakter naturalny i pełnią one przede wszystkim rolę retencyjną dla wód opadowych (PMR, 2016).
Łącznie powierzchnia jezior w Olsztynie wynosi około 720 ha (8,15% powierzchni miasta), przy czym
większość zlokalizowana jest w części zachodniej, gdzie jeziorność wynosi 40% (w części wschodniej
8%). Wszystkie jeziora w dorzeczu Łyny po Olsztyn zajmują obszar 42 km2, co stanowi 7% powierzchni
zlewni. Około 32% zlewni pokrywają lasy, co dodatkowo wpływa na retencje wodną (PMR, 2016).
Największą rzeką Olsztyna, a zarazem województwa jest Łyna, która stanowi lewobrzeżny dopływ
Pregoły, odprowadzając wody do Zalewu Wiślanego. Całkowita długość rzeki wynosi 289 km, w tym
208,57 km w granicach Polski i 17,5 km w granicach miasta (PBUR, 2007; UM, 2011). Rzeka Wadąg
ma długość 71,73 km i powierzchnię dorzecza 1210,24 km2 będąc drugą, co do wielkości rzeką
Olsztyna. Przepływa przez jeziora: Kraksy, Dadaj, Tumiańskie, Pisz, Wadąg i na odcinku ok. 5 km
stanowi północną granicę miasta, w granicach którego wpływa do Łyny (PUDR, 2007; UM, 2011).
Trzecią, co do wielkości rzeką Olsztyna jest Kortówka (długość 3,4 km). Łączy ona jeziora Ukiel i
Kortowskie z rzeką Łyną, której jest lewobrzeżnym dopływem (UM, 2011).
Największym jeziorem w Olsztynie jest Ukiel, a drugim - Jezioro Kortowskie. Te dwa jeziora zajmują
ponad 70% powierzchni i zawierają ponad 80% objętości wszystkich jezior Olsztyna. Następną grupę
wielkościową stanowią dwa jeziora wschodnich obrzeży miasta: Track i Skanda o podobnej
powierzchni (ok. 50 ha), lecz różniące się pozostałymi cechami morfometrycznymi i troficznymi. W
grupie jezior niewielkich, o powierzchniach od ok. 20 do 30 ha, znajdują się cztery jeziora: Redykajny,
Długie, Sukiel i Tyrsko, zajmujące łącznie ponad 13% powierzchni wszystkich jezior i około 12%
objętości (UM, 2011).
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Miąższość utworów czwartorzędowych na terenie Olsztyna jest zróżnicowana w granicach od
kilkudziesięciu metrów do stu kilkudziesięciu metrów w zachodniej części miasta (UM, 2011). Olsztyn,
z wyjątkiem południowo-zachodnich krańców, znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 213. Olsztyn w całości położony jest w obszarze ochronnym GZWP, przy
czym obszary o zaostrzonych rygorach przeważają w części zachodniej.

Rys . 2.

System środowiska przyrodniczego Olsztyna (UM, 2016e)

System środowiskowy Miasta Olsztyna tworzą siedliska naturalne, półnaturalne i w pełni
ukształtowane przez człowieka. Zaliczają się do nich: tereny lasów, tereny wykorzystywane rolniczo,
tereny zieleni urządzonej (parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, zieleń osiedlowa i uliczna, zieleń
cmentarna), wody powierzchniowe oraz inne tereny otwarte o funkcjach przyrodniczych.
Spośród form ochrony przyrody wskazanych w Ustawie o ochronie przyrody na terenie Miasta
Olsztyna występują:
 2 rezerwaty przyrody: „Mszar”, w którym przedmiotem ochrony jest torfowisko śródleśne
porośnięte borem sosnowym oraz „Redykajny” – obejmujący śródleśne torfowisko niskie z
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fragmentem torfowiska wysokiego (UM, 2017a). Rezerwaty te chronią cenne siedliska
grzybów, porostów, wątrobowców, mchów i roślin naczyniowych;
34 pomniki przyrody ożywionej: pojedyncze okazy drzew: klony pospolite, dęby szypułkowe,
wierzba biała, jałowce pospolite, klony jawory, buki pospolite, topola biała, głóg
jednoszyjkowy, dąb czerwony, grupy okazów drzew: dębów szypułkowych, klonów
pospolitych, lip drobnolistnych oraz buk pospolity (forma płacząca), dąb szypułkowy (forma
kolumnowa) i dąb czerwony oraz aleja dębowo-bukowa, a także pomnik przyrody
nieożywionej - 4 głazy narzutowe,
obszar chronionego krajobrazu – fragmenty Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina
Środkowej Łyny, obejmujące koryto rzeki i część obszarów w północno-zachodniej części
miasta.

Rys . 3.

System obszarów chronionych Olsztyna (UM, 2016e)

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione w Olsztynie stanowią 5,7%
ogólnej powierzchni miasta, zajmując powierzchnię 501,8 ha, w tym 14,8 ha w dwóch rezerwatach
przyrody i 487,0 ha w obszarze chronionego krajobrazu. Planuje się objęcie nowych obszarów
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ochroną prawną, jako użytki ekologiczne lub „rezerwaty miejskie” – „rezerwaty dydaktyczne”
spełniające rolę obszarów węzłowych, ważnych dla środowiska przyrodniczego, szczególnie dla
awifauny. Na liście znajdują się: Jezioro Sgnitek (Zgniłek), obszar przy jeziorze Track, Żurawia Dolina,
Torfowisko Dajtki, Trzcinowisko Kortowskie, Dolina Łyny, Dolina Wadąg, Dolina Skanda.
Powierzchnia lasów w granicach administracyjnych Olsztyna wyniosła w 2016 roku 1868,6 ha, z czego
90,3% stanowiły lasy publiczne (przede wszystkim gminne) a 9,7% lasy prywatne (GIS, 2017). Lasy i
grunty leśne, w całości znajdujące się w posiadaniu Gminy Olsztyn i położone w granicach
administracyjnych miasta Olsztyna tworzą obiekt nazywany Lasem Miejskim. Większość tych gruntów
znajduje się w kompleksie głównym, mającym powierzchnię 1 128,27 ha i znajdującym się w
północnej części miasta. Na pozostałą część, która obejmuje łącznie 265,20 ha, składa się 95
fragmentów lasu rozmieszczonych w różnych rejonach Olsztyna. Wśród typów siedliskowych
dominuje las mieszany świeży (ok. 56,3% całkowitej powierzchni).
W Lesie Miejskim dominują drzewostany z sosną, jako gatunkiem panującym (78,37% powierzchni i
84,29% miąższości), przy niższym udziale brzozy, dębu, buka, świerka i innych gatunków. Nieco ponad
19% powierzchni Lasu Miejskiego stanowią siedliska uznane za naturalne, zaś blisko 56% za zbliżone
do stanu naturalnego. Drzewostany Lasu Miejskiego charakteryzują się dużym udziałem najstarszych
klas wieku. Drzewostany powyżej 100 lat stanowią 27,69% powierzchni gruntów zalesionych, a średni
wiek drzewostanów wynosi 96 lat.
Udział parków, zieleńców i zieleni osiedlowej w ogólnej powierzchni miasta wynosił w 2016 roku
4,2%. Uległ on zmniejszeniu w stosunku do roku 2010 (6,9%), ale był większy niż w latach 2011-2015,
gdy wynosił 3,5-3,8% (GUS, 2017). Zieleń miejską tworzą różne formy zieleni urządzonej:
 13 parków spacerowo-wypoczynkowych o łącznej powierzchni 84,43 ha,
 48 zieleńców zajmujących powierzchnię 23,35 ha,
 zieleń uliczna o łącznej powierzchni 119,80 ha,
 tereny zieleni osiedlowej, zajmujące powierzchnię 259,27 ha,
 6 cmentarzy o powierzchni 80,97 ha.
Struktura terenów zieleni miejskiej w Olsztynie zmienia się: w okresie 2010-2016 wzrosła
powierzchnia i udział parków spacerowo-wypoczynkowych, zmalała zaś powierzchnia i udział
zieleńców. Rozmieszczenie, skład i zagęszczenie drzew i krzewów a terenach zieleni urządzonej ulega
stopniowym zmianom, spowodowanym zarówno przez czynniki naturalne (obumieranie, wywroty i
złomy), jak i będącym wynikiem prowadzonych inwestycji. Ubytki drzew były rekompensowane
nowymi nasadzeniami; w niektórych latach ubytki przewyższały nasadzenia, a w niektórych
odwrotnie - ogółem latach 2010-2016 ubyło 12484 drzew, a posadzono w tym samym czasie 10980
sztuk sadzonek. W przypadku krzewów liczba nasadzeń w tym okresie znacząco przewyższała ubytki –
w miejsce 24379 krzewów, które ubyły w latach 2010-2016 posadzono 182149 sadzonek krzewów.
Duże znaczenie dla różnorodności biologicznej Olsztyna, poza jeziorami mają drobne zbiorniki, które
obfitują w zespoły bezkręgowców wodnych i stanowią miejsca rozrodu płazów. W ponad 80%
drobnych zbiorników Olsztyna występuje co najmniej 11 gatunków płazów, wśród których dominują:
żaba trawna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, ropucha szara i żaba moczarowa; znacznie rzadsze są
kumak nizinny, traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, rzekotka, ropucha zielona i traszka
grzebieniasta.
Wśród ryb w wodach na terenie Olsztyna dominują karpiowate, a niższy udział mają ryby drapieżne,
głównie szczupaki i okonie; w jeziorze Ukiel utrzymuje się sieja. W rzekach występują także gatunki
reofilne, w tym kleń, brzana i boleń.
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Do naturalnych zbiorowisk roślinnych na terenie Olsztyna zaliczają się torfowiska. Porośnięte
charakterystyczną roślinnością bagienną torfowiska występują w zagłębieniach terenu, na obrzeżach
jezior i w dolinach rzek. Pierwotna powierzchnia naturalnych torfowisk uległa zmniejszeniu.
Większość z nich w różnym stopniu została osuszona i przekształcona na użytki zielone. Część porosła
lasami w wyniku naturalnej sukcesji, a niektóre uległy całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu –
przede wszystkim na skutek melioracji odwadniających i zasypywania. Największe torfowiska niskie
znajdują się na obszarach zalewowych Łyny w południowej części miasta i wzdłuż kanału Dajtki
(„Trzcinowisko Kortowskie”, „Torfowisko Dajtki”), na zachód od jeziora Ukiel (przy zanikającym
jeziorze Zgniłek (Sgnitek) i przy Zatoce Łabędzia Szyja – „Żurawia Dolina”). Śródleśne torfowiska
reprezentujące typ przejściowy i wysoki: „Redykajny” i „Mszar” są objęte ochroną rezerwatową, a
inne zostały wskazane do nadania im statusu obszarów chronionych. Torfowiska charakteryzują się
znacznymi walorami florystycznymi i stanowią cenne ostoje zwierząt, w tym ptaków.

5.2 Stan i zagrożenia środowiska na obszarze miasta
Wody powierzchniowe i podziemne
Jakość wód rzeki Łyny badana jest w dwóch jednolitych częściach wód na terenie miasta,
rozdzielonych dopływem Dywity (JCWP PLRW700020584511 i PLRW700020584579). Zgodnie z
raportami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie (WIOŚ, 2015a) stan
ekologiczny rzeki określono jako dobry. O braku zaklasyfikowania stanu jako bardzo dobry
zadecydowały wskaźniki fizykochemiczne – ogólny węgiel organiczny, odczyn, azot Kjeldahla,
fosforany, węglowodory ropopochodne oraz wskaźniki biologiczne – makrofitowy indeks rzeczny i
ichtiofauna. Stan chemiczny nie został sklasyfikowany w roku 2014 ale na podstawie wcześniejszej
oceny stanu wód na potrzeby aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW, 2016), stan
chemiczny rzeki Łyny został oceniony jako poniżej dobrego tylko dla dolnej części rzeki (poniżej
dopływu Dywity). Stan ekologiczny największego z dopływów Łyny, rzeki Wadąg również oceniony
został jako dobry. O braku zaklasyfikowania jako bardzo dobry zaważyły makrobezkręgowce
bentosowe i ogólny węgiel organiczny. Niezadowalająca jakość wód Łyny jest wynikiem, między
innymi, złego stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej we wschodniej części miasta i braku
urządzeń podczyszczających wody opadowe kierowane do Łyny (ponadnormatywna ilość substancji
organicznych, fosforu ogólnego, azotynów, deficyt tlenowy, miano coli) (UM, 2013b). Podobnie też
jak w przypadku większej części Łyny na terenie miasta, stan chemiczny rzeki Wadąg w okresie
poprzedzającym rok 2014 został oceniony jako dobry (WIOŚ, 2015a; aPGW, 2016).
Stan chemiczny jezior badanych w roku 2014 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, tj.
jezior Kortowskiego i Skanda oceniony został jako dobry, natomiast stan ekologiczny jako poniżej
dobrego (słaby w przypadku jeziora Kortowskiego i zły w przypadku jeziora Skanda). Niska ocena
stanu ekologicznego obu jezior wynikała z przekroczenia wartości granicznych dla przezroczystości i
średniego nasycenia hipolimnionu tlenem (WIOŚ, 2015b). Podatność na degradację większości jezior
Olsztyna jest przeciętna i odpowiada II kategorii. Największą odporność wykazuje jezioro Ukiel,
natomiast najmniejszą - trzy najpłytsze jeziora: Podkówka, Czarne i Track (UM, 2011). Jeziora
Olsztyna charakteryzują się zróżnicowaną trofią. Najmniej zeutrofizowane są jeziora położone w
północno-zachodniej części Olsztyna: Tyrsko (w I połowie XX wieku uważane za oligotroficzne),
Redykajny, Ploso Gutkowskie jeziora Ukiel oraz znajdujące się już w pobliżu centrum, niegdyś jedno z
najbardziej zdegradowanych jezior Polski a obecnie zrekultywowane, Jezioro Długie. Pozostałe jeziora
są wyraźnie eutroficzne z wzrastającą trofią (wyjątkiem jest dystrofizujące się jezioro Podkówka)
(UM, 2011). Dla zachowania lub poprawy obecnego stanu troficznego jezior Olsztyna niezbędne jest
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stałe dążenie do ograniczenia obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń poszczególnych jezior,
odpowiednie ich użytkowanie rekreacyjne i zagospodarowanie zlewni. Jeziora położone w terenach
zurbanizowanych nie mogą być wykorzystywane, jako odbiorniki ścieków i wód opadowych. Obecnie
stanowią one największe zagrożenie jezior: Kortowskiego, Długiego i Tracka (UM, 2011; UM, 2013b).
Stężenia głównych składników wód podziemnych mieszczą się w granicach stężeń dla wód
przeznaczonych do spożycia. Jedynie związki żelaza i manganu, będące naturalnymi składnikami wód
podziemnych, przekraczają dopuszczalne stężenia (UM, 2011).
Zaopatrzenie w wodę
Podstawą zaopatrzenia miasta w wodę są ujęcia wód podziemnych. Wierceniami rozpoznano dwa
piętra wodonośne: trzeciorzędowe i czwartorzędowe; to drugie jest podstawowym źródłem
zaopatrzenia miasta w wodę. W obrębie czwartorzędu wyodrębniono dwa poziomy wodonośne:
górny i dolny, eksploatowane przez ujęcia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.
Olsztyn zaopatrywany jest w wodę z sześciu ujęć, z których każde posiada stację uzdatniania wody.
Sieć wodociągowa w Olsztynie ma długość 334,8 km, z tego: 51,0 km to sieci magistralne, 234,3 km sieci rozdzielcze i 49,5 km przyłącza wodociągowe (stan na rok 2011), przy czym długość sieci z roku
na rok rośnie - o 66% w stosunku do roku 1995 i o 2% w stosunku do roku 2011 (stan na rok 2016)
(GUS, 2017). Sieć wodociągowa o średnicach od 80 do 800 mm wykonana jest głównie z rur
żeliwnych, rur „Wipro”, z polichlorku winylu i polietylenu. Natomiast przyłącza domowe wykonane są
z rur stalowych ocynkowanych i polietylenowych.
System kanalizacyjny
Oczyszczalnia ścieków „Łyna” znajduje się przy ul. Leśnej w Olsztynie. Jest to mechanicznobiologiczna oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 1984 r. i zmodernizowana w roku 2004
(podwyższone usuwanie biogenów). Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 60 tys. m3/d, przy
maksymalnej przepustowości 72 tys. m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Łyna.
Redukcja ładunków zanieczyszczeń została określona na następującym poziomie (UM, 2011):
 BZT5 - 94,4%,
 ChZT - 86,7%,
 Zawiesina ogólna - 90,8%,
 Azot ogólny - 83,1%,
 Fosfor ogólny - 88,9%.
Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych odbierane są w 2 punktach zlewu nieczystości,
skąd trafiają na oczyszczalnię; z punktu przy ul. Leśnej kolektorem grawitacyjnym, z punktu na
przepompowni P-10 w Kieźlinach kolektorem tłocznym. W latach 2007 – 2010 na terenie oczyszczalni
zrealizowano inwestycję polegającą na budowie suszarni i spalarni osadów (UM, 2011).
Istniejący system kanalizacji sanitarnej powoduje, że w rejonie śródmieścia gromadzone są znaczne
ilości ścieków. Dopływają tutaj zarówno ścieki z dzielnicy wschodniej przemysłowo-składowej, całej
południowej dzielnicy mieszkaniowej, a także z rejonu Dajtek, Kortowa oraz śródmiejskich osiedli
mieszkaniowych Kormoran i Pojezierze. Znajdujące się w rejonie śródmieścia dwie przepompownie
tłoczą następnie ścieki do Kolektora Centralnego. Poza rejonem śródmieścia do Kolektora
Centralnego włączone są jedynie trzy kolektory. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego,
w roku 2016 do oczyszczalni dopłynęło około 9 500 dam3 ścieków, przy czym w stosunku do roku
1998 ilość docierających ścieków spadła o ponad 40% przy jednoczesnym wzroście liczby
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mieszkańców korzystających z sieci do 99,9%, a łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 302,9 km
(stan na rok 2016) (GUS, 2017)
Długość kanalizacji deszczowej wynosi 170 km (brak kanalizacji ogólnospławnej). Wody opadowe i
roztopowe z poszczególnych osiedli odprowadzane są kolektorami zbiorczymi do pobliskich
odbiorników, którymi są: rzeki Łyna, Wadąg i Kortówka; jedenaście jezior; rowy melioracyjne; oczka
wodne i rozlewiska (UM, 2011). Dzielnice południowe, centralne i północne miasta odprowadzają
wody opadowe do rzeki Łyny i jej dopływu Kortówki. Łyna jest także odbiornikiem wód z dzielnic
znacznie od niej oddalonych. Większość jezior położonych w granicach administracyjnych miasta jest
przynajmniej częściowo lokalnymi odbiornikami wód opadowych z poszczególnych osiedli. Rowy
melioracyjnie, jako odbiorniki wód licznie funkcjonują szczególnie w dolinie Łyny i jej dopływów (UM,
2011). Sieć kanalizacji deszczowej Olsztyna jest w znacznym stopniu zużyta technicznie. Świadczą o
tym liczne odcinki kanalizacji źle funkcjonującej. Przyczyną takiego stanu są: 1) jakość materiału rur,
2) sposób łączenia rur kanalizacyjnych betonowych „na opaskę”, 3) trudne warunki posadowienia
ułatwiające nierównomierne osiadanie rur i 4) zwiększone obciążenia (UM, 2011; UM, 2013b).
Niesprawna kanalizacja deszczowa jest przyczyną podtopień piwnic i ulic. Wody opadowe w wielu
przypadkach odprowadzane są do odbiorników bez niezbędnego podczyszczania. Niesprawny w
części miasta system kanalizacji deszczowej, podtapianie i zalewanie ulic i piwnic, zwiększa ilość
ścieków w kanalizacji sanitarnej i powoduje ilościowe przeciążanie oczyszczalni Łyna. Widoczne są
znaczne ograniczenia możliwości retencjonowania wód opadowych. Istniejący system kanalizacji
deszczowej, mimo modernizacji, jest przeciążony (szczególnie w centralnej części miasta) z uwagi na
rozbudowę zlewni istniejących kanałów i postępujące uszczelnianie zlewni. Brakuje sieci kanalizacji
deszczowej na obrzeżach miasta (UM, 2011).
Odpady
Na terenie miasta Olsztyna w 2014 r. wytworzono według danych GUS 103,8 tys. Mg odpadów
przemysłowych. z czego 79,7 tys. Mg przekazano innym odbiorcom, a pozostałe przekształcono
termicznie lub zmagazynowano (UM, 2016e). W 2014 r. według danych GUS zebrano z terenu miasta
47,5 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (272,1 kg/mieszk.) oraz 7,6 tys. Mg segregowanych
odpadów ze zbiórki selektywnej, co stanowiło ok 14% całkowitej masy zebranych odpadów
komunalnych. W Olsztynie odbierane są odpady zmieszane oraz segregowane, w tym makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady wielkogabarytowe. Pozostałe
odpady powstające w gospodarstwach domowych (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki,
baterie, itp.) mieszkańcy przekazują do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
Odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie powstające na terenie Olsztyna z wyłączeniem
odpadów zielonych trafiają do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie i
przetwarzane są w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie o
rocznej zdolności przerobowej 95 tys. Mg. Odpady te w większości służą do wytwarzania paliwa
alternatywnego. Na terenie miasta Olsztyn nie ma składowiska odpadów komunalnych.
Jakość powietrza atmosferycznego
Wyniki „Oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref województwa warmińskomazurskiego w 2016 roku” (WIOS, 2017) nie wykazały w 2016 r. przekroczenia poziomów
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, co pozwoliło zakwalifikować obszar miasta
do klasy A. Przekroczeń nie stwierdzono również w przypadku stężenia docelowego benzo(a)pirenu
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oraz stężenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Natomiast stwierdzono, przekroczenia
poziomów celów długoterminowych dla ozonu.
Zagrożenie hałasem
Na terenie Olsztyna występuje narażenia na hałas: komunikacyjny (drogowy i szynowy), przemysłowy
oraz lotniczy (UM, 2016e).
Z mapy przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wykonanej w 2014 r. wynika, że na
ponadnormatywny hałas pochodzący od dróg narażonych jest: 8,18 tys. mieszkańców (4,2%)
(wskaźnik dobowy LDWN) oraz 4,5 tys. osób (2,5%) mieszkańców miasta Olsztyna (wskaźnik nocny
LN). Nie zidentyfikowano obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10
dB na terenach chronionych. Liczba osób narażonych na ponadnormatywny hałas uległa znacznemu
zmniejszeniu w okresie 2009–2014: o ok. 87,5% zmalała liczba mieszkańców narażonych na
ponadnormatywny hałas pochodzący od dróg, wyrażony wskaźnikiem LDWN, oraz zmalała o ok. 12%,
na hałas wyrażony wskaźnikiem LN.
Pola elektromagnetyczne
Niewątpliwie najbardziej niebezpiecznymi, powszechnymi źródłami PEM oddziałującymi negatywnie
na środowisko i zdrowie są stacje radiowe i telewizyjne, nadajniki GSM oraz linie wysokiego napięcia.
Wyniki pomiarów monitoringowych wykonanych w kolejnych latach w okresie 2011-2014 nie
odbiegały znacząco od siebie. Wszystkie zmierzone wartości składowej elektrycznej pól
elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie i nie przekraczały 1,8 V/m; nie
stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. Mając na uwadze szybkość
rozwoju nowych technologii telekomunikacyjnych i zapotrzebowanie na szybki transfer danych,
należy liczyć się z coraz większą ilością w naszym otoczeniu instalacji radiowych telefonii komórkowej
oraz punktów dostępu do szerokopasmowego Internetu, co może mieć wpływ na poziom pól
elektromagnetycznych.
Przypuszcza się, że w okresie najbliższych lat obszar miasta Olsztyna nie będzie zagrożony
ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym (UM, 2016e).
Poważne awarie
Na terenie miasta Olsztyn nie ma zakładów zakwalifikowanych do grupy zakładów dużego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), natomiast znajdują się 2 zakłady zaliczone do
grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR):


MICHELIN POLSKA SA, 10-454 Olsztyn, ul. Leonharda 9



PKN Orlen SA, Baza Magazynowa nr 61 w Gutkowie, 11-041 Gutkowo 54.

W latach 2012–2014 w Olsztynie zarejestrowano 1 zdarzenie o charakterze poważnej awarii; był to
wyciek 60 ton oleju napędowego w m. Gutkowo w 2012 r. w wyniku kolizji cystern kolejowych.
Ponadto na terenie Olsztyna znajdują się stacje paliw płynnych. Ich eksploatacja stwarza lokalne
zagrożenie dla środowiska np. możliwości awaryjnych wycieków czy pożary.
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5.3 Problemy ochrony środowiska na obszarze miasta
Wykonane na podstawie zapisów „Programu ochrony środowiska dla miasta Olsztyna do roku 2020”
(UM, 2016e) oraz analizy przeprowadzone na etapie realizacji projektu MPA wykazały, że
najważniejszymi problemami ochrony środowiska, wymagającymi poprawy w mieście są:
 stan kanalizacji deszczowej wymagający modernizacji w celu wyeliminowania ryzyka
lokalnych podtopień w czasie opadów nawalnych,
 dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Olsztyna,
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów wraz ze wzrostem skuteczności ich odzysku i
unieszkodliwiania,
 zmniejszenie zagrożenia mieszkańców hałasem poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu
obowiązujących standardów,
 ochrona społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
 zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych. zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców i bezpieczeństwa ekologicznego w przypadku skażeń środowiska
 rozwój i ochrona systemu obszarów i obiektów prawnie chronionych zapewniających
zachowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji oraz różnorodności
krajobrazowej miasta,
 ochrona i właściwe wykorzystanie gleb oraz rekultywacja i rewitalizacja terenów.
Wskazane problemy zostały uwzględnione w ocenie wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony
środowiska w rozdz. 6.

6 Ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów
ochrony środowiska
Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska, w podziale na
komponenty środowiska, została wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie z przyjętą skalą opisana
w rozdziale 4.1. Macierz jest przedstawiona w załączniku 2.
W konstrukcji macierzy ujęto 21 celów ochrony środowiska, wyznaczonych w „Programie ochrony
środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020”.

Tabela 5.

Cele ochrony środowiska dla Olsztyna dla których wykonano zgodność MPA
Obszar interwencji
Ochrona klimatu i
jakości powietrza
Zagrożenia hałasem
Pola
elektromagnetyczne
Gospodarowanie
wodami
Gospodarka wodno-

Cel ochrony środowiska
Poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Poprawa klimatu akustycznego miasta poprzez obniżenie hałasu do poziomu
obowiązujących standardów
Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Osiąganie celów środowiskowych dla wód
Ochrona przed niedoborami wody i powodziami
Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności
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Obszar interwencji
ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby
Gospodarka odpadami i
zapobieganie
powstawaniu odpadów

Zasoby przyrodnicze

Zagrożenia poważnymi
awariami

Cel ochrony środowiska
Ograniczanie zużycia wody
Ochrona wód i gleb przed zanieczyszczeniem ściekami
Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin
Ochrona gleb
Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez
składowanie
Unieszkodliwienie odpadów
Utrzymanie wysokiego poziomu czystości środowiska
Ochrona obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych i
krajobrazowych
Ograniczanie negatywnych skutków fragmentacji środowiska
Doskonalenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
Ograniczanie zagrożeń dla rodzimej przyrody
Ochrona zieleni miejskiej i walorów przyrodniczych obszarów użytkowanych
rolniczo
Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie
działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej
Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami i minimalizacja ich skutków

6.1 Cel 1. Utworzenie Systemu Wspomagania Decyzji
W ramach celu 1 określono 11 działań, skupiających się na utworzeniu zintegrowanego systemu
informacji o zagrożeniach oraz o skutkach i kosztach klimatycznych (działania 1.1 i 1.2), które
stanowić będą podstawę, na bazie której opracowane zostaną systemy prognoz (1.3) monitoringu,
(1.4) i ostrzegania przed zagrożeniami (1.5). Elementami dodatkowymi są optymalizacja procedur
planów zarzadzania kryzysowego (1.6) dokumentów strategicznych miasta (1.7) oraz zasad
współpracy ramach MOF (1.8). W związku z powyższymi działaniami opracowane zostaną również
wytycznych planistyczne/urbanistyczne dotyczące zmian klimatu (1.10). Wszystkie powyższe
działania będą dostarczały informacji dla platformy wymiany wiedzy o dobrych praktykach adaptacji
miast do zmian klimatu (1.11).
Cel 1 w całości oparty o działania organizacyjne i informacyjne wzmocni realizację celów ochrony
środowiska związanych z wzmocnieniem kompetencji związanych w pierwszej kolejności z
bezpieczeństwem ludności i mienia. System prognoz wraz z opracowanymi procedurami przyczyni się
do usprawnienia zarówno ostrzegania przed nadchodzącymi zagrożeniami jak również reagowania
służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych (skutki nawalnych opadów i porywów wiatru).
Pośrednio, realizacja Celu 1 MPA wpłynie pozytywnie uzyskanie wiedzy przydatnej we wzmocnieniu
jakości zarzadzania poszczególnymi komponentami środowiska w mieście:
 wsparciu zarządzania środowiskiem przyrodniczym w szczególności, min. zielenią miejską i
planowaniem działań ochronnych dotyczących różnorodności biologicznej miasta, w tym
korytarzy rzecznych, jak również różnorodności krajobrazowej,
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zarządzania zasobami wodnymi i ich jakością, w tym ilością i jakością wód odprowadzanych
do rzeki Łyny, a działanie to może przyczynić się do osiągnięcie dobrego stanu wód JCWP,
ochroną różnorodności biologicznej i zieleni miejskiej – dzięki uzyskaniu wiedzy na temat
zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia,
ochroną zasobów wodnych, pośrednio również jakości wód, dzięki wiedzy na temat zagrożeń
związanych z ekstremalnymi wydarzeniami pogodowymi (min. gwałtowne deszcze i
powodzie),
wzrostem świadomości zmian klimatycznych i szeroko pojętej świadomości ekologicznej
mieszkańców Olszyna, dzięki min. budowie platformy wymiany wiedzy o dobrych praktykach
adaptacji miast do zmian klimatu.

Nie zidentyfikowano negatywnych wpływów, proponowanych działań, na cele ochrony środowiska w
Olsztynie. Działania te nie mają w swoim zakresie również prac technicznych ingerujących w
środowisko, które mogłyby powodować negatywne oddziaływania na etapie realizacji.

6.2 Cel 2. Utworzenie Centrum Edukacji na Rzecz Adaptacji do Zmian Klimatu
W ramach celu 2 działania polegać będą na: przygotowaniu i przeprowadzeniu badań świadomości
społecznej w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu (2.1.) nawiązaniu współpracy z
Parkiem Naukowo-Technologicznym i Uczelniami Wyższymi (2.2.), a w szczególności
przeprowadzeniu, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, działań: informacyjnych i
edukacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych (2.3. – 2.7) dotyczących zmian klimatu, efektywności
energetycznej oraz działań adaptacyjnych.
Analogicznie jak w celu 1, działania koncentrują się na przeprowadzaniu akcji informacyjnych i
edukacyjnych, jednak działania skupiają się na wzroście powszechności wiedzy o adaptacji do zmian
klimatycznych, co przyczyni się do zrozumienia idei adaptacji i wzrostu skuteczności działań MPA
wraz z poparciem społecznym i wykształceniem poczucia współodpowiedzialności za stan
środowiska.
Powyższe, pośrednio, powinno zaprocentować w powszechnym poparciu i we współdziałaniu na
rzecz wszystkich celów ochrony środowiska określonych przez miasto w szczególności związanych z
ograniczaniem zużycia zasobów wodnych, efektywnością energetyczną, ochroną przyrody, czy ogólne
bezpieczeństwo ludzi w mieście w czasie nagłych zdarzeń.
Nie zidentyfikowano negatywnych wpływów, proponowanych działań na cele ochrony środowiska w
Olsztynie. Działania te nie mają w swoim zakresie również prac technicznych w środowisku, które
mogłyby powodować negatywne oddziaływania na etapie realizacji.

6.3 Cel 3. Wzmocnienie potencjału służb
Działania celu 3 obejmują zarówno działania organizacyjne (3.2., 3.3.) jak również związane ze
wsparciem technicznym (3.1., 3.4.) służb publicznych.
Działania w całości skupiają się na wzmocnieniu potencjału służb ratowniczych i zarzadzania
kryzysowego, w związku z czym stwierdza się całkowitą zbieżność z celami ochrony środowiska
związanymi z bezpieczeństwem:
 warunków życia ludzi, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu oraz
jakości życia w mieście,
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zapobiegania poważnym awariom,
zapobiegania stratom i minimalizowanie skutków nagłych zdarzeń oraz zabezpieczenie
cennych obiektów kulturowych w tym zabytków na wypadek zagrożeń.

Pośrednio, działania powinny przyczynić się również do wzrostu świadomości ekologicznej i poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna (widoczna poprawa wyposażenia to oczekiwany wzrost
zaufania do skuteczności służb) oraz ochrony powierzchni ziemi, dzięki zapewnieniu wyposażenia
mającego na celu ochronę ziemi w czasie katastrof i nagłych zdarzeń.
Nie zidentyfikowano negatywnych wpływów, działań proponowanych do wykonania w ramach celu 3
MPA, na cele ochrony środowiska w Olsztynie – działania w zakresie bezpieczeństwa nie stoją w
sprzeczności z celami ochrony środowiska w mieście.

6.4 Cel 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych
Adaptacja do zagrożeń termicznych zawiera katalog działań, mających na celu ograniczyć negatywne
oddziaływania powodowane wysokimi i niskimi temperaturami, w szczególności na komfort życia w
mieście (4.1, 4.2), ochronę siedlisk przyrodniczych w warunkach suszy (4.6) jak również ograniczanie
zasobochłonności: zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody (4.3 – 4.5 i 4.7).
Działania w ramach celu 4 przyczynią się do stabilizacji klimatycznej miasta – skuteczna wentylacja i
napływ mas świeżego powietrza oraz obszary zielone tworzące mikroklimat lokalny, powinny
przyczynić się do ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła latem oraz zapewnić szybszą niż obecnie
wentylację zimą, co ograniczy epizody wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw
czasie niskich temperatur. Poprawi się również jakość życia latem, w rejonach gdzie wcześniej
odczuwalny był brak błękitnej i zielonej infrastruktury.
Zdecydowana większość działań służy celom ochrony środowiska w mieście. Działania polegające na
planowaniu i ochronie korytarzy wentylacyjnych (4.1) i budowie i rozwojowi systemu błękitnej i
zielonej infrastruktury (4.2) mają charakter ponad lokalny i oddziaływać będą pozytywnie na
większość celów ochrony środowiska, w tym stworzą pozytywną kumulacje efektów wpływu na:
 jakość powietrza atmosferycznego i warunki życia ludzi: poprzez usprawnienie cyrkulacji
powietrza w mieście, w tym poprawę klimatu lokalnego (błękitna i zielona infrastruktura),
 różnorodność biologiczną i tereny zielone, gdyż korytarz wentylacyjny równocześnie pełni
funkcje korytarza ekologicznego (gł. doliny rzeczne i obszary jezior) oraz wzrost terenów
zielonych dzięki inwestycja w błękitną i zieloną infrastrukturę,
 poprawę stanu powierzchni ziemi oraz stanu i jakości wód, poprzez zwiększenie powierzchni
użytków zielonych, w naturalny sposób zatrzymujących wodę, utrzymującymi wilgotność
gleby oraz opóźniającymi odpływ wód w tym zanieczyszczeń do odbiorników, równocześnie
minimalizujących skutki potencjalnych susz, co przyczyni się do ograniczeń ryzyka wpływu
suszy na różnorodność biologiczną i zieleń miejską,
 poprawę stanu krajobrazu, w tym rewitalizacji tych fragmentów tkanki miasta, które uległy
degradacji, poprzez zagospodarowanie przyrodnicze,
 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i klimatycznej, związany z widocznością
błękitnej i zielonej infrastruktury na terenie miasta.
Należy spodziewać się wysokiej akceptacji społecznej, w szczególności dla działania 4.2, którego
efekty będę widocznie lokalnie w społeczeństwie.

44

Działania mające na celu ograniczenie zasobochłonności wzmocnią efekt działań 4.1 i 4.2 w
odniesieniu do:
 jakości powietrza atmosferycznego, poprzez instalacja OZE na obiektach użyteczności
publicznej (4.3), termomodernizacje budynków (4.4), zakupy nowego taboru autobusowego
w ramach dostosowania systemu komunikacji do zagrożeń (4.5),
 ograniczaniu ryzyka awarii oraz zużycia wody budowie systemu optymalizacji zużycia i
dystrybucji wody w mieście (4.7).
Cel 4 jest w całości podporządkowany poprawie jakości środowiska w mieście i nie zidentyfikowano
negatywnych oddziaływań na cele środowiskowe.

6.5 Cel 5. Adaptacja do zagrożeń związanych z opadem i powodziami /
podtopieniami
Działania określone w celu 5 MPA wychodzą naprzeciw jednemu z największych ryzyk związanych ze
zmianami klimatycznymi tj. zagrożeń związanych z opadami i powodziami.
W projekcie MPA wskazano 7 działań, mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na
terenie miasta, związanych z nagłymi opadami (powodzie miejskie) oraz wezbraniom i podtopieniom
w dolinie Łyny. W zakres działań wchodzą działania organizacyjne (5.1, 5.7), lecz dominują przede
wszystkich działania techniczne, w znacznej mierze mające charakter zadań inwestycyjnych w
gospodarce wodno-ściekowej, związane z:
 bezpieczeństwem publicznym poprzez: techniczne i nietechniczne zabezpieczenie
zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie zagrożenia (5.2.) oraz
usprawnienie odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych: modernizacją i
rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej (5.4),
 działaniami mającymi na celu spowolnienie odpływu wody z obszaru miasta i poprawy jej
jakości, poprzez: budowę i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury (5.3), tworzenie
pasów buforowych i stosowanie innych rozwiązań ograniczających dopływ zanieczyszczeń do
odbiorników wraz ze spływem powierzchniowym (5.5)
Działania wykazują wysoką zgodność z miejskimi celami ochrony środowiska, w szczególności w
odniesieniu do: gospodarowania zasobami wodnymi, a docelowo powinny przyczynić się do
poprawy jakości wód, jak również ochrony powierzchni ziemi.
Proponowane działania związane ze spowolnieniem spływu powierzchniowego poprzez zwiększenie
powierzchni terenów zielonych (5.3) a w szczególności pasów buforowych (5.6). Pozytywnymi
działaniami przyczyniającymi się do poprawy stanu wód i powierzchni ziemi jest również prawna
ochrona wód i ekosystemów związanych z wodami. Działania te mogą mieć pozytywny wpływ na
poprawę stanu ekologicznego wód zlewni, w celu osiągniecia celów środowiskowych ustanowionych
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły”.
Realizacja działań jest zgodna z celem poprawy jakości powietrza: w rejonach gdzie przeprowadzone
zostaną działania mające na celu zwiększenie i utrzymanie powierzchni zielonej w mieście (5.3 i 5.7),
co pozytywnie wpływanie na mikroklimat i właściwości aerosanitarne powietrza.
Priorytetem działań w celu 5 jest poprawa bezpieczeństwa, co bezpośrednio wpłynie na cele miejskie
związane z ochroną dóbr materialnych, dzięki ograniczeniu ryzyka podtopień dla wszelkich obiektów
budowalnych, zarówno prywatnych jak również budynków publicznych.
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Wskazać należy również potencjalne oddziaływania negatywne, mogące wystąpić w czasie realizacji
prac, na: powierzchnie ziemi, zieleń miejską oraz różnorodność biologiczną w związku z realizacją
niektórych projektów:
 modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej – prace ziemne związane z wykopami,
usunięcie warstwy zieleni na terenie prowadzenia prac.
 zabezpieczanie techniczne i nietechniczne obiektów budowlanych – prace geotechniczne,
ingerencja w grunt, tworzenie trwałych konstrukcji, odziaływanie również na krajobraz
Ponadto możliwe jest również generowanie dodatkowych ilości odpadów poprzez:
 stosowanie nowych rozwiązań ograniczających dopływ zanieczyszczeń do odbiorników wraz
ze spływem powierzchniowym (np. studzienki kanalizacji z filtrami) – powstanie nowych
studzienek wyposażonych w filtry spowoduje konieczność i czyszczenia i powstawanie
nowych odpadów, zawierających min. substancje ropopochodne,
Brak zgodności może być kompensowany dobrą organizacją prac i odpowiednim zagospodarowaniem
docelowym, wraz z odtworzeniem roślinności po wykonaniu inwestycji.

6.6 Cel 6. Wykorzystanie szans dla zdrowia, dziedzictwa i turystyki
W ramach celu 6 planuje się wytycznie nowych szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych) oraz
skwerów klimatycznych w rejonach zabytkowej zabudowy zarówno w centrum miasta jako i poza
nim.
Niewątpliwie pozytywny wpływ należy stwierdzić w oddziaływaniu na wszystkie cele związane ze
zdrowiem ludzi i jakością życie w mieście, wzrostem świadomości ekologicznej i postrzegania
przyrody. Pośrednio, w przypadku szlaków rowerowych, jeśli zapewniony będzie do nich dojazdów
również rowerem z rejonu miasta, działania celu 6 mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza
i ograniczenia hałasu powodowanego ruchem samochodowym.
Należy zwrócić jednak uwagę, że na terenach leśnych, możliwe są negatywne oddziaływania na
różnorodność biologiczną i powierzchnie ziemi, ze względu na zakres prac mogący być niezębny do
przeprowadzenia (min. utwardzenie terenu, położenie nawierzchni).
Zwiększenie dostępności terenów zielonych, leśnych czy rolno-leśnych oraz niezbudowanych
niewątpliwie będzie postrzegane społecznie jako jednoznacznie pozytywne działanie w ramach MPA.
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7 Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań
na środowisko
Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko została wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie
z przyjętą skalą opisana w rozdziale 4.1 i jest przedstawiona w załączniku 3.
Załącznik ten zawiera również szczegółową analizę negatywnego oddziaływania na środowisko
działań adaptacyjnych.
Poniższa tabela przedstawia komponenty środowiska poddane ocenie.

Komponenty środowiska, dla których wykonano ocenę odziaływania MPA

Tabela 6.

Lp

Komponent środowiska

Zakres oceny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Różnorodność biologiczna, flora i fauna
Ludzie
Powierzchnia ziemi, gleby
Wody
Powietrze atmosferyczne i klimat
Zasoby naturalne
Dziedzictwo kulturowe
Krajobraz
Dobra materialne
Powiązania pomiędzy elementami środowiska

Zasoby i stan
Warunki życia i zdrowie
Zasoby i stan
Zasoby i stan
jakość
Zasoby
Zasoby i stan
Zasoby i stan
Zasoby
powiązania między komponentami 1-9

7.1 Oddziaływanie MPA na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Działania zawarte w projekcie MPA ocenia się jako stojące w wysokiej zgodności z celami ochrony
różnorodności biologicznej i terenów zielonych miasta. Przyczyniać mają się do wzrostu powierzchni
biologicznie czynnej na obszarze Olsztyna. Ocena oddziaływania działań w ramach MPA wskazuje na
znaczące oddziaływania pozytywne i korzyści dla środowiska przyrodniczego.
Na pierwszy plan wysuwa się tworzenie zieleni miejskiej (błękitno zielona infrastruktura), na
obszarach gęsto zabudowanych i utwardzonych doprowadzi do pojawiania większej liczby roślin,
tworząc równocześnie warunki bytowania ptaków miejskich.
Pozytywnie ocenia się więc wpływ zarówno na zasoby: potencjalny wzrost zasobów (wzrost
powierzchni zielonej) jak również pozytywny wpływ na stan: działania ochronne zarówno formalne
(ochrona prawna, wytyczne dla planowania przestrzennego) oraz czynne (spowolnienie odpływu
zlewniowego, wzrost wilgotności gleby i konsekwencji poprawa warunków siedliskowych).
Zwraca się również uwagę, że planowane w ramach MPA działania techniczne (inwestycyjne) mogą
potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko na etapie realizacji, jednak oddziaływania te nie
będą miały charakteru znaczącego. Dotyczy to typowych oddziaływań prac budowalnych związanych
przede wszystkich z pracami na modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej: zajęciem terenu
usunięciem warstwy biologicznie czynnej, zmianą stosunków wodnych w gruncie w czasie wykopów,
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ryzykiem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, oraz lokalnie i okresowo hałasem i emisja
zanieczyszczeń powietrza z prac sprzętu.
Działania w ramach celów: 1, 2 i 3 pozostają bez wpływu na różnorodność biologiczną. Potencjalny
wpływ należy oszacować dla inwestycji wskazanych w celach 4, 5 i 6, w szczególności:
 działań 4.2 i 4.3 związanych z instalacją OZE na obiektach użyteczności publicznej oraz
termomodernizacją budynków: ze względu na możliwe oddziaływania na awifaunę i
chirofaunę,
 działań 5.2 i 5.4 związanych z inwestycjami w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej: ze
względu na prowadzenie robót budowlanych z rejonie drzew (uszkodzenia systemów
korzeniowych w czasie wykopów, uszkodzenia pni powodowane ruchem sprzętu
budowlanego) oraz na obszarach zielonych (dewastacja roślinności, wycieki substancji
ropopochodnych),
 działania 6.1: lokalizacja nowych szlaków rowerowych w rejonach o wysokich walorach
przyrodniczych może powodować utratę roślinności (zajęcie terenu), zmianę stosunków
wodnych i efekt bariery dla małych zwierząt (np. podbudowa i utwardzenie trenu).
W powyższych przypadkach możliwe są działania ochronne (zabezpieczanie drzew, organicznie
zajęcia terenu) i kompensujące (przywrócenie powierzchni ziemi do stanu poprzedniego lub
stworzenie warstwy biologicznie czynnej, na obszarach gdzie wcześniej jej nie było). Oddziaływania te
powinny mieć charakter lokalny i być ograniczone do czasu trwania inwestycji.
Szczegółową analizę oddziaływań, wraz z propozycjami ograniczania oddziaływań negatywnych
należy wykonać na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych
projektów.

7.2 Oddziaływanie MPA na warunki życia i zdrowia ludzi
Zasadniczo głównym celem działań planowanych do podjęcia w ramach MPA jest poprawa warunków
życia ludzi w mieście: ograniczenia strat materialnych powodowanych gwałtowanymi zjawiskami
klimatycznymi, poprawą klimatu aerosanitarnego miasta i komfortu termicznego w czasie
temperatur maksymalnych, a także ograniczenie zasobochłonnosci miasta.
Powyższe elementy związane poprawą jakości środowiska oraz powszechnym bezpieczeństwem
wpływać będą pozytywnie na postrzeganie jakości życia, a także będą miały również pozytywny efekt
na stan zdrowia grup wrażliwych: osób w podeszłym wieku oraz małych dzieci.
Poprawa warunków termiczno-wilgotnościowych w terenach intensywnie zabudowanych będzie
bezpośrednim i trwałym skutkiem realizacji działań, z pośrednim korzystnym wpływem na zdrowie.
Szczególnie działania celów 4 i 5 będą miały pośredni, pozytywny i trwały wpływ na zdrowie i
samopoczucie ludzi poprzez:
 wpływ na poprawę jakości powietrza, gdzie wystąpi efekt synergiczny działań polegających
na usprawnieniu wentylacji miasta (4.1) budowie obszarów błękitnej i zielonej infrastruktury
(4.2, 5.3), dostosowaniu systemu komunikacji (4.5), inwestycji w OZE (4.3) i
termomodernizacje (4.4),
 wpływ na warunki klimatyczne: poprawa warunków termicznych polegających na
usprawnieniu wentylacji miasta wraz z budową obszarów niebieskiej i zielonej infrastruktury
wraz z łagodzeniem efektu miejskiej wyspy ciepła,
 ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu, dzięki projektowaniu nowych terenów zieleni.

48

Wskazano również potencjalne oddziaływania negatywne, lokalne i krótkotrwałe związane z
realizacją inwestycji, wiążące się z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego: 5.2 i 5.4, co powodować
może emisje hałasu i emisję zanieczyszczeń do powietrza ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(działania 5.2, 5.4, 5.11), oraz z trwałe zajęciem terenu pod infrastrukturę (działanie 6.1).

7.3 Oddziaływanie MPA na powierzchnię ziemi i gleby
Przewiduje się, że większość działań wskazanych w projekcie MPA: ochrona prawna (5.7), wytyczne
planistyczne (1.11) i bezpośrednie: czynna ochrona siedlisk (4.6), błękitna i zielona infrastruktura (4.2,
5.3) przyczyni się pośrednio do zwiększenia ochrony powierzchni ziemi, pokrytej warstwą roślinną, a
tym samym do ochrony powierzchni ziemi i odzyskania przez nią funkcji biologicznych. Dotyczy to w
szczególności terenów o braku pokrywy roślinnej, gdzie przywrócenie bilansu wodnego
pozwalającego na wzrost roślinności zapobiegnie degradacji fizycznej gleb, dzięki ograniczeniu
rozmywania gruntu wymywanie przez odpady, a oddziaływania te będą długotrwałe.
Niemniej, zidentyfikowano ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku wycieków
substancji ropopochodnych z niesprawnego sprzętu budowlanego, jak również ryzyko fizycznego
zniszczenia wierzchniej warstwy gleby, spowodowanej zajęciem terenu, czy ruchem sprzętu na
obszarach zielonych.
Powyższe ryzyka można znacznie ograniczyć działaniami organizacyjnymi w czasie inwestycji co
powinno zostać ujęte w warunkach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli ich wydanie
będzie uzasadnione.

7.4 Oddziaływanie MPA na wody
Celem działań MPA w zakresie gospodarki wodnej (cel 5) jest znacząca poprawa bezpieczeństwa
powodziowego oraz ograniczenie związanych z tym strat materialnych.
Z punktu widzenia oddziaływania na zasoby wodne, wykazać można działania mające pozytywny
wpływ na bilans wodny na terenie miasta:
 budowa systemów błękitnej i zielonej infrastruktury (działania 4.2, 5.3) – działanie wprost
przyczyni się do spowolnienia odpływu wody ze zlewni miejskich,
 termomodernizacja budynków (działanie 4.4) – zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
systemowe w przypadku budynków, które ogrzewane są z sieci ciepłowniczej,
 budowa systemu optymalizacji zużycia i dystrybucji wody w mieście (działanie 4.7) – działanie
związane bezpośrednio z racjonalizacją i ograniczaniem zużycia wody bezpośrednio
przyczyniające się do zarzadzania gospodarką wodną miasta,
 ochrona prawna (5.7) oraz wytyczne urbanistyczne (działanie 1.11) – działania organizacyjne,
które mogą przyczynić się do ochrony i zabezpieczenia zasobów wodnych na terenie miasta,
w szczególności spowolnienie odpływu wód ze zlewni.
Wpływ na stan wód należy rozpatrywać jako ograniczenie negatywnych wpływów lokalnych oraz w
szczerszym kontekście jako wpływ na całościowy stan zlewni rzeki Łyny w świetle celów
środowiskowych dla JCWP określonych w Planie Gospodarowania Wodami Dorzecza Pregoły. Cele
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych
wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan
ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie
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chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z
uwzględnieniem kategorii wód. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego
potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Działania mające pozytywny pośredni wpływ na poprawę jakości wód rzeki Łyny w celu osiągnięcia
dobrego stanu ekologicznego zgodnie z wymogami Dyrektywy Wodnej, obejmują:
 działania formalno-prawne: ochrona prawna (5.7), program zagospodarowania wód
opadowych (5.1) oraz wytyczne planistyczne (1.11) – mogą wprowadzić ograniczenia
użytkowania wód lub terenów w ich sąsiedztwie, związane min. a lokowaniem inwestycji,
które ograniczają ryzyko zanieczyszczenia wód,
 działania polegające na zagospodarowaniu wód opadowych na terenach utwardzonych: (5.1,
5.4, 5.5, 5.6) dzięki ujęciu wód z terenów częściowo zanieczyszczonych oraz zwiększenia
czasu ich retencji, będą pośrednio prowadzić do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń
kierowanych z kanalizacji deszczowej do rzeki Łyny i pozostałych rzek w zlewni,
 działania polegające na retencji wody i spowolnieniu odpływu wody na terenach zielonych
wraz z poprawą bilansu wodnego tych terenów: (działania 4.2, 5.3, 5.5) – działanie wprost
przyczyni się do spowolnienia odpływu wody dzięki pojemności wodnej gruntu i przejęciu
opadu przez roślinność, a dalej przepływowi wody z powierzchni do wód gruntowych i
warstw wodonośnych towarzyszyć powinna poprawa ich stanu chemicznego (naturalne
oczyszczanie).
Zidentyfikowano również ryzyka spowodowane potencjalnym zanieczyszczenia wód w czasie
prowadzenia prac inwestycyjnych w związku z działaniami:
 zabezpieczeniem zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie zagrożenia
(5.2): w czasie prac bezpośrednim sąsiedztwie rzek istnieje ryzyko przedostania się do wody
zawiesin z przemieszczania mas ziemnych (zasięg ponadlokalny: rozprzestrzenianie w dół
rzeki) oraz substancji ropopochodnych z ruchu sprzętu budowlanego (oddziaływanie lokalne),
jednak na obecnym etapie brak jest możliwości jego oszacowania,
 modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej (5.4) – ryzyko zanieczyszczenia wód
podziemnych substancjami ropopochodnymi,
Powyższe ryzyka można znacznie ograniczyć działaniami organizacyjnymi w czasie inwestycji co
powinno zostać ujęte w warunkach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli ich wydanie
będzie uzasadnione.

7.5 Oddziaływanie MPA na jakość powietrza i klimat
Istotnymi działaniami oddziałującymi pozytywnie na jakość powietrza jest poprawa warunków
termiczno-wilgotnościowych w terenach intensywnie zabudowanych wynikających z działań celów 4 i
5, które powinny mieć bezpośredni, pozytywny i trwały wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi
poprzez:
 wpływ na poprawę jakości powietrza, gdzie wystąpi efekt synergiczny działań polegających
na usprawnieniu wentylacji miasta (4.1) budowie obszarów niebieskiej i zielonej
infrastruktury (4.2, 5.3), dostosowaniu systemu komunikacji (4.5), inwestycji w fotowoltaike
(4.3) i termomodernizacje (4.4).
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Wskazano również potencjalne oddziaływania negatywne, lokalne i krótkotrwałe związane z
realizacją inwestycji, wiążące się z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego, co powodować może emisję
zanieczyszczeń do powietrza (działania 5.2, 5.4).
Analogicznie oddziaływania na klimat lokalny obejmą działania w kierunku retencji wody na terenach
zielonych i wzrost wilgotności powietrza, co wskazuje na pozytywny wpływ na klimat. Z kolei podjęte
działania inwestycyjne w fotowoltaike (4.3) termomodernizacje (4.4) i dostosowanie systemu
komunikacji publicznej (4.5) powinny bezpośrednio przyczynić się do odgraniczenia emisji gazów
cieplarnianych do powietrza.

7.6 Oddziaływanie MPA na zasoby naturalne
Opis działań w planowanych do wykonania w ramach realizacji MPA nie wskazuje na oddziaływania
negatywne na zasoby naturalne.
Działanie nie wiążą się z eksploatacją surowców naturalnych, jedynie możliwe jest wykorzystanie
kruszyw budowlanych nad podbudowy (kanalizacja deszczowa i sanitarna, posadowienie zbiorników
retencyjnych) jednak zapotrzebowanie na ten surowiec nie będzie duże.
W związku z powyższym potencjalne oddziaływania na zasoby naturalne MPA można uznać za
pomijane.

7.7 Oddziaływanie MPA na dobra materialne oraz zabytki
Działanie związane z ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych skupiają się na zapewnieniu
bezpieczeństwa ludzi i mienia i oddziaływają bezpośrednio i pozytywnie na ograniczenie ryzyka
uszkodzenia i strat materialnych w tym zabytków, w szczególności dzięki działaniom poprawiającym
zabezpieczenie powodziowe zarówno na terenach utwardzonych (zagospodarowanie wód
opadowych) oraz zielonych (retencja wody i opóźnienie odpływu), w efekcie większość działań celu 4
i 5 przyczyniają się do ochrony dóbr materialnych tym zabytków:
 działanie 5.1. Opracowanie / Aktualizacja i wdrażanie programu zagospodarowania wód
opadowych wraz z analizą wypływu na odbiorniki wód
 działanie 5.2. Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagrożonych budynków i
infrastruktury krytycznej w strefie zagrożenia (powodzią, osuwiskami itp.)
 działanie 4.2 / 5.3 Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury (BZI)
 działanie 5.4. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 działanie 5.5. Tworzenie pasów buforowych i stosowanie innych rozwiązań ograniczających
dopływ zanieczyszczeń do odbiorników wraz ze spływem powierzchniowym (np. studzienki
kanalizacji z filtrami)
Istotny wpływ pośredni, na zabezpieczenie dóbr materialnych, będzie miało również przyjęcie
wytycznych urbanistycznych (działanie 1.11), które ograniczy ryzyka związane z niewłaściwą z punktu
widzenia zagrożeń klimatycznych zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności
nadmierną koncentracją terenów utwardzonych, bez powierzchni biologicznie czynnej.
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7.8 Oddziaływanie MPA na krajobraz
Realizacja MPA wiąże się przede wszystkim z przedsięwzięciami pozytywnie wpływającymi na walory
krajobrazowe, tj. wszelkimi działaniami związanymi z budową obszarów błękitnej i zielonej
infrastruktury (działania 4.2, 5.3) oraz innymi działaniami związanymi utrzymaniem terenów
zielonych na obszarze miasta: planowaniem i ochroną korytarzy wentylacyjnych (działanie 4.1),
Istotnymi działaniami wspomagającymi ochronę krajobrazową będą, wzmocnienie ochrony prawnej
obszarów chronionych (5.7) jak i czynnej (4.6) oraz wytyczne w zakresie planowanie urbanistycznego
(1.11).
Pewne negatywne oddziaływania na krajobraz są możliwe, realizacja projektów w zakresie
fotowoltaiki (działanie 4.3) i termomodernizacji (4.4) – wykonana kolorystka elewacji, nowe detale
architektoniczne itp. mogą wpłynąć negatywnie na walory estetyczne krajobrazu miasta. Właściwe
wkomponowanie kolorystyczne i architektoniczne termomodernizowanych budynków oraz ukrycie
infrastruktury fotowoltaicznej, jest jedynym działaniem ograniczającym to ryzyko.

7.9 Oddziaływanie MPA na powiązania przyrodnicze
Elementy powiazań przyrodniczych analizowano zarówno jako wzajemne relacje jakości środowiska i
warunków życia roślin i zwierząt, jak również elementów przestrzennych, mających wpływ na te
relacje (min. bariery przestrzenne, izolacja ekosystemów).
W odziaływaniu wpływu działań MPA na wzajemne powiązania przyrodnicze wskazuje się przede
wszystkim znaczący pozytywny wpływ powstawania nowych obszarów zieleni tworzących
przyczyniających się do odzyskania, dzięki retencji wody w ziemi, odtworzeniu funkcji przyrodniczej
gleby, wraz ze stworzeniem warunków siedliskowych dla fauny i flory.
Wyszczególnić tu można pozytywny wpływ działań formalnych:
 Ochrona prawna terenów zieleni, wód powierzchniowych, mokradeł, torfowisk (5.7)
 Opracowanie i przyjęcie wytycznych urbanistycznych w ujęciu zmian klimatu (1.11)
a przede wszystkim działania techniczne i inwestycyjne:
 Planowanie i ochrona korytarzy wentylacyjnych (4.1),
 Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury (4.2, 5.3),
 czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych.
Powiązanie działania 1.11 z działaniami 4.1, 4.2 i 5.3 dodatkowo może prowadzić do usunięcia
istniejących w miejsce barier przestrzennych i powstawania korytarzy ekologicznych w miejscach
gdzie ich nie było.
Równocześnie zadania związane z zagospodarowaniem wód (5.4, 5.6) pośrednio przyczynią się do
poprawy ich jakości, a tym samym może wpłynąć na poprawę warunków siedliskowych zwierząt i
roślin w ekosystemach wodnych i lądowych.
Analizując działania opisane w projekcie MPA, nie zidentyfikowano istotnych oddziaływań
negatywnych powodujących utworzenie efektu bariery. Działania MPA nie spowodują powstania
nowych inwestycji liniowych, będących najczęstszą przyczyną barier przyrodniczych. Wyjątkiem jest
sytuacji budowy nowych szlaków rowerowych i pieszych (6.1), z koniecznością wykonania
podbudowy i utwardzenia terenu. Jednak działania te można organicznicy. Modernizacja systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (5.4), jako inwestycja podziemna związana jest z ciągami
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przewodów kanalizacyjnych w rejonie istniejącej zabudowy i ciągów komunikacyjnych. Obszary
niezabudowane i pokryte roślinnością, przez które przechodzić będą nowo budowane sieci, po
zakończeniu inwestycji powinny zostać odpowiednio zagospodarowane w kierunku przyrodniczym, a
studzienki kontrolne odpowiednio zabezpieczone.

7.10 Ocena wpływów skumulowanych
Ocena oddziaływań skumulowanych, na etapie strategicznej oceny oddziaływania, obejmuje analizę
potencjalnej kumulacji oddziaływań w przypadku:
 kumulacji oddziaływań w ramach projektu, tj. równoczesnej realizacji działań w ramach MPA,
powodujących ten sam rodzaj oddziaływania na środowisko,
 kumulacji oddziaływań projektu i innymi oddziaływaniami na terenie miasta, tj. wpływu
działań MPA na istniejące już na terenie miasta oddziaływania.
Analiza równoczesnej realizacji działań MPA, w kontekście kumulacji oddziaływań nie wykazała
negatywnych skutków. Nie stwierdzono, na obecnym etapie wiedzy, aby któreś z działań MPA miały
na siebie wpływ kumulujący. Potencjalna kumulacja odziaływań może wystąpić w przypadku
równocześnie prowadzanych prac inwestycyjnych w ramach działań 5.2 (zabezpieczenie zagrożonych
budynków) i 5.4 (modernizacja i rozbudowa kanalizacji) w jednaj lokalizacji. Możliwy jest
skumulowany efekt hałasu i emisji zanieczyszczeń powietrza, jednak na chwilę oceną brak jest
szczegółowej wiedzy nt. lokalizacji i harmonogramów prowadzenia prac wg tych działań.
Odziaływanie miałoby charakter lokalny i krótkotrwały, a wiązałoby się głównie z hałasem, podczas
gdy oddziaływania zanieczyszczeń powietrza byłyby mniej istotne.
Realizacja działań w ramach MPA w kumulacji z innymi już istniejącymi na terenie miasta
oddziaływaniami, wskazała na możliwość kumulacji działań 5.4 (modernizacja i rozbudowa
kanalizacji) z transportem drogowym na terenie miasta w warunkach prowadzenia prac w pasie
drogowym. Duża część przebiegu przewidywanej kanalizacji deszczowej obejmuje tereny dróg
kołowych i ciągów pieszych i stanowić będzie ich odwodnienie. W związku z tym, prace polegające na
układaniu kanalizacji i budowie zbiorników retencyjnych prowadzone będą w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa drogowego. Możliwa jest wtedy kumulacja oddziaływań hałasu i zanieczyszczeń
powietrza z prowadzonych prac i hałasu z ruchu drogowego. Skala oddziaływania i uciążliwości
zależeć będzie od lokalizacji prac względem budynków mieszkalnych i innych obiektów przeznaczony
pod stały pobyt ludzi. Odziaływanie miałoby charakter lokalny i krótkotrwały i wiązałoby się głównie z
hałasem, oddziaływania zanieczyszczeń powietrza byłyby mniej istotne.
Przedstawione powyżej elementy oceny należy uwzględnić na etapie planowania poszczególnych
zadań inwestycyjnych w ramach MPA.

8 Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura
2000
Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań MPA na obszary Natura 2000.
Na terenie objętym MPA nie znajdują się obszary sieci Natura 2000, ponadto realizacja działań MPA
nie przyczyni się do zaburzeń w korytarzu ekologicznym dolin rzeki Łyny. Zwraca się uwagę na
możliwe oddziaływania pozytywne związane z ochrona korytarzy wentylacyjnych, które równocześnie
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stanowią istotne korytarze ekologiczne, miedzy obszarami Natura 2000, którymi mogą przemieszać
się zwierzęta.

Rys . 4.

Lokalizacja Olsztyna na tle sieci Natura 2000 (oprac. wł. na podst.: geoserwis.gdos.pl)

9 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji MPA
MPA jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta na zmiany klimatu. Można prognozować,
że w sytuacji braku podjęcia działań adaptacyjnych, uwydatni się potencjalny negatywny wpływ
czynników klimatycznych wyszczególnionych w pkt 3.1, postaci:
 znacznego wzrostu opadów intensywnych, w tym deszczy nawalnych,
 zwiększenia liczby dni upalnych oraz występowania fal upałów,
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znacznego wzrostu występowania tzw. nocy tropikalnych (obecnie nie występujących),
utrzymania się na obecnym poziomie liczby dni chłodnych, w tym fal chłodów,

Zaniechania działań wobec wykazanych ryzyk klimatycznych mogą prowadzić do:
 braku poprawy bezpieczeństwa powodziowego, w szczególności lokalnych podtopień po
odpadach nawalnych ,
 wzrostu odczuwalności ekstremów termicznych, głównie efektu miejskiej wyspy ciepła,
szczególnie przez osoby z grup wrażliwych,
 mniejszej odporności ekosystemów miejskich na skutki suszy,
 braku poprawy stanu aerosanitarnego powietrza,
 wzrostu kosztów usuwania skutków zdarzeń ekstremalnych, dotyczących mienia publicznego
jak i prywatnego.
co w efekcie może mieć wpływ na spadek jakości życia w Olsztyna w ocenie jego mieszkańców.
Z diagnozy MPA wynika, że zmiany klimatu będą się pogłębiać, a przewidywane skutki mogą być
istotne. Związane to może być ze zwiększonym prawdopodobieństwem występowania dni upalnych i
gorących (w tym fal upałów), szczególnie w dobie wzrostu oczekiwanej długości życia zagrażając
osobom starszym i chorym. Pomimo tego, że zimy generalnie będą łagodniejsze, to nadal
występować będą fale chłodów. Brak działań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej i ściekowej
oraz odpowiedniego planowania przestrzennego jest niezbędny wobec przewidywanej zmiany
reżimu opadowego (wzrost rocznej sumy opadów i ich intensywności przy jednoczesnym wydłużeniu
się okresów susz). Może to mieć istotny wpływ nie tylko na gospodarkę wodną, ale również na wzrost
zagrożenia związanego z chorobami wektorowymi (w tym występowaniem ich nosicieli, tj. kleszczy i
komarów).

10 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
MPA na środowisko
Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko.
Zasięg terytorialny dokumentu ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta w
znacznej odległości od granicy państwa. Oddziaływania MPA 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 MPA
Poniżej wskazano rekomendacje, które po wprowadzeniu do końcowej wersji MPA przyczynią się do
lepszej realizacji celów ochrony środowiska lub wzmocnienia korzystnego dla zdrowia ludzi i
środowiska oddziaływań zaplanowanych działań adaptacyjnych.
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Tabela 7.

Lp.

Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA
Miejsce zmiany

1

Działanie 6.1.

2

Działanie 5.8.

3

Działanie 1.4.

4

Działanie 4.3

Zakres zmiany
Uzupełnienie opisu działania o konieczność zaangażowania specjalistów i
społeczności lokalnej, w konsultacje wytycznych planistycznych dotyczących zmian
klimatu
Uzupełnienie opisu działania poprzez wymienienie obszarów cennych z
ekologicznego punktu widzenia i wskazanie ich lokalizacji (np. określenie, w których
częściach miasta są one położone)
Uzupełnienie opisu działania o modele i/lub systemy prognostyczne których wyniki
można by było wykorzystać w systemie prognoz
Uzupełnienie opisu działania poprzez wymóg uwzględnienia auditów
termomodernizacyjnych lub w przypadki ich braku – obowiązku ich wykonania

11.2 Zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA, zlokalizowane są na
terenach silnie zurbanizowanych i nie przewiduje się aby powodowały znaczące oddziaływania na
środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak dla niektórych działań adaptacyjnych proponuje się
rozwiązania, które ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko.
Szczegółowy opis działań potencjalnych oddziaływań negatywnych, dla których zaproponowano o
działania ograniczające, zawiera załącznik 3.

Rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko planowanych
działań adaptacyjnych
Tabela 8.

Lp.
1

Działania
Działanie 4.3

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
-

2

Działanie 4.4

-

-

wykonanie rozeznania stanu awifauny i chirofauny powierzchni
dachowych i elewacji budynków oraz najbliżej położnych drzew,
w przypadku stwierdzenia potencjalnych oddziaływań na awifaunę
lub chirofaune. dostosowanie terminów prowadzenia prac do
okresów lęgowych,
jeśli zasadne, wykonanie skrzynek lęgowych dostosowanych do
wymagań bytujących gatunków, odpowiednio wkomponowanych w
powierzchnie dachowe lub elewacje,
przywrócenie terenów zielonych wokół budynków do stanu
poprzedniego, jeżeli doszło do ich zniszczenia w czasie prac (np. gdy
dostęp do budynku z terenów utwardzonych nie był możliwy)
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Lp.
3

Działania
Działanie 5.2

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
-

4

Działanie 5.4

-

5

Działanie 6.1

-

-

ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe
postępowanie z warstwa próchniczną
zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy (w
zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów budowlanych)
dochowanie należytej staranności w czasie robót prowadzonych w
bezpośrednim sąsiedztwie rzek, w celu wykluczenia migracji do rzeki
substancji ropopochodnych (sprzęt) oraz mas ziemnych
(przemieszczanie gruntów),
uporządkowanie terenu i zagospodarowanie zgodne z obecnym w
terenie rodzajem krajobrazu gatunków roślin,
ograniczanie zajęcia terenu oraz uszkodzeń powierzchni ziemi w
czasie budowy,
ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe
postępowanie z warstwa próchniczną
właściwe zabezpieczanie pni drzew znajdujących się w miejscach
prowadzonych prac i manewrowania sprzętu,
organizacja placów postojowych sprzętu na terenach utwardzonych
oraz kontrola podwykonawców za zakresie sprawności sprzętu,
uporządkowanie terenu i zagospodarowanie zgodne z obecnym w
terenie rodzajem krajobrazu gatunków roślin,
ograniczanie zajęcia terenu oraz uszkodzeń powierzchni ziemi w
czasie prac,
ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe
postępowanie z warstwa próchniczną,
ograniczanie prac związanych z wykonywaniem podbudowy i
utwardzania terenu pod ciągi rowerowe lub piesze, szczególnie na
obszarach leśnych i cennych przyrodniczo,
właściwe zabezpieczanie pni drzew znajdujących się w miejscach
prowadzonych prac i manewrowania sprzętu,
uporządkowanie terenu i zagospodarowanie zgodne z obecnym w
terenie rodzajem krajobrazu gatunków roślin.

12 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w MPA
Projekt MPA nie zawiera rozwiązań alternatywnych.
Specyfika dokumentu, którego celem jest adaptacja do zmian klimatycznych, z priorytetem poprawy
bezpieczeństwa i gospodarki wodnej, z definicji nakierunkowane są na ochronę poszczególnych
komponentów środowiska – zasobów i stanu wód, różnorodności biologicznej i powierzchni ziemi.
Ze względu na pewien poziom ogólności, dotyczący planowanych projektów, dla których
zidentyfikowane pewne potencjalne oddziaływania, rozwiązania alternatywne należy analizować na
etapie projektowania określonych inwestycji. Przy opracowywaniu rozwiązań alternatywnych należy
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wziąć pod uwagę określone w pkt 11.2 niniejszej prognozy rozwiązania ograniczające potencjalne
negatywne oddziaływanie na środowisko planowanych działań adaptacyjnych.

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 zespołu opracowującego prognozę. 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.
Obszarem niepewności jest także nakładanie się oddziaływań wynikających z realizacji działań
adaptacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta. Często wysoki
stopień ogólności oraz specyfika dokumentów nie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich możliwych
efektów sumarycznych i synergicznych jakie lokalnie wystąpią w środowisku miasta oraz jego
otoczenia.

14 Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji
postanowień MPA dla środowiska
W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą się w
znacznej mierze do środowiska. Stąd nie stwierdza się konieczności zastosowania dodatkowych
wskaźników. Poniższe wskaźniki zawarte w projekcie MPA odnoszą się do oddziaływań Planu na
środowisko.
Tabela 9.

Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska
Nr
wskaźnika
wg MPA

Wskaźnik

Jednostka
miary

Tendencja/
wartość
oczekiwana

1.

Jakość życia (subiektywna ocena
komfortu życia w mieście przez
mieszkańców)

%

wzrost

15.

Powierzchnia terenu przeznaczona
na korytarze wentylacyjne

ha

wzrost

Źródło informacji

Badania ankietowe
w ramach Olsztyńskiego
Panelu Obywatelskiego
Wydział Urbanistyki
i Architektury Urzędu
Miasta
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Nr
wskaźnika
wg MPA

Wskaźnik

16.

Powierzchnia nowych rozwiązań
zielonej infrastruktury (skwery,
parki osiedlowe, zielone dachy,
zielone ściany itp.)

17.

Jednostka
miary

Tendencja/
wartość
oczekiwana

Źródło informacji

Wydział Urbanistyki
2

i Architektury Urzędu
Miasta, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe

m /rok

wzrost

Liczba obiektów użyteczności
publicznej, na których
zainstalowano instalacje OZE

liczba/rok

wzrost

Wydział Inwestycji
Miejskich, Wydział Strategii
i Funduszy Europejskich

18.

Liczba pasażerów komunikacji
miejskiej

osoby/rok

wzrost

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o.o. w
Olsztynie

19.

Liczba interwencji Straży Pożarnej z
przyczyn klimatycznych (w tym
intensywne opady, przybór wód,
wyładowania atmosferyczne)

liczba/rok

spadek

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej

20.

Powierzchnia zielono-błękitnej
infrastruktury na terenie Miasta

m

wzrost

Wydział Urbanistyki
i Architektury Urzędu
Miasta

21.

Zmodernizowany systemem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

m/rok

wzrost

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Olsztynie

2

2

22.

Powierzchnia podtopień

m

spadek

Wydział Środowiska,
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Olsztynie

23.

Powierzchnia (odsetek powierzchni
miasta) objętej formami prawnej
ochrony przyrody

ha

wzrost

Wydział Środowiska Urzędu
Miasta

24.

Nowe szlaki piesze i rowerowe

km

wzrost

Urząd Miasta Olsztyna,
MOF, organizacje
turystyczne
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