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1 Wprowadzenie
„Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji Miasta
Olsztyna do zmian klimatu do roku 2030” (zwane dalej Podsumowaniem) zostało opracowane 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.
Organem opracowującym „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Olsztyna do roku 2030” (zwany
dalej Planem Adaptacji) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2081, zwanej
dalej Ustawą OOŚ) jest Prezydent Miasta Olsztyna. Plan Adaptacji jest dokumentem, o którym mowa
w art. 46 pkt 2 Ustawy OOŚ.

2 Podstawa prawna i zakres Podsumowania
Podstawę prawną strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi Ustawa 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; dalej Ustawa OOŚ.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim
zakresie zostały uwzględnione:
 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
 opinie właściwych organów,
 zgłoszone uwagi i wnioski,
 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone,
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Dodatkowo zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa. Niniejsze podsumowanie zawiera wymienione uzasadnienie.

3 Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z definicją art. 3 pkt 14 rozumiana
jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków dokumentu
strategicznego, obejmowała w szczególności:
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na
środowisko,
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2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
W poniżej tabeli przedstawiono przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu
Adaptacji.
Tabela 1.

Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Adaptacji

Zakres SOOŚ
według Ustawy OOŚ
Uzgodnienie stopnia
szczegółowości informacji
zawartych w prognozie
oddziaływania na
środowisko

Sporządzenie prognozy
oddziaływania na
środowisko
Uzyskanie wymaganych
ustawą opinii

Zapewnienie możliwości
udziału społeczeństwa w
postępowaniu

Komentarz
Prezydent Miasta wystąpił do RDOŚ w Olsztynie (49187.05.2018-W z dnia
24.04.2018 r.), Warmińsko-Mazurskiego PWIS (pismo 49187.05.2018-W z
dnia 24.04.2018 r.) z wnioskiem o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości
Prognozy OOŚ. Ustalenie stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko zostało określone 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.
Pisma zostały załączone do Prognozy oddziaływania na środowisko.
Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą OOŚ i uzgodnieniami
organów, w pełnym zakresie wynikającym z art. 51 oraz art. 52 ust. 1 i 2.
Sposób uwzględnienia w Planie Adaptacji ustaleń Prognozy OOŚ opisano w
rozdz. 4.1.
Prezydent Miasta wystąpił do RDOŚ (pismo nr 104945.11.2018-W z dnia
20.11.2018r.) i PWIS (pismo nr 104945.11.2018-W z dnia 20.11.2018r.) z
wnioskiem o zaopiniowanie Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ. Opinie
zostały wyrażone w pismach:
 RDOŚ, pismo WOOŚ.410.140.2018.MK z dnia 13.12.2018 r.,
 PWIS, ZNS.9022.4.94.2018.AZ z dnia 18.12.2018
Pisma zostały załączone do niniejszego Podsumowania (Załącznik 1).
Prezydent Miasta Olsztyna podał do publicznej wiadomości informację
o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ
(zarządzenie nr 534 z dnia 23.11.2018 r., załączone do Podsumowania–
załącznik 2). Uwagi i wnioski były przyjmowane w dniach 26.11-16.12.2018 r.
Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa przedstawiono w rozdz. 4.3 oraz w załączniku 3.

4 Informacja o sposobie uwzględnienia w Planie Adaptacji
wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
4.1 Ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko
Celem Prognozy była 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.
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Ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
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 termicznych, związanych z opadami i
powodziami oraz rozwojem turystyki uwzględnia określone działania i przewidziane inwestycje.
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 m.in. 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 z instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej.

Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań MPA na środowisko
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).
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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 z 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 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
na 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.
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,
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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
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.

Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko
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
W procesie opracowania Planu Adaptacji rozpatrzono rozwiązania alternatywne – trzy opcje
adaptacji miasta. Opcje te zostały poddane analizom – analizie wielokryterialnej (MCA) oraz analizie
kosztów i korzyści (CBA). Kryteria środowiskowe były uwzględnione w obu analizach. W analizie
wielokryterialnej oceniono działania uboczne oraz zrównoważany charakter proponowanych działań
(możliwy negatywny wpływ na środowisko oraz spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju sprawiedliwości międzypokoleniowej i oszczędnego gospodarowania zasobami). W analizie kosztów i
korzyści brano pod uwagę korzyści w zakresie majątku środowiskowego, m.in. zwiększenie
powierzchni błękitno-zielonej infrastruktury i realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.
Analizy pozwoliły na wybór rozwiązania – opcji adaptacji, która nie tylko w jak najmniejszym stopniu
niekorzystnie mogłaby wpływać na środowisko, ale także takiej, która w jak największym stopniu
służy ochronie zasobów i jakości elementów środowiska.
W Planie Adaptacji uwzględniono ustalenia Prognozy i dokonano zmian:
 uzupełniono opis działania 6.1. o konieczność zaangażowania specjalistów i społeczności
lokalnej, w konsultacje wytycznych planistycznych dotyczących zmian klimatu
 uzupełniono opis działania 5.8 poprzez wymienienie obszarów cennych z ekologicznego
punktu widzenia i wskazanie ich lokalizacji (np. określenie, w których częściach miasta są one
położone)

4.2 Opinie organów właściwych w strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko
Opinie o Planie Adaptacji i Prognozie OOŚ wyraziły organy - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
W obu przypadkach projekt MPA wraz z prognozą został zaopiniowany pozytywnie i bez uwag.
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4.3 Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa
Konsultacje społeczne projektu Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ trwały od 26.11.2018 r. do
16.12.2018 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu Adaptacji wraz z
Prognozą OOŚ zostało zamieszczone:


w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, w Wydziale Środowiska, ul. Wyzwolenia 30,



w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna: http://bip.olsztyn.eu w zakładce
Informacje < Informacje o środowisku i jego ochronie,



na stronie internetowej projektu MPA, http://44mpa.pl./ w zakładce konsultacje społeczne

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu ww.
dokumentów:


w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Środowiska, ul. Wyzwolenia
30, 10-106 Olsztyn,



ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, w Wydziale Środowiska,
ul. Wyzwolenia 30, pok. , w godzinach pracy Urzędu;



za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres srodowisko@olsztyn.eu bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem
„konsultacje społeczne – projekt MPA”

W załączniku 3 przedstawiono sposób, w jaki opinie wymienionych organów zostały uwzględnione w
Planie Adaptacji i Prognozie OOŚ.

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

6 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko
Zasięg terytorialny Planu Adaptacji jest ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta i
jest znacznie oddalony od granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy
obszarem, w którym położone jest miasta oraz obszarami poza granicami kraju. Oddziaływania Planu
Adaptacji mają lokalny zasięg, zamykają się w granicach miasta. W związku z powyższym Plan
Adaptacji nie wymagał przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko.

7 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu
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.
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Tabela 2.
Nr
wskaźnika
wg MPA

Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska
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

16.

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

17.

Źródło informacji
Badania ankietowe
w ramach Olsztyńskiego
Panelu Obywatelskiego
Wydział Urbanistyki
i Architektury Urzędu
Miasta
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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Załącznik 3
Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa
Lp.
1.

Dokument
(Plan
Adaptacji/Progno
za)
Plan Adaptacji

Uwzględnienie
(TAK/NIE/CZĘŚCIOWO)

Treść uwagi/wniosku
W dokumencie wskazano sektory wrażliwe na zmiany klimatu. Jednym z nich
jest transport, którego najbardziej podatnym komponentem jest podsystem
drogowy. Zgodnie z przedstawionym materiałem, system drogowy miasta jest
niewydolny i wymaga wielu inwestycji. Zła jakość nawierzchni, połączona z
częściowo niewydolnym systemem odwadniania ulic przekłada się na
stosunkowo wysokie zagrożenie wypadkami samochodowymi w mieście. W
ocenie wydziału SF są to stwierdzenia nieuprawnione. Główną przyczyną
wypadków z udziałem samochodów jest przede wszystkim nadmierna
prędkość. Jednocześnie należy zauważyć, że począwszy od roku 2004, kiedy po
wejściu do Unii Europejskiej dostępne stały się środki z funduszy
strukturalnych, gmina Olsztyn otrzymała przeszło 1 mld PLN dofinansowania
na projekty drogowe i transportowe. W każdej tego typu inwestycji
wykonywana była budowa/przebudowa sieci deszczowej. Układ kanalizacji
deszczowej był również przedmiotem oddzielnych projektów inwestycyjnych.
W chwili obecnej podstawowy układ drogowy jest w dużej mierze
zmodernizowany. Poza tym na ukończeniu są prace związane z budową
obwodnicy południowej, która w znacznej części wyprowadzi ruch tranzytowy
z miasta szczególnie w relacji wschód –zachód.
Niedopuszczalnym stwierdzeniem jest, że pomimo inwestycji w komunikację
autobusową oraz uruchomienie w mieście linii tramwajowej, transport
publiczny nadal w niewystarczającym stopniu obsługuje lokalne gminy.
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4) ustawy o samorządzie gminnym w ramach
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych
gminy jest organizacja lokalnego transportu zbiorowego. To na
poszczególnych gminach ciąży obowiązek jego zapewnienia, a tylko po
podpisaniu porozumienia, w tym dotyczącego finansowania, możliwe jest
świadczenie usług transportowych poprzez Gminę Olsztyn innym gminom.
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TAK

Sposób uwzględnienia uwagi/wniosku
lub uzasadnienie nieuwzględnienia
Zmieniono zapis na str. 37 Dokumentu. Obecne
brzmienie:
Transport, którego najbardziej wrażliwym
komponentem jest podsystem drogowy. System
drogowy miasta nie jest w pełni wydolny i wymaga
jeszcze inwestycji uzupełniających. Jedną z
priorytetowych jest budowa obwodnicy Olsztyna,
która odprowadzi uciążliwy ruch tranzytowy z
centrum miasta (pierwszy 10-kilometrowy odcinek
obwodnicy został oddany do użytku w dniu 6 grudnia
2018 r.). Zła jakość nawierzchni, połączona z
częściowo niewydolnym systemem odwadniania ulic
przekładają się na możliwość zwiększenia zagrożenia
wypadkami samochodowymi w mieście. Zjawiska
ekstremalne jak deszcze nawalne, fale upałów i
wysokie temperatury, zjawisko gołoledzi, tylko
przyczyniają się do nasilenia wspomnianych wyżej
problemów. Inwestycje w komunikację autobusową
oraz uruchomienie w mieście linii tramwajowej,
transport publiczny nadal w niewystarczającym
stopniu obsługuje ruch lokalny, czego konsekwencją
jest duży ruch samochodowy. Usprawnienia w
systemie komunikacji miejskiej przekładają się
głównie na odciążenie ruchu wewnątrz miasta.

Lp.

Dokument
(Plan
Adaptacji/Progno
za)

2.

Plan Adaptacji

3.

Plan Adaptacji

4.

Plan Adaptacji

5.

Plan Adaptacji

6.

Plan Adaptacji

Uwzględnienie
(TAK/NIE/CZĘŚCIOWO)

Treść uwagi/wniosku
Inwestycje w komunikacje miejską na terenie Olsztyna nie miały
bezpośredniego celu obsługi innych gmin.
W dokumencie określono rekomendację możliwości wydzielenia w ramach
budżetu obywatelskiego specjalnej puli środków na działania adaptacyjne. W
obecnym stanie prawnym, zgodnie z opinią radców prawnych tutejszego
Urzędu, rozwiązanie takie jest nie możliwe do zastosowania.
Dokument zawiera zapis mówiący o tym, że Olsztyn pod względem liczby
ludności jest drugim co do wielkości miastem na prawach powiatu w regionie.
Zakładając, ze rozpatrywany region to województwo warmińsko-mazurskie, to
Olsztyn jest największym pod względem ilości mieszkańców miastem na
prawach powiatu. Rozpatrywanie innego regionu, gdzie Olsztyn byłby
ludnościowo mniej liczny jest w ocenie wydziału SF bezzasadne, biorąc pod
uwagę podziały statystyczne NUTS oraz dostępność środków zewnętrznych.

W strukturach Urzędu Miasta Olsztyna nie funkcjonuje Biuro Pełnomocnika
Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Jest
Pełnomocnik, który jednocześnie jest dyrektorem wydziału Zdrowia, Polityki
Społecznej i Organizacji Pozarządowych.
W dokumencie podano sektory najbardziej zagrożone zmianami klimatu.
Wskazano 4 takie obszary. Następnie przeprowadzono ocenę ryzyka
wynikającą ze zmian klimatu, gdzie na rysunku nr 5
i w tabeli nr 3 podano wartości. W ocenie SF brak jasno sformowanej
metodologii oceny oraz podziału sektorów innego niż w opisie. Jednocześnie
w szansach wynikających ze zmian klimatu przedstawiono zawężony zakres
sektorów.
W zakresie działań adaptacyjnych w ocenie wydziału SF wskazano zadania,
które dublują swój zakres np. 1.5 do 3.4 czy 1.8 do 1.6 i 3.2. Należy również
zastanowić się nad zasadnością rozdrabniania działań na rzecz ich
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Sposób uwzględnienia uwagi/wniosku
lub uzasadnienie nieuwzględnienia

TAK

Zgodnie z uwagą zgłoszoną przez radców prawych
tutejszego Urzędu wprowadzono korektę.

TAK

Zapis dotyczy regionu w rozumieniu całego projektu
obejmującego 44 miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców – region 2 obejmuje województwo
podlaskie i warmińsko-mazurskie w tym przypadku
zapis dotyczący Olsztyna jest prawidłowy. Żeby
jednak nie było możliwości różnej interpretacji
skorygowano zapis na str. 39 i brzmi on obecnie

TAK

NIE

NIE

Olsztyn pod względem liczby ludności, jest
największym co do wielkości miastem na prawach
powiatu w regionie (województwie warmińskomazurskim).
Zapis skorygowano według uwagi

Zastosowane podejście oraz definicje sektorów
determinuje metodologia projektu, przyjęta dla
wszystkich 44 miast. Szerokie wyjaśnienia oraz
wyniki analiz w zakresie wyboru sektorów oraz oceny
ryzyka znajdują się w sprawozdaniach z Etapów 2
(Ocena podatności Olsztyna na zmiany klimatu) i 3
(Analiza ryzyka) przekazanych Zespołowi Miejskiemu
Działania były wypracowane wspólnie z Zespołem
Miejskim w ramach pracy nad etapem 4 projektu
oraz były również przedmiotem warsztatu

Lp.

Dokument
(Plan
Adaptacji/Progno
za)

Uwzględnienie
(TAK/NIE/CZĘŚCIOWO)

Treść uwagi/wniosku
konglomeracji np. 1.1 i 1.2 – biorąc pod uwagę, że stworzenie jakiejkolwiek
bazy powinno opierać na jej przejrzystości i kompleksowości, czy działania 2.3;
2.4 i 2.7 w zakresie oferty warsztatów, eksperymentów, szkoleń pokazowych,
wykładów.

7.

Plan Adaptacji

8.

Plan Adaptacji

9.

Plan Adaptacji

10.
11.

Plan Adaptacji
Plan Adaptacji

12.

Plan Adaptacji

Działanie 1.7 – opis działania nie jest adekwatny do podmiotu realizującego.
Jednocześnie aktualizacja wskazanych dokumentów do roku 2025 z punktu
widzenia czasochłonności w ich opracowaniu oraz perspektywy ich
obowiązywania może być nie możliwa do osiągnięcia. Wydział SF
rekomenduje wpisanie perspektywy do 2030 r.
Działanie 1.8 i 3.2 – Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna obejmuje 6 gmin
ościennych.
Działanie 1.9 – zgodnie z zapisami dokumentu w zakresie monitowania
realizacji planu adaptacji, dysponentem tego zadania winien być wydział
Środowiska. Wydział SF nie ma w zakresie swojego regulaminu dokumentów o
charakterze środowiskowym. W związku z tym proszę o usuniecie z
podmiotów realizujących wydziału SF.
Działanie 4.5 – Obecnie miasto obsługiwane jest przez 3 linie tramwajowe.
Działanie 5.6 – Kanalizacja deszczowa zgodnie z podziałem kompetencji
zarządzana jest przez wydział Inwestycji Miejskich
W ramach podmiotów wdrażających wskazano nieistniejący wydział Rozwoju
Miasta i Budownictwa.
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TAK

Sposób uwzględnienia uwagi/wniosku
lub uzasadnienie nieuwzględnienia
zorganizowanego tylko i wyłącznie w tym celu.
Szczegółowy opis wyboru działań zawarty jest w
sprawozdaniu z etapu 4. Działania dobrane zostały w
taki sposób, by odpowiadać możliwościom miasta
oraz zidentyfikowanym zagrożeniom oraz poziomom
ryzyka.
W opinii Zespołu Ekspertów działania należy
pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.
Zmieniono zakres czasowy działania zgodnie z
uwagą.

TAK

Skorygowano zapis

TAK

Skorygowano zapis

TAK
TAK

Skorygowano zapis
Skorygowano zapis

TAK

Taka nazwa wydziału widnieje w zarządzeniu
Prezydenta Miasta (zarządzenie numer 253 z dnia 13
czerwca 2017 r.) powołującym Zespół Miejski.
Po informacji uzyskanej z Zespołu Miejskiego została
wprowadzona korekta na Wydział Urbanistyki i
Architektury.

