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Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu


Plan – projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna,



PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny
cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji
organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny
i furany). Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy
aerodynamicznej do 10 µm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc;



PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm, które mogą docierać do górnych dróg
oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje
skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii
Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia
pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu
oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji;
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1.

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

1.1.

Podstawa prawna opracowania prognozy

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (zwanego dalej „Planem”) stanowią:

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
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), (zwana dalej „ustawą”)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 ze zm.).
Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Leszna ma
na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń Planu w odniesieniu do poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń
urbanistycznych i powinna stanowić integralną cześć opracowania Planu, jak również podawać rozwiązania
poprawiając istniejący i planowany sposób zagospodarowania.
Ponadto prognozę opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
2.
Dyrektywa 85/337 EEC z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny skutków niektórych
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,
3.
Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko
żyjącej fauny i flory,
4.
Dyrektywa Komisji Europejskiej 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r. wnoszącej poprawki
do Dyrektywy 85/337 EEC,
5.
Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2001/77/EC z dnia 27 września 2001 w sprawie
promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku
energetycznym.
6.
Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych
(Konwencja Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264),
7.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska),

8.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, z dnia
30 października 2003 r. – Dz. U. Nr 192 poz. 1883.
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765),
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409),
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznie 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz. U. z 2011, Nr 25, poz. 133),
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014, poz. 1348),
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14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów
Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póź. zm.),
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),
17.
Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C (201307358) (2013/741/UE);
18.
Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013,
poz. 1205),
19.
Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej
(Dz. U. z 1995 r. Nr 58, poz. 565),
20.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232),
21.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

22.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647),
23.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627),
24.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2014, poz. 210).
25.
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
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

1.2.

Ustalenia projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie
zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Leszna, działań zmierzających do redukcji
zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez
Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Plan ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń. Po przyjęciu będzie on miał charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele
strategiczne i szczegółowe oraz działania zmierzające do ich osiągnięcia w perspektywie krótko-, średnioi długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania.
Ustalone zostaną również zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologicznoenergetycznej. Opracowany dokument oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu
środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie miasta Leszna.
W ramach przygotowania Planu została wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych
z obszaru miasta Leszna oraz zostały przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekologiczną
oceną efektywności działań. Opracowano harmonogram działań i określono możliwe źródła finansowania.
Ustalone zostały zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologicznoenergetycznej
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Założenia realizacji Planu zmierzają do:


rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii,



poprawy efektywności energetycznej,



poprawy efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,



rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych,



zapobiegania powstawaniu oraz poprawy efektywności gospodarowania odpadami,



promocji nowych wzorców konsumpcji

Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będą cele szczegółowe. Mając powyższe na względzie wyróżnia się
następujące cele strategiczne i szczegółowe niniejszego Planu:
Cel strategiczny 1
Zmniejszenie wielkości emisji na terenie miasta m.in. poprzez rozwój niskoemisyjnych technologii i tym
samym poprawę jakości powietrza
Cel szczegółowy 1.1. Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa
w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi
nośnikami ciepła
Cel szczegółowy 1.2. Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych
rozwiązań w transporcie publicznym
Cel szczegółowy 1.3. Systematyczne zwiększanie ilości odbiorców ciepła- modernizacja sieci cieplnej
Cel szczegółowy 1.4 Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną
gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza

Cel strategiczny 2
Zmniejszanie zapotrzebowania na energię finalną
Cel szczegółowy 2.1. Promocja i wdrażanie idei energooszczędnych oraz proekologicznych zachowań
konsumenckich
Cel szczegółowy 2.2 Termomodernizacja istniejących budynków oraz promocja energooszczędności
w budownictwie
Cel szczegółowy 2.3 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia
Cel szczegółowy 2.4 Wzrost efektywności produkcji i przesyłu energii

Cel strategiczny 3
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
Cel szczegółowy 3.1 Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

2.

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

W niniejszej części dokonano analizy zgodności celów Planu z celami innych dokumentów strategicznych na
poziomie międzynarodowym, w tym unijnym. Porównanie ma za zadanie ocenę spójności celów Planu z celami
innych dokumentów strategicznych pod kątem ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju.
Poniżej przedstawiono wyniki analizy.
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2.1.

Dokumenty strategiczne na szczeblu międzynarodowym, krajowym

Z przedstawionych poniżej dokumentów szczególnie warto zwrócić uwagę na Mapę drogową do niskoemisyjnej
gospodarki do 2050 r., która przedstawia scenariusz dojścia do celów emisyjnych przyjętych przez Radę
Europejską do 2050 r., przewidujący ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. o 80% w stosunku
do roku 1990. Założone redukcje emisji, przy realizacji polityki UE, będą miały ogromny wpływ na rozwój kraju,
w tym na poziomie lokalnym. Realizacja tego scenariusza powinna być uwzględniana w planowaniu
długoterminowym. Projekt Planu dla miasta Leszna może stanowić istotny wkład do realizacji polityki w tym
zakresie.

Dokumenty strategiczne na poziomie międzynarodowym (globalnym):


Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju
1
Rio+20 pn. Przyszłość jaką chcemy mieć,



Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ,



Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,



Konwencja o różnorodności biologicznej ,



Europejska Konwencja Krajobrazowa ,



Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP) ,
z jej protokołami dodatkowymi.

2

3

4

5

6

Dokumenty strategiczne na poziomie Unii Europejskiej:


Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
7
społecznemu(KOM(2010)2020 wersja ostateczna) , wraz z dokumentami powiązanymi, w tym Projekt
przewodni: Europa efektywnie korzystająca z zasobów,



Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie korzystającej
8
z zasobów (2011/2068(INI)) i związany z nią Plan działań na rzecz zasobooszczędnej Europy zawarty
9
w komunikacie Komisji" (COM(2011)0571) ,



Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego
10
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050r. (2011/2095(INI)) i związana z nią
Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050r. przedstawiona w Komunikacie Komisji
11
Europejskiej (COM(2011)0112) ,



Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu (COM(2013)216 wersja ostateczna) ,



VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakość życia
13
z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety. ” (7 EAP),

12

1

Report of the United Nations Conference on Sustainable Development (A/CONF.216/16), 2012
http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf
2
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960530238
3
http://www.nape.pl/upload/File/akty-prawne/Protokol_z_Kioto.pdf
4
Konwencja o różnorodności biologicznej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021841532
5
Europejska Konwencja Krajobrazowa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060140098
6
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850600311
7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395649624365&uri=CELEX:52010DC2020
8
http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59
9
http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59
10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0086+0+DOC+XML+V0//PL
11
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.pdf
12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395730101764&uri=CELEX:52013DC0216
13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013D1386
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Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności
14
biologicznej na okres do 2020r. (KOM(2011)244 wersja ostateczna) , Zrównoważona Europa dla
15
lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE (KOM(2001)264 wersja ostateczna) ,



Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji(KOM(2011)808 wersja
16
ostateczna) .

Dokumenty strategiczne na poziomie kraju:


Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - przedstawia cele w
zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia włączenie do polityk środowiskowych
rozwiązań ekologicznych wyróżnia włączenie aspekty ekologiczne do polityk sektorowych, m.in. do
energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej budownictwa, rolnictwa, leśnictwa
i turystyki, aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, udziału
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny oraz
ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. Dokument ten dostrzega ważną rolę
w ekologizacji planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu oraz w edukacji ekologicznej
i dostępie do informacji.
Polityka w zakresie ochrony powietrza implementuje założenia określone w dokumentach unijnych,
m.in. Dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania
(tzw. Dyrektywa LCP), Dyrektywy CAFE, Rozporządzenia WE nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).
Projekt Planu wpisuje się w złożenia celów średniookresowych Polityki, ponieważ zakłada redukcję
ilości spalanych paliw stałych odpowiedzialnych za emisję związków siarki i azotu. Ponadto cele
średniookresowe będą realizowane poprzez dążenie do ograniczenia emisji pyłów PM2,5 i PM10.
Realizacja Polityki będzie miała miejsce poprzez zakładane w Planie: modernizację systemu
energetycznego, wprowadzanie odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzanie rozwiązań
energooszczędnych, realizację kierunków działań określonych w Programie ochrony powietrza dla
strefy wielkopolskiej uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą
nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 roku, a także ograniczenie emisji pyłów z transportu
drogowego na terenie miasta Leszna.



Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (MAiC styczeń 2013
17
r.) ,



Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) ,



Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020 ,



Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa (MIR 21.05.2014 r.) ,



Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r. (BEiŚ), Warszawa
21
2014r. ,



Polityka Energetyczną Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009r. ,



Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ,



Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych ,

18

19

20

22

23

24

14

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395735508994&uri=CELEX:52011DC0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1397033290596&uri=CELEX:52001DC0264
16
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395736887409&uri=CELEX:52011DC080
17
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf
18
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf
19
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf
20
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf
21
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21165/SBEIS.pdf
22
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna
23
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN.pdf
15
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Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej ,



Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
26
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) ,

25

Dokument określa, iż głównym, antropogenicznym, źródłem emisji gazów cieplarnianych w regionie są
procesy spalania, głównie węgla kamiennego i brunatnego (w skali całej Polski emisja CO 2 z węgla w 2010 r.
27
wynosiła 310 mln gG, co stanowi ok. 67% całej emisji CO2) . Biorąc pod uwagę trudności w uzgodnieniu
globalnego porozumienia nt. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i kontynuowany trend wzrostu emisji,
nie można liczyć, że w przewidywalnej perspektywie emisja gazów cieplarnianych zostanie tak zredukowana
aby zahamować zmiany klimatu. W tej sytuacji do priorytetów, poza ograniczaniem emisji, należy możliwa
adaptacja do zmian klimatu. Z punktu widzenia kompleksu spraw klimatycznych do najważniejszych działań,
które mogłyby być realizowane w ramach Planu, należy zaliczyć:
‐

wspieranie wszystkich działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu,

‐

wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii tak, aby nie tylko wypełnić
zobowiązania w stosunku do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania energii ze
źródeł odnawialnych, ale i określone udziały w produkcji przekroczyć, bo jest to korzystne z wielu
powodów (jak np. pozytywnego wpływu na zdrowie społeczeństwa poprzez eliminację
wysokoemisyjnego spalania węgla oraz innych),

‐

wspieranie wszystkich działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej zarówno po stronie
wykorzystania energii, jak i jej produkcji,

‐

wspieranie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu zahamowania zmian klimatu
w skali globalnej.



Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów
28
z dnia 24.12.2010 r.) ,



IV Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2013,
29
(projekt roboczy) Ministerstwo Środowiska, KZGW, 2013 ,



Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) .

30

2.2. Dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym
W kolejnej części dokonano analizy dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym dotyczących
województwa wielkopolskiego oraz miasta Leszna.
Cele i kierunki działań analizowanych dokumentów przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych
elementów zakresu Planu tj.: energetyki, budownictwa, transportu, przemysłu, gospodarstw domowych,
edukacji i dialogu społecznego oraz administracji publicznej. W głównej mierze zwrócono uwagę na cele
szczegółowe tych dokumentów w zakresie: rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności
energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami oraz rozwój i wykorzystanie
technologii niskoemisyjnych.

2.1.1.

ANALIZA ZGODNOŚCI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Celem analizy jest przedstawienie podstawowych dokumentów strategicznych Województwa Wielkopolskiego
oraz dokonanie oceny ich zgodności z Planem. Dokonano jej w głównej mierze poprzez wyszczególnienie
ogólnych założeń oraz działań znajdujących się we wspomnianych dokumentach, które mają swoje powiązanie
z projektowanym Planem. Analiza objęła następujące dokumenty:
24

http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/15923/Drugi%20Krajowy%20Plan%20PL%20_Ver0.4%20final%202.04.2012_FINAL.pdf
26
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf
27
GUS, Ochrona Środowiska 2012 r.
28
http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2010101118301.pdf
29
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html
30
http://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf
25
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Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (uchwała nr XXV/440/12
31
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku)
Opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” podyktowane
było nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897). Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach,
wojewódzki plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze
województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne, odpady ulegające
biodegradacji, odpady opakowaniowe i odpady niebezpieczne.
Jednym z celów głównych wskazanych w planie jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa co
bezpośrednio ma swoje przełożenie na poprawę stanu powietrza poprzez ograniczanie ilość odpadów
spalanych w paleniskach domowych.
Cele główne w gospodarce odpadami komunalnymi:


Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do
przetwarzania odpadów.



Zamknięcie wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów prawnych.



Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami
ochrony środowiska.



Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych.



Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.



Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i racjonalnych
metod gospodarowania odpadami.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (uchwała nr XLVI/610/10 Sejmiku
32
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.)
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest jednym z trzech dokumentów –
obok Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. i Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, które współdecydują o przyszłości regionu. Plan zawiera wskazania dla działań w przestrzeni,
których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Stanowi też
ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji planistycznych i inwestycyjnych, opartych o priorytety
programów operacyjnych. Obok znaczenia politycznego, plan zagospodarowania przestrzennego województwa
jest dokumentem, który wypełnia pośredni poziom planistyczny między Koncepcją Polityki Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju, a studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
Jest to opracowanie wyrażające podstawowe priorytety planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego
Wielkopolski w najważniejszych jego aspektach – ochrony przyrody, transportu i infrastruktury oraz rozwoju
osadnictwa.
W zakresie polityki ochrony środowiska za główne kierunki działań związanych z ochroną powietrza plan
przyjmuje:

31
32



kształtowanie standardów jakości powietrza w odniesieniu do najpoważniejszych zagrożeń, m.in.
zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki, ołowiem, tlenkami azotu, ozonem i pyłem zawieszonym PM10 oraz
obowiązek podejmowania działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości powietrza są
naruszone,



kształtowanie standardów jakości produktów,



kształtowanie standardów emisyjnych.

http://www.bip.umww.pl/pliki/2012/DSR/pgo_wielkopolska_2012_2017.pdf
http://www.wbpp.poznan.pl/plan/tekstplan.pdf
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W Planie Zagospodarowania podkreślona jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego na obszarze
województwa w ostatnich kilkunastu latach oraz wskazane są główne zasady i działania niezbędne do
podtrzymania pozytywnego trendu sukcesywnej poprawy jakości powietrza w zakresie energetyki i przemysłu,
gospodarki odpadami, procesów inwestycyjnych (w tym mieszkalnictwa) oraz transportu i komunikacji.

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (uchwała nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa
33
Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku)
Obowiązek przygotowania programu ochrony powietrza (POP) wynika z zapisów Ustawy prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. ze zm.) dla stref, w których stwierdzono przekroczenia
poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji,
choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Zgodnie z art. 87 ww. ustawy strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
 miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.
Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma
doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie
właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz rozważenia
możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim
działania muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać się
w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie
uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Program ochrony powietrza dla strefy
wielkopolskiej został stworzony z powodu przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10
oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.
Działania naprawcze, które powinny być realizowane w skali lokalnej:




Działania systemowe:
‐

Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, (np. poprzez
powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań ujętych w Programie na
terenie miast i gmin),

‐

Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych przez
poszczególne jednostki,

‐

Prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu gazów i pyłów do
powietrza, bazy instalacji podlegających zgłoszeniu,

‐

Udział w spotkaniach koordynatorów Programu,

‐

Dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza
z indywidualnych systemów grzewczych, w obszarach nienarażonych na wysokie stężenia pyłu
zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu (poza obszarami przekroczeń).

Ograniczenie emisji powierzchniowej, poprzez:
‐



Obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez modernizację lub likwidację
urządzeń na paliwa stałe – tam gdzie istnieją możliwości techniczne.

Ograniczenie emisji liniowej:
‐

33

Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie wielkopolskiej – utwardzenie dróg lub
poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi; modernizacja dróg,

http://www.bip.umww.pl/292---555---kategoria_---program-ochrony-powietrza-dla-strefy-wielkopolskiej

ATMOTERM S.A. 2015

S t r o n a | 11

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

‐




Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości
nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po sezonie zimowym.

Ograniczenie emisji punktowej:
‐

Modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz wdrażanie strategii czystej produkcji,

‐

Rozbudowa i
użytkowników.

modernizacja

sieci

ciepłowniczych

zapewniająca

podłączenie

nowych

Działania ciągłe i wspomagające
‐
‐

Rozwój sieci gazowych,
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących
zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń
z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając
zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej
zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów),

‐

Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów,

‐

Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań
w transporcie publicznym,

‐

Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia
w korzystaniu z samochodów. Wprowadzenie systemu zniżek w strefach parkowania
wyznaczonych w miastach dla samochodów spełniających EURO 6 oraz z napędem hybrydowym
i elektrycznym,

‐

Monitoring budów pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu (kontrola
przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego),

‐

Monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia
dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu,

‐

Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. Uwzględnianie
konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego
i benzo(a)pirenu)na etapie wydawania decyzji środowiskowych),

‐

Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. Uwzględnianie
konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego
i benzo(a)pirenu) na etapie wydawania decyzji środowiskowych),

‐

Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez:
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu
spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac budowlanych w sposób
ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza),

‐

Rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i gminach,

‐

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,

‐

Kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi,

‐

Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje),

‐

Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza,

‐

Kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Zadania określone w harmonogramie finansowo – rzeczowym Planu wpisują się w cele oraz działania
naprawcze zapisane w POP. Realizacja zadań Planu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w POP
poprzez redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu ze źrodeł powierzchniowych, liniowych
oraz punktowych.
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Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 (uchwała nr XXVIII/510/12
34
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku )
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie regionalnym zarządy województw są zobligowane
do sporządzania wojewódzkich programów ochrony środowiska (art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska) i ich aktualizacji co 4 lata (art.14 ustawy POŚ). W programie ochrony środowiska
województwa wielkopolskiego dokonano analizy stanu poszczególnych komponentów środowiska co pozwoliło
na określenie głównych zagrożeń środowiska oraz wskazanie celów i działań ekologicznych.
Cele i działania związane z założeniami Planu znajdują swoje odzwierciedlenie w dwóch zagadnieniach
poruszonych w programie:

34



Zagadnienie: Jakość powietrza.



Cel do 2023 r.: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów
emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa;



Cele szczegółowe:
‐

Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu
poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza,

‐

Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza,

‐

Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa
w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej
ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne,
energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł),

‐

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,

‐

Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie
do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych,

‐

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

‐

Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym wprowadzanie
nowoczesnych technik spalania,

‐

Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a także
poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia.



Zagadnienie: Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.



Cel: kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej
równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia
i trwałym zachowaniem;



Cele szczegółowe:
‐

Wprowadzenie w planach zagospodarowania przestrzennego dopuszczalnych sposobów
ogrzewania, dla obszarów, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów
dopuszczalnych lub docelowych niektórych substancji w powietrzu,

‐

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, wyników monitoringu środowiska (w szczególności
w zakresie powietrza, hałasu i wód) oraz identyfikacja konfliktów środowiskowych
i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi,

‐

Uwzględnianie progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności” przestrzennej wraz
z systemem monitorowania zmian,

http://www.bip.umww.pl/pliki/eradni/3/109/4230/15029/uchwala-xxviii-510-2012z.pdf
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‐

Zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących terenach
o wysokich walorach.

Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku (uchwała nr XXIX/559/12
35
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.)
Dokument stanowi zmodyfikowaną wersję dokumentu przyjętego w 2005 roku, zmienioną w wyniku przyjęcia
nowych krajowych dokumentów planistycznych lub opracowaniem ich projektów: Długookresowej
i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, zintegrowanych strategii
krajowych oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Strategia dotyczy tego, za
co Samorząd Województwa odpowiada, bądź tego, na co ma lub zamierza mieć wpływ, także pośredni.
Uporządkowanie i precyzyjne określenie powyższych kwestii ma zasadnicze znaczenie dla określenia obszaru
interwencji tego dokumentu, a także dla jej monitorowania oraz wiązania określonych efektów z rzeczywistym
wpływem strategii. Liczne zmiany tekstu strategii przyjętej w 2005 roku wynikają także z konsultacji
społecznych projektu aktualizacji niniejszego dokumentu.
Wybrane działania w ramach celu strategicznego 1: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu:


Budowa spójnego systemu dróg rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej,



Modernizacja podstawowej sieci drogowej, budowa nowych odcinków tworzących i organizujących
system oraz scalających i wiążących go z systemami zewnętrznymi,



Promocja innowacyjnych i ekologicznych paliw, a także promowanie ekologicznie czystych
i energooszczędnych pojazdów drogowych,



Wspieranie działań na rzecz zabezpieczenie terenów oraz prowadzenia prac przygotowawczych dla
funkcjonowania Kolei Dużych Prędkości,



Podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej polityki inwestycyjnej
na liniach kolejowych do potrzeb Wielkopolski.

Wybrane działania w ramach celu strategicznego 2: Poprawa stanu środowiska:


Eliminacja emisji niskiej,



Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, a także indywidualnych źródeł
ciepła, przez m.in. instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz stosowanie paliw
niskoemisyjnych,



Centralizacja systemów grzewczych,



Promocja niskoemisyjnych form transportu,



Ochrona powietrza w planach zagospodarowania przestrzennego.

Wybrane działania w ramach celu strategicznego 3: Lepsze zarządzanie energią:


Rozwój wysokosprawnej kogeneracji,



Modernizacja sieci przesyłowych,



Obniżanie energochłonności,



Termomodernizacja istniejących budynków oraz promocja energooszczędności w budownictwie,



Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych,



Wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie produkcji różnego rodzaju energii,



Promocja efektywności energetycznej, w tym promocja urządzeń technologii energooszczędnych,



Poprawa efektywności energetyki konwencjonalnej, w tym opartej na węglu brunatnym,



Budowa nowych instalacji energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii,

35

http://www.umww.pl/attachments/article/11584/Zaktualizowana%20Strategia%20Rozwoju%20Wojew%C3%B3dztwa%20Wielkopolskie
go%20do%202020%20roku.pdf
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Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz odnawialnych źródeł energii,



Rozwój współpracy sektora naukowego z sektorem przedsiębiorstw dla wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań energetycznych,



Zwiększenie wykorzystania biomasy do produkcji energii,



Wzmocnienie działań edukacyjnych i promocyjnych w rozwoju odnawialnych źródeł energii,



Promocja odnawialnych źródeł energii wśród przedsiębiorców,



Wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej i słonecznej,



Tworzenie warunków dla rozwoju energetyki jądrowej,



Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

Podsumowanie
Analiza wyżej wymienionych dokumentów wykazała zgodność celów Planu dla miasta Leszna z celami
dokumentów strategicznych na poziomie województwa. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie cele tych
dokumentów o charakterze dużo szerszym niż oceniany Plan mogły być w tym dokumencie uwzględnione.

2.1.2.

ANALIZA ZGODNOŚCI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA LESZNA

Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 - 2015 (uchwała nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna
36
z dnia 29 kwietnia 2010r)
Lokalny Program Rewitalizacji ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Mieście
Lesznie. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały najważniejsze elementy składające się na całościowy
obraz gminy. Kompleksowy dobór przedstawionych obszarów funkcjonowania samorządu pozwala na pełną
orientację w zakresie wielu zagadnień: historii Leszna, jego środowiska geograficzno-przyrodniczego,
zagospodarowania przestrzennego i ładu urbanistycznego, kondycji gospodarczej i społecznej.
Efektywne działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poprzez połączenie trzech sfer rozwojowych:


Gospodarczej (pobudzanie przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, podnoszenie jakości kapitału
ludzkiego przedsiębiorstw działających w zdegradowanym obszarze),



Społecznej (integracja społeczna oraz zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
rozwój kultury i tożsamości lokalnej oraz poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa
publicznego),



Przestrzennej (poprawa funkcjonalności terenu, odnowa przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienia
miejsca zamieszkania oraz rozwoju turystycznego),



Tylko równoczesne działania łączące te obszary rozwojowe mogą przyczynić się do przełamania
kryzysu społeczno-gospodarczego rewitalizowanego obszaru.

Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020
37
(uchwała nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku)
Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest zaplanowanie na lata
2014-2020 usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych obszarze
miasta Leszna i gmin sąsiednich (z którymi władze Leszna – jako organizator transportu – podpisały
porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub takie porozumienia zamierzają w najbliższym
czasie podpisać). Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przygotowany
zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju transportu, której fundamentem jest uznanie istotnego
znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dążenie do ograniczenia negatywnych następstw
rozwoju motoryzacji indywidualnej. Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących
rozwój miast, a ze względu na jego negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, stanowi znaczącą
uciążliwość życia dla mieszkańców. Utrzymanie wysokiego udziału transportu zbiorowego w liczbie podróży
36
37

http://bip.leszno.pl/files/4543/program_rewitalizacji_leszna_na_lata_2010_-_2015.pdf
http://bip.leszno.pl/files/9781/uchwala_nr_533_-_zal._plan__zrown._rozwoju_publ._transp._zbior.pdf
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zmotoryzowanych w mieście wpływa w największym stopniu na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do
środowiska przez ruch pojazdów.
Jednym z założeń przy wskazywaniu działań i kierunków rozwoju transportu jest wykorzystywanie pojazdów
w jak największym stopniu przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych o niskoemisyjne, alternatywne
technologie zasilania, w tym zakresie w planie można wskazać konkretne zaplanowane działania zmierzające
we wskazanym kierunku tj.:


Zakup 6 fabrycznie nowych autobusów,



Zakup 5 elektrobusów, klasy pojemnościowej midi (długość około 9 m, pojemność około
60 pasażerów) i ich przeznaczenie do obsługi linii I kategorii oraz stworzenie 4 punktów ładujących.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 – 2018, z perspektywą do 2022 roku (PROJEKT)
Celem Programu ochrony środowiska jest podsumowanie i zaktualizowanie polityki ekologicznej miasta
zawartej w poprzednim Programie, przyjętym Uchwałą Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja
2004 roku, w oparciu o wojewódzki program ochrony środowiska oraz inne strategiczne dokumenty wyższego
szczebla. Poza tym istotny element przedmiotowego dokumentu stanowi identyfikacja podstawowych
problemów w zakresie ochrony środowiska, nakreślenie perspektywicznych kierunków rozwiązywania
problemów oraz ustanowienie bazy dla tworzenia szczegółowych planów działania, w tym planów
inwestycyjnych. Realizacja programu ma na celu doprowadzenie do poprawy stanu środowiska,
zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących
środowisko gminy przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego
w tym zakresie prawodawstwa krajowego i unijnego.

Celem opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska nie jest wyłącznie spełnienie wymagań
ustawowych. Program może i powinien stanowić dodatkowe źródło wiedzy, inspiracji i motywacji dla
mieszkańców, władz oraz organizacji pozarządowych do wspólnego działania na rzecz poprawy stanu
środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego oraz zrównoważonego rozwoju miasta.
Wśród licznych celów zakładanych w Programie znajdują się również takie, które wiążą się z realizacją celów
wskazywanych w planach gospodarki niskoemisyjnej, jak np.:
Budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz rozwój nowoczesnego i
proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów, tworzący realną
alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i pozostałej infrastruktury drogowej,
Zrównoważony Rozwój Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna,
Modernizacja taboru komunikacji miejskiej,
Zwiększenie roli transportu rowerowego w modelu komunikacji zbiorowej,
Leszno, jako ważny węzeł kolejowy - działania na rzecz utrzymania sieci kolejowych dla
przewozów pasażerskich i towarowych.
Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza, w szczególności dla
benzo(a)pirenu i ozonu,
Sukcesywna redukcja emisji substancji zanieczyszczających powietrze, zwłaszcza emisji
niskiej i komunikacyjnej,

Osiągnięcie i utrzymanie najwyższej jakości powietrza (klasa A).
W programie ochrony środowiska przedstawia również szereg działań w zakresie poprawy jakości powietrza:


Likwidacja niskiej emisji,



Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł i sieci),



Sukcesywne podłączanie obiektów i zespołów zabudowy do centralnego systemu ciepłowniczego,
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Sporządzenie programu modernizacji gospodarki cieplnej dla starej zabudowy miejskiej,



Modernizacja taboru komunikacji miejskiej,



Strefy płatnego parkowania w centrum miasta,



Bezwzględne eliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających norm emisji substancji do powietrza,



Działania edukacyjne dla kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych,



Promocja i popularyzacja środków transportu zbiorowego (w tym międzygminnego),



Modernizacja dróg,



Zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii,



Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14001) oraz dobrowolnych działań nie
normatywnych (np. czystsza produkcja) w zakładach przemysłowych,



Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych,



Skrupulatne wypełnianie procedur administracyjnych obowiązujących w zakresie ochrony powietrza.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna
38
(uchwała nr XLIV/535/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku)
Projekt założeń zawiera:


ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe,



przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,



możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii
elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych,



zakres współpracy z innymi gminami.

Zgodnie z prawem gmina powinna stać się głównym inicjatorem określającym kierunki rozwoju infrastruktury
energetycznej na swoim terenie. Tak sformułowane zasady polityki mają zapobiec dowolności działań
przedsiębiorstw energetycznych.
Bezpośredni związek i wpływ na wszystkie główne założenia Planu mają kierunki działań dla rozwoju systemów
zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, są to:


Modernizacja źródeł ciepła,



Rozwój sieci cieplnej,



Termomodernizacja budynków,



Likwidacja źródeł niskiej emisji,



Wdrożenie programów pomocy dla inwestorów z zakresu odnawialnych źródeł energii,



Rozwój sieci gazowej,



Kontynuacja programu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Leszna (załącznik nr 2 do uchwały nr
39
XLIV/573/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04.11. 2014 roku)
Strategia rozwoju przestrzennego miasta ustalona w Studium przedstawia optymalne kierunki rozwoju miasta
określając zarówno ogólną politykę przestrzenna jak i lokalne zasady zagospodarowania uwzględniających
wcześniej określone uwarunkowania oraz oczekiwania dotyczące przyszłego wizerunku miasta.
38
39

http://bip.leszno.pl/files/4847/projekt_zalozen_dla_miasta_leszna_end.pdf
http://bip.leszno.pl/dokument/2177
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Uwarunkowania jakie brane są pod uwagę w Studium:
I. Ochrona środowiska i ochrona przyrody,
II. Ochrona i kształtowanie wartości kulturowych,
III. Uwarunkowania demograficzne,
IV. Uwarunkowania wynikające z roli miasta w otoczeniu,
V. Uwarunkowania planistyczne,
VI. Potrzeby terenowe dla podstawowych funkcji miasta,
VII. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego sposobu zabudowy i zagospodarowania miasta,

Zalecenia względem zaopatrzenia w ciepło:


preferuje się zaopatrzenie w ciepło istniejących i projektowanych obiektów z miejskiej sieci
ciepłowniczej,



dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło istniejących i projektowanych obiektów z indywidualnych
kotłowni przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, tj.
paliw płynnych, gazowych i stałych oraz przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii;

Inne zalecenia względem ochrony środowiska to m.in.:


wprowadzenie zieleni izolacyjnej przy głównych szlakach komunikacyjnych i wokół terenów
przemysłowych,



sukcesywne zmniejszanie liczby obiektów zaopatrywanych w ciepło ze źródeł opalanych paliwem
stałym na rzecz zaopatrywanych z ciepłowni miejskiej lub opalanych gazem.

Analiza wyżej wymienionych dokumentów wykazała zgodność celów Planu z celami dokumentów
strategicznych na poziomie miasta.

3.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały:
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna
Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy, a powinna ona:
1.

określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 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, 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;

2.

przedstawiać 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
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obszaru, a także 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.
Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych z problematyką
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów
naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych.
W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano propozycje działań proponowanych w projekcie Koncepcji
pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami środowiskowymi.
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobraz działań przewidzianych projektem Koncepcji oceniano,
posługując się następującymi kryteriami:
 charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia),
 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),
 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),
 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),
 częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne),
 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-regionalne),
 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do rewaloryzacji).
Zgodnie z procedurą określoną ustawą, otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości
przygotowywanej prognozy oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. znak WOO-III.411.532.2014.PW.1 oraz
Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu pismem z dnia 8 stycznia
2015 r. znak DN-NS.9012.2.2015.

4.

METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta
Leszna pod kątem wpływu na środowisko mogą odnosić się do:
1.

oddziaływania proponowanych działań,

2.

przestrzegania ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania
środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Ad 1. W zakresie oddziaływania proponowanych działań na środowisko:
 w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych,
obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji
(o ile decyzja określa takie warunki),
 w odniesieniu do pozostałych działań może to być monitoring prowadzony w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska przez odpowiednie organy administracji państwowej,
 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o wydana decyzje
lokalizacyjną, analizę realizacji przedsięwzięcia i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić
odpowiedni organ administracji samorządowej.
Ad. 2. W zakresie realizacji Planu i przestrzegania ustaleń należy przeprowadzać okresowe przeglądy z jego
realizacji, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki.
Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi lub wyznaczonymi
w wewnętrznych przepisach.
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Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu Planu:
 przeprowadzenie wstępnej oceny (screeningu) w przypadku projektów zaliczonych do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000;
 przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w przypadku, gdy istnieje
możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania na cele ochrony tego obszaru;
 przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w przypadkach, gdy projekt
(zamierzenie inwestycyjne) podlega takiej procedurze;
 oceny zgodności ze standardami emisyjnymi w przypadku występowania emisji do środowiska;
 oceny warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane jeden raz na 4 lata;
 w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki i instytucje
związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, w zakresie
ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a w zakresie ochrony przyrody
organy wymienione w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art. 91.
W celu oceny wpływu proponowanych działań na środowisko i człowieka można zastosować wskaźniki
monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami dotyczącymi jakości poszczególnych
komponentów środowiska można wykorzystać następujące parametry:
 jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej w oparciu o paliwa
ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, źródła odnawialne).

5.

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
ŚRODOWISKO

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania
pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów
i programów, opracowywany projekt Planu nie będzie powodował oddziaływania transgranicznego.
Ustalenia Planu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze miasta Leszna, a zasięg ich
oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny, ewentualnie regionalny. Wobec
tego, dokument ten nie musi podlegać procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

6.

ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

6.1.

Charakterystyka środowiska przyrodniczego

6.1.1.

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE

Leszno jest miastem na prawach powiatu położonym w zachodniej części Polski, w południowo-zachodniej
części województwa wielkopolskiego, na pograniczu z województwem lubuskim i dolnośląskim. W latach 19752
1999 było stolicą województwa leszczyńskiego. Powierzchnia całkowita miasta wynosi 31,9 km . Miasto
otoczone jest powiatem leszczyńskim. Największymi miastami w pobliżu są:


Poznań, stolica województwa wielkopolskiego – 75 km,



Wrocław, stolica województwa dolnośląskiego – 96 km,



Kalisz – 112 km,
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Zielona Góra – 83 km,



Gorzów Wielkopolski – 148 km.

W odległości ok. 330 km znajduje się Berlin i Praga. Do granicy polsko-niemieckiej jest ok. 150 km. Miasto leży
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (w układzie wschód-zachód) z drogą krajową nr 5 (układ północpołudnie), która na odcinku przebiegającym przez miasto, jest równocześnie trasą europejską E261. Stwarza to
bardzo dobre warunki komunikacyjne, na które wpływa bliskość granicy. Miasto jest także dobrze
40
skomunikowanie pod względem kolejowym, posiada liczne połączenia w sześciu kierunkach
UKSZTAŁTOWANIE TERENU i GEOLOGIA
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne Leszno położone jest w podprowincji Nizin
Środkowopolskich (318), w części objętej makroregionem - Nizina Południowowielkopolska (318.1) oraz
41
mezoregionem – Wysoczyzna Leszczyńska (318.11) . Znajduje się ona pomiędzy pojezierzami: Sławskim
i Krzywińskim na północy, a Pradoliną Głogowską na południu. Powierzchnia terenu Wysoczyzny jest niemal
płaska, lekko nachylona w kierunku Rowu Polskiego i Śląskiego. Nie występują tu duże doliny rzeczne. Obszar
terenu miasta został ukształtowany w okresie zlodowacenia bałtyckiego w fazie leszczyńskiej oraz w okresie
postglacjalnym. W części północnej miasta obszar stanowi płaska wysoczyzna morenowa łagodnie nachylona
w kierunku południowym do obszaru sandru leszczyńskiego i dalej doliny (pradoliny) Rowu Polskiego
(Kopanicy). W podziale geologicznym jednostek strukturalnych Polski Leszno położone jest na północnym
skłonie monokliny przedsudeckiej. Na sfałdowanych utworach starszego paleozoiku występują płasko ułożone,
zapadające na północ, osady cechsztyńsko-mezozoiczne, które z kolei przykryte są osadową pokrywą
kenozoiczną. Strop powierzchni mezozoiku-kajpru znajduje się na głębokości 275 m, a miąższość utworów
neogenu (trzeciorzędu) wynosi 226 m. Osady neogenu (trzeciorzędowe) na tym terenie, to przede wszystkim
utwory wieku oligoceńskiego i mioceńskiego, które zalegają na starszej, zerodowanej powierzchni
mezozoicznej triasu górnego, czyli kajpru. Powierzchnię tą budują iły, iłowce, mułówce, piaskowce, dolomity,
wapienie i gipsy, a lokalnie anhydryty i sól kamienna. Jako, że obszar miasta objęty został ostatnim
zlodowaceniem, miąższość utworów polodowcowych jest znaczna i wynosi ok. 49 m. Osady czwartorzędowe to
głównie gliny zwałowe, przedzielane osadami piaszczystymi fluwioglacjalnego i rzecznego pochodzenia. Teren
42
miasta położony jest w głównej mierze na osadach polodowcowych: piaskach, żwirach i glinach zwałowych.

6.1.2.

GLEBY

W granicach Leszna występują gleby zaliczane do 5-ciu klas bonitacyjnych: II, III, IV, V i VI, czyli zarówno gleby
orne bardzo dobre (III) jak i najsłabsze (VI). Klasyfikacja bonitacyjna opiera się głównie na przesłankach
agroekologicznych, czyli mówi o urodzajności gleb, a nie o przydatności do uprawy określonych roślin
(Dobrzański, Zawadzki 1993). Gleby orne bardzo dobre (II klasa), charakteryzujące się dobrymi naturalnymi
właściwościami fizyczno-chemicznymi oraz dobrze wykształconym i głębokim poziomem akumulacyjnym,
występują tylko w dwóch miejscach małymi płatami w północno-wschodniej części Leszna, w sąsiedztwie
Grzybowa i Gronowa. Gleby klasy III o nieco gorszych właściwościach w porównaniu do gleb klasy II, leżą
głównie na północnym-wchodzie miasta oraz w kilku mniejszych płatach na północy i na terenie ogródków
działkowych przylegających od południa do centrum miasta. Kolejne klasy gleb: IV, V i VI odznaczają się już
znacznie gorszymi właściwościami powietrzno-wodnymi i są mało czynne pod względem biologicznym. Gleby
orne średniej jakości (IV klasa) położone są główne wzdłuż drogi prowadzącej z Leszna do Osiecznej, na północy
w rejonie Wilkowic, na północnozachodnich obrzeżach miasta od strony Maryszewic oraz na południu, na
zachód od Zaborowa. Gleby klasy V (gleby orne słabe) o zwartej powierzchni leżą głównie
w północnozachodniej i w południowo-zachodniej części Leszna oraz mniejszymi płatami także na północnymwschodzie. Natomiast gleby najsłabsze (VI) rozciągają się przede wszystkim na południowym-zachodzie
43
i zachodzie miasta (Zatorze) oraz na południowym-wschodzie .
Na terenie Leszna występują również rozległe, zwarte tereny użytków zielonych położone w południowozachodniej części miasta, odwadniane przez Rów Henrykowski, a także na zachodzie (Leszno-Strzyżewice Lotnisko i Święciechowa). Natomiast wzdłuż granicy wschodniej miasta rozciągają się bory świeże i mieszane,
43
stanowiące zachodnie obrzeża lasów Nadleśnictwa Karczma Borowa .
40

Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 - 2015 (uchwała nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010r)
Kondracki J. , Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002 r.
42
Program ochrony środowiska dla miasta Leszna na lata 2015-2018 (projekt), Leszno 2014 r.
43
Program ochrony środowiska dla miasta Leszna na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r. (projekt)
41
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6.1.3.

SUROWCE NATURALNE

Do najważniejszych bogactw naturalnych województwa wielkopolskiego należy m.in. gaz ziemny, którego
wydobycie, w województwie wielkopolskim, stanowi 53% wydobycia na Niżu Polskim i 35% wydobycia
ogólnokrajowego. Najbliżej miasta Leszna znajdują się eksploatowane złoża Bonikowo, Brońsko, Kościan S,
w rejonie Kościana. Najbliższe zasoby węgla brunatnego zlokalizowane są w pasie pomiędzy Krzywiniem,
a Gostyniem, jednak wydobycie węgla z tych złóż spowodowałoby znaczne straty w rolnictwie oraz w zasobach
43
wód podziemnych

6.1.4.

KLIMAT

Miasto Leszno położone jest w strefie ścierania się wpływu łagodnego klimatu oceanicznego (od zachodu)
i klimatu kontynentalnego (od wschodu). Ta przejściowość sprawia, że obserwowane są duże wahania stanów
pogody. W ciągu całego roku zdecydowanie dominują kierunki wiatrów zachodnich (52%) oraz mały procent
wiatrów północnych i południowych. Średnia prędkość wiatru w mieście to 3,5 m/s. Praktycznie nie ma dni
bezwietrznych, co ma duże znaczenie dla przewietrzania miasta. Szczególnymi cechami klimatu są małe opady
w okresie zimowym, nieraz brak opadów w początkowym okresie wegetacji oraz czasami ulewne okresy
wyrównujące roczną sumę opadów. Średnia roczna suma opadów wynosi 500 - 550mm, przy czym najwięcej
opadów występuje w miesiącach letnich (lipiec i sierpień – ok.70 mm) najmniej w zimowych
i wczesnowiosennych. Pokrywa śnieżna na tym obszarze występuje krótko - 53 dni w roku. Pewne zmiany
klimatyczne można zaobserwować na terenie samego miasta, którego część północna i północno-wschodnia
ma korzystniejsze warunki termiczne i wilgotnościowe, co wiąże się ze zróżnicowaniem gleb występujących
w tym rejonie. Obszary występowania gleb piaszczystych charakteryzują się nieco wyższymi temperaturami
maksymalnymi niż pozostałe tereny. Część południowa natomiast charakteryzuje się gorszymi warunkami
44
mikroklimatu - wysoką wilgotnością, zastoiskami chłodnego powietrza, gęstymi mgłami .
Średnia roczna temperatura powietrza w Lesznie jest niższa od średniej dla całego kraju i wynosi 9,5°C (średnia
krajowa wynosi 10,5°C). Średnia temperatura okresu letniego to 18,5°C, a zimowego -5,0°C. Najcieplejszym
miesiącem roku jest lipiec ze średnią temperaturą 24,3°C, a najchłodniejszym styczeń (średnia temperatura 6.2°C). W Lesznie zimy są chłodne, ale niezbyt długie. Długość okresu wegetacyjnego w Lesznie (ze średnią
44
temperaturą dobową powyżej 5 ºC waha się od 200 do 210 dni .
Leszno jest miastem, które charakteryzuje małe zachmurzenie. Wartości średnie roczne wahają się od 2,6 - 3
(w 11 - stopniowej skali pokrycia nieba). Usłonecznienie względne najwyższe wartości osiąga w sierpniu i we
44
wrześniu (od 48 do 50 %), zaś najniższe w styczniu i w listopadzie (22 %) .

6.1.5.

WODY POWIERZCHNIOWE, PODZIEMNE, ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Wody powierzchniowe
Obszar Miasta Leszna położony jest w dorzeczu Odry. Sieć rzeczna na terenie miasta jest bardzo słabo
rozwinięta. Wody powierzchniowe z terenu miasta spływają do Kopanicy. Powierzchniowy spływ wód jest tu
niewielki z uwagi na występujące od powierzchni terenu (na dużych przestrzeniach) utwory przepuszczalne.
Większość wód opadowych przenika do gruntu i zasila wody podziemne. Niewielkie i okresowe strumienie
wód, powstające w czasie intensywnych opadów i roztopów spływają istniejącymi rowami melioracyjnymi.
Jedyny strumień o wyraźnie zarysowanym korycie w dolnym biegu znajduje się w rejonie Strzyżewic.
W granicach miasta znajduje się (oprócz kilku niewielkich stawów i sadzawek) jeden zbiornik wodny:
tzw. Zbiornik Zaborowo powstały przy eksploatacji żwiru spod wody. Obecnie jego maksymalna głębokość
przekracza 20 m, a powierzchnia wynosi około 9 ha. Zbiornik Zaborowo jest zasilany wodami poziomu
gruntowego i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody. Na północ od Leszna położony jest zespół
45
jezior, które stanowią znakomitą bazę rekreacyjną dla mieszkańców miasta .
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Wydzielenie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w obszarach dorzeczy zostało przeprowadzone
w celu umożliwienia realizacji zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RWD) w zakresie oceny i klasyfikacji stanu
ekologicznego wód. Wyznaczone obszary JCWP były bardzo zróżnicowane pod względem warunków
środowiskowych, tj.: położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, geologii i rzeźby terenu. W związku
z tym została opracowana typologizacja, określająca typy wód w warunkach nienaruszonych przez człowieka,
które stanowią wzorzec do określenia stopnia odchylenia przy sporządzaniu oceny stanu ekologicznego wód.
Na terenie miasta Leszna wydzielono dwie JCWP:

46



Rów Strzyżewicki PLRW600017148849,



Dopływ w Henrykowie PLRW60001714882.

Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych określane są na podstawie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). JCWPd
stanowi określona objętość wód podziemnych, występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu
warstw wodonośnych. Miasto Leszno zlokalizowane jest w obrębie JCWPd Nr 74 zagrożonego nieosiągnięciem
dobrego stanu wód. JCWPd nr 74 znajduje się w regionie Środkowej Odry i zajmuje powierzchnię
2
4 322 km .Cechą szczególną JCWPd jest to, że wody poziomu mioceńskiego na znacznych obszarach JCWPd
wykazują wysokie zabarwienie o charakterze geogenicznym. W utworach czwartorzędowych występuje jeden
poziom wodonośny. W miocenie występują dobrze izolowane, jeden lub dwa poziomy wodonośne bez
kontaktu hydraulicznego z poziomem czwartorzędowym. W południowej części miasta Leszna zlokalizowany
jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 307 Sandr Leszno (zbiornik wymagający najwyższej ochrony ONO),
a po stronie północnej częściowo Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 305 – zbiornik międzymorenowy
Leszno (zbiornik wymagający wysokiej ochrony OWO)

Rysunek 1 Lokalizacja JCWPd na terenie miasta Leszna.

6.1.6.

WALORY PRZYRODNICZE I CHRONIONE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Na terenie miasta Leszna nie znajdują się żadne z obszarowych form ochrony przyrody objętych ochroną
prawną. W pobliżu granic miasta znajdują się powierzchniowe formy w postaci obszarów chronionego
krajobrazu, obszarów Natura 2000 oraz parku krajobrazowego.
Obszary chronionego krajobrazu (OChK)

46
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Krzywińsko – Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym - utworzony w 1992 r. z mocy rozporządzenia nr 82/92 Wojewody
Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992r. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11, poz.131). Obejmuje powierzchnię
62 925 ha. W skład tego rozległego obszaru wchodzą liczne jeziora, urozmaicona rzeźba terenu oraz doliny
wypełnione łąkami. Wysoka lesistość obszaru, bogactwo form rzeźby polodowcowej, pasowe zadrzewienia
śródpolne stanowią o dużej atrakcyjności tego obszaru.
2

Śmigielsko- Święciechowski Obszar Chronionego Krajobrazu – o powierzchni 90,25 km , utworzony w 1992 r.
rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11,
poz.131). Obejmuje dolinę Samicy wraz z otaczającymi ją drzewostanami leśnymi. Część obszaru w rejonie
Błotkowa i Smyczyny, gdzie czysta rzeczka płynie licznymi meandrami pośród łąk i lasów stanowi bardzo cenne
wartości przyrodnicze i krajobrazowe.
Obszary Natura 2000
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Specjalne Obszary Ochrony Ptaków
Zbiornik Wonieść PLB300005
Obszar o pow. 2802,13 ha, Zbiornik retencyjny (powierzchnia określona zasięgiem rzędnej maksymalnego
piętrzenia – 777 ha, 12,8 km długi, 200-300 m szeroki) powstały w wąskiej dolinie Kanału Wonieść, na obszarze
zajętym między innymi przez pięć jezior i kompleks stawów hodowlanych. Brzegi zbiornika zajęte przez bardzo
rozległe pasy eutroficznych szuwarów, głównie – trzcinowych. Obszary przyległe stanowią mozaikę lasów, pól
uprawnych i łąk, na których prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. W południowo-zachodniej części
obszaru niewielki kompleks lasów grądowych i łęgów jesionowo-olszowych oraz sztucznych drzewostanów
sosnowych na siedliskach wymienionych zespołów leśnych. Obszar ważny głównie dla lęgowych i migrujących
ptaków wodnobłotnych. Stanowi cenną ostoję różnorodności biologicznej pośród rozległych obszarów
intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Szczególnie wartościowy dla gatunków lęgowych związanych
z rozległymi, dobrze wykształconymi szuwarami. Przedmioty ochrony w obszarze to, m.in.: błotniak stawowy,
bąk, bączek, które mają tu wysokie liczebności w skali regionu. Ponadto stanowi on ważny punkt postojowy dla
migrujących ptaków wodnych i błotnych: siewkowych, brodzących i blaszkodziobych, dla których
przedmiotowy obszar stanowi najcenniejsze w tej części regionu miejsce żerowania i odpoczynku. W sumie
w obszarze stwierdzono: 23 gatunki ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych oraz 30 gatunków ptaków
nielęgowych znajdujących się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a także 29 gatunków ptaków znajdujących się
na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.
Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty
Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014
Obszar o pow. 5494,83 ha . Obszar obejmuje niewielki fragment Pojezierza Krzywińskiego, położonego na
wschód od Pojezierza Sławskiego i graniczącego od północy z Równiną Kościańską, od południa z Wysoczyzną
Leszczyńską, a od wschodu z Wałem Żerkowskim. Projektowany obszar rozciąga się od południowo-wschodnich
brzegów Zbiornika Wonieść (ważnej ostoi ptasiej) w kierunku wschodnim do Krzywina. Teren ostoi pokrywa
mozaika lasów, jezior, pól uprawnych i łąk. Znajdują się tu duże cenne kompleksy łąk i torfowisk na kredzie
jeziornej z interesującą roślinnością kalcyfilną (m.in. Cladietum marisci i Juncetum subnodulosi). Głównym
walorem obszaru są cenne kompleksy łąkowo-torfowiskowe z bogatą florą higrofilną, kalcyfilną i halofilną,
skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski. Zidentyfikowano tu 11 rodzajów siedlisk
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W Drzeczkowie występuje żółw błotny Emys orbicularis. Obszar
stanowi część Ostoi Ptaków o randze europejskiej.

Gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte ochroną gatunkową.
Analiza materiałów nt. walorów przyrodniczych miasta Leszna, wykazała iż źródła danych dostępne na chwilę
sporządzenia prognozy nie zawierają aktualnej i wiarygodnej waloryzacji lub inwentaryzacji przyrodniczej
miasta Leszna. Nie jest więc możliwe wskazanie dokładnych informacji nt. występowania gatunków objętych
ochroną gatunkową na terenie miasta. Projektowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Leszna
wspomina o występowaniu zbiorowisk ruderalnych Sedo-Scleranthetea i Artemisietea. Na suchszych i bardziej
48
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piaszczystych siedliskach występuje kocanka pospolita (Helichrysum arenarium), gatunek objęty częściową
ochroną. Zachowały się także gdzieniegdzie łąki z rzędu Arrhenatheretalia – na południowym wschodzie
i Molinietalia – na północnym wschodzie, nad kanałami.
Lasy miejskie i parki
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Miejskie zbiorowiska roślinne, naturalne lub zbliżone do naturalnych, mają duże znaczenie w kształtowaniu
warunków życia mieszkańców miasta. Obszary te nie tylko mają wartość użytkowo-estetyczną, ale są
siedliskiem bogatej fauny i flory. Do terenów zielonych w granicach Leszna można zaliczyć: lasy i grunty leśne,
parki, zieleńce, ogródki działkowe, zieleń przyuliczną i osiedlową, cmentarze i nieużytki. Komponenty te tworzą
łącznie zieloną przestrzeń publiczną, decydującą w wielkiej mierze o komforcie życia w mieście. Spełniają
szereg podstawowych funkcji sanitarnych (ochronnych) i estetycznych: pochłaniają i neutralizują
zanieczyszczenia, poprawiają mikroklimat miasta (regulując stosunki termiczno wilgotnościowe
i zapewniając cień), tworzą też bariery ochronne oraz podnoszą walory estetyczne kompozycji
architektonicznych.
W Lesznie znajduje się 7 parków, które zajmują powierzchnię 16,8 ha, w tym w administracji Miejskiego
Zakładu Zieleni znajduje się 6 parków o łącznej powierzchni 15,8 ha.
Park 1000-lecia (pow. 6,4 ha)
Drzewostan parku tworzą głównie robinia biała(grochodrzew) Robinia pseudoacacia i sosna zwyczajna Pinus
sylvestris i topola kanadyjska Populus canadensis. Ponadto rosą tu w mniejszej ilości kasztanowce, klony, graby,
brzozy i modrzewie. Na powierzchni 3 ha w parku usytuowany jest Zwierzyniec.
Park Jonstona (pow. 3,6 ha )
Park ten podzielony jest ulicami na trzy części. Część miedzy Al. Jana Pawła II-ul. Westerplatte oraz
ul. Jagiellońską i ul. Grunwaldzką ma charakter skweru. W pozostałych częściach dominują nasadzenia z lipy
drobnolistnej Tilia cordata, a w mniejszej ilości występują nasadzenia z dębu, klonu i robinii. Park znajduje się
w trakcie rewitalizacji).
Park Johanna Hermanna (pow. 1,7 ha)
W drzewostanie zwracają uwagę przede wszystkim okazałe dęby szypułkowe Quercus robur, z których kilka
osiąga wymiary pomnikowe.
Park Leszczyńskich Satyryków (pow. 1,5 ha)
Park T. Kościuszki (pow. 1,6 ha)
Park przy ul. Kiepury
Drzewostan parkowy to zadrzewienie liściaste mieszane w wieku około 100 lat o zwarciu pełnym.
Na zadrzewienie składa się głównie robinia biała Robinia pseudoacacia, lipa drobnolistna Tilia cordata
i kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum. Pojedynczo występują m.in. dąb szypułkowy, olsza czarna, klon
jesionolistny. Na terenie parku znajduje się dawna willa która wraz z przyległym terenem jest w administracji
Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.
Ponadto w administracji PKP znajduje się park przy ul. Dworcowej
Wg danych GUS w mieście aleje zajmują obszar około 11,4 ha i stanowią planty powstałe wzdłuż dawnych
ziemnych wałów obronnych. Zieleńce zajmują łącznie powierzchnię 16,5 ha i stanowią pasy zieleni drzew
i krzewów wzdłuż ulic, skwerów i trawniki o zróżnicowanej powierzchni od kilku do kilkunastu arów.
Na terenie miasta znajduje się około 240 ha lasów, co stanowi 7,22% powierzchni miasta.
Na terenie miasta Leszna znajdują się poniższe pomniki przyrody:
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dwustuletni dąb szypułkowy na Placu Metziga o obwodzie pnia około 480 cm,
trzy lipy drobnolistne przy kościele p.w. Świętego Jana,
„grupowy pomnik przyrody"- są to drzewa wchodzące w skład parku przy Placu Kościuszki.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Leszna
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Ponadto w mieście występuje szereg obiektów, które mogłyby być objęte ochroną prawną, jako pomniki
przyrody (dęby szypułkowe).
Tereny zieleni pełnią w mieście wiele funkcji m.in.: rekreacyjną, ekologiczną, zdrowotną. Wpływają na
złagodzenie uciążliwości życia w obszarach silnie zurbanizowanych, kształtowanie układów urbanistycznych,
wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu. Tereny zielone
(łąki, lasy, pastwiska, tereny rolne i inne tereny zielone) na terenie miasta Leszna zajmują około 51% całego
obszaru miasta.

6.2.

Stan środowiska

6.2.1.

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Powietrze jest jednym z najważniejszych komponentów środowiska. Na stan jakości powietrza wpływa szereg
różnorodnych czynników takich jak rozmieszczenie i wydajność źródeł emisji zanieczyszczeń na danym obszarze
i poza nim oraz lokalne warunki meteorologiczne sprzyjające, bądź nie, usuwaniu emitowanych lokalnie
zanieczyszczeń. Do podstawowych substancji zanieczyszczających powietrze zaliczyć można,
m.in. zanieczyszczenia pyłowe np. PM10 i PM2,5 oraz składniki pyłu takie jak: metale ciężkie
50
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren . Badania jakości powietrza
atmosferycznego w obszarze miasta Leszna prowadzone są przez WIOŚ w Poznaniu w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska.
Opis oceny stanu powietrza wykonano w głównej mierze w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza
w województwie wielkopolskim za rok 2013 opracowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi:


dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,



dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,



poziom docelowy,



poziom celu długoterminowego.

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla
wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:


do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych lub poziomów docelowych;



do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;



do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub
poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest
określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe;



do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;



do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowe go.

Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować podjęciem działań
powodujących zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia
dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie; stwierdzane stężenia nie powinny przekraczać
wartości dopuszczalnej po tym terminie.
Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do niżej wymienionych stref:


aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
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miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,



pozostałego obszaru województwa.

Dla województwa wielkopolskiego wydzielono tym samym trzy strefy:


aglomeracja poznańska,



miasto Kalisz,



strefa wielkopolska.

Miasto Leszno znajduję się w obrębie strefy wielkopolskiej i w odniesieniu do całej strefy dokonano poniższego
opisu, nie mniej jednak w Lesznie znajdują się dwie stacje pomiarowe, których wyniki również przedstawiono
poniżej.

Dwutlenek siarki
Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku siarki dokonywana jest z uwzględnieniem stężeń
1 godzinnych i 24-godzinnych. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów automatycznych. W województwie
wielkopolskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarów
24-godzinnych. Maksymalne stężenia 24-godzinne odnotowane na stacjach prowadzących pomiary
3
3
automatyczne wahały się od 14,9 do 53,2 μg/m , przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 125 μg/m .
Na żadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji
3
3
w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych (350 μg/m ). Najwyższe stężenie – 138,2 μg/m –odnotowano na
stanowisku pomiarowym w Koninie. W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. W roku
2013 nie prowadzono pomiarów stężeń dwutlenku siarki na terenie miasta Leszna.

Dwutlenek azotu
Roczna ocena jakości powietrza dla dwutlenku azotu dokonywana jest z uwzględnieniem stężeń 1-godzinnych
i średnich dla roku. Uwzględniono wyniki pomiarów automatycznych i pasywnych. W województwie
wielkopolskim stężenia średnie dla roku nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji wynoszącego
3
3
40 μg/m − wahały się od 6,8 do 22,5 μg/m . Nie stwierdzono również przekroczenia dozwolonej liczby
przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych wynoszącej
3
200 μg/m W związku dotrzymywaniem wymaganych prawem poziomów dopuszczalnych wszystkie strefy
zaliczono do klasy A. W roku 2013 nie prowadzono pomiarów stężeń dwutlenku azotu na terenie miasta
Leszna.

Pył PM 10
W przypadku pyłu PM10 klasyfikacja opiera się na dwóch wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych
i średnich dla roku. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów automatycznych i manualnych. W województwie
wielkopolskim na większości stanowisk prowadzących pomiary pyłu PM 10 stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnej częstości przekroczeń (35 razy) dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym dla 24 –godzin
3
(50 μg/m ).Wszystkim strefom, ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji
przypisano klasę C.
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Rysunek 2 Ilość przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 dla 24 godzin w latach 2005-2013 notowanych na terenie
miasta Leszna [źródło: opracowanie własne na podstawie WIOŚ]

Na stacji pomiarowej w Lesznie w 2013 r. zarejestrowano 42 przekroczenia dopuszczalnego poziomu rocznego.
Sytuacja wygląda podobnie jak w roku 2012 oraz 2011 natomiast uległa znacznej poprawie w stosunku do roku
2009. (Rysunek 2)

Rysunek 3 Średnie roczne stężenie pyłu PM10 w latach 2005-2013 w Lesznie [źródło: opracowanie własne na podstawie WIOŚ]

Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat (2009-2013) nie zaobserwowano w Lesznie przekroczenia
dopuszczalnego poziomu stężenia rocznego. Najgorsza sytuacja pod tym względem występowała w latach
3
2009- 2010. (Rysunek 3). W ubiegłym roku stężenie to wyniosło 30,3 (μg/m ).

Pył PM 2,5
W rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu PM 2,5 klasyfikacja opiera się na jednej wartości kryterialnej –
stężeniu średnim dla roku. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów manualnych i automatycznych
prowadzonych w Poznaniu i Kaliszu; wykorzystano również metodę analogii do wyników z innego obszaru.
W strefie aglomeracja poznańska nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM 2,5
3
ocenianego jako stężenie średnie dla roku – strefę zaliczono do klasy A (uzyskane stężenie pyłu 23,4 µg/m ,
3
przy wartości dopuszczalnej równej 25 µg/m ); natomiast strefę miasto Kalisz ze względu na przekroczenia
3
dopuszczalnego poziomu powiększonego o margines tolerancji (25 µg/m ) zaliczono do klasy C (uzyskane
3
stężenie pyłu 27,7 µg/m ). Strefę wielkopolską, stosując metodę analogii stref, zaliczono do klasy A. W roku
2013 nie prowadzono pomiarów pyłu PM 2,5 na terenie miasta Leszna.
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Ołów – suma zawartości metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM 10
W rocznej ocenie jakości powietrza dla ołowiu klasyfikacja opiera się na stężeniach średnich dla roku.
Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia
3
dopuszczalnego poziomu substancji (0,5 µg/m ) − otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 0,01 do
3
0,03 μg/m . W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. W roku 2013 nie prowadzono
pomiarów stężeń ołowiu na terenie miasta Leszna.

Arsen, kadm, nikiel– całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM 10
W rocznej ocenie jakości powietrza dla metali i klasyfikacja opiera się na stężeniach średnich dla roku.
Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne. Na żadnym stanowisku metali nie odnotowano
przekroczeń ustanowionych poziomów docelowych – wszystkie strefy zaliczono do klasy A. W roku 2013 nie
prowadzono pomiarów siarki na terenie miasta Leszna.

Benzo(a)pieren
Na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano podwyższone stężenia benzo(a)pirenu przekraczające
poziom docelowy. Na podstawie wykonanych pomiarów wszystkie strefy w województwie zaliczono do klasy C.
3

Na stacji pomiarowej w Lesznie stężenie benzo(a)pirenu w 2013 r. wyniosło 2,8 [ng/m ], co oznaczało prawie
3
trzykrotne przekroczenie poziomu docelowego wynoszącego 1 [ng/m ]. Rok wcześniej stężenie tej substancji
3
było o 1,2 [ng/m ] niższe.

Benzen
W rocznej ocenie jakości powietrza dla benzenu klasyfikacja opiera się na stężeniach średnich rocznych.
Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary automatyczne i pasywne. Nie stwierdzono przekroczenia
3
dopuszczalnego poziomu substancji (5 μg/m ). Otrzymane stężenia średnie roczne w województwie wahały się
3
od 0,5 do 3,3 (μg/m ). W związku z dotrzymaniem wymaganego prawem poziomu dopuszczalnego wszystkie
3
strefy zaliczono do klasy A. W Lesznie w 2013 r. wyniosło 3,3 (µg/m ). Średnia dla ostatnich pięciu lat wyniosła
3
4,1 (μg/m ).

Tlenek węgla
W rocznej ocenie jakości powietrza dla tlenku węgla klasyfikacja opiera się na stężeniach 8-godzinnych
kroczących, liczonych ze stężeń 1-godzinnych. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary automatyczne
oraz metodę analogii do wyników z innego obszaru. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia
3
dopuszczalnego poziomu substancji (10000 μg/m ). W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy
A.

Ozon
Podstawę klasyfikacji stref stanowi parametr – stężenie 8-godzinne, które odnosi się do poziomu docelowego
(dopuszcza się 25 dni przekroczeń poziomu docelowego) oraz poziomu celu długoterminowego. Liczba dni
z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniana jest w ciągu kolejnych trzech lat.
Wyniki modelowania matematycznego przeprowadzonego dla ozonu w województwie wielkopolskim pod
kątem ochrony zdrowia wykazały w części środkowej i wschodniej województwa liczbę dni z przekroczeniami
wartości docelowej powyżej 25. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów, traktowanych jako
priorytetowe w ocenie, wszystkie strefy zaliczono do klasy A.
3

W przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej 120 µg/m
w odniesieniu do najwyższej wartości stężenia 8-godzinnych spośród średnich kroczących w roku
kalendarzowym. Wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego
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wyznaczono na rok 2020. Wyniki modelowania matematycznego przeprowadzonego dla ozonu
w województwie wielkopolskim pod kątem ochrony zdrowia również wskazują na przekroczenia poziomu celu
długoterminowego. W roku 2013 nie prowadzono pomiarów stężeń ozonu na terenie miasta Leszna.

Klasyfikacja stref pod kątem ochrony zdrowia
Na podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji dokonuje się klasyfikacji stref, w których są
dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub docelowe oraz poziomy celów
długoterminowych. Każdej strefie, dla każdego zanieczyszczenia przypisuje się właściwy symbol klasy.
Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania programów ochrony
powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na
obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją.
Tabela 1 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla strefy wielkopolskiej
w latach 2010-2013 dla poszczególnych substancji

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
NO2

A

A

A

A

SO2

A

A

A

A

CO

A

A

A

A

C6H6

A

A

A

A

PM2,5

B

B

A

A

PM10

C

C

C

C

B(a)P

C

C

C

C

As

A

A

A

A

Cd

A

A

A

A

Ni

A

A

A

A

Pb

A

A

A

A

O3

C

C

A

A

Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony roślin
W wyniku oceny za rok 2013 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych dla ochrony roślin strefę zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w województwie nie odnotowano
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przekroczenia dopuszczalnego poziomu tych substancji. Wskaźnikiem jakości powietrza dla ozonu jest
parametr AOT40 obliczany ze stężeń 1 godzinnych jako suma różnic pomiędzy stężeniem średnim
jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną
3
8:00,a 20:00, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m . Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów,
traktowanych jako priorytetowe w ocenie, strefę zaliczono do klasy A. Ocena stref w oparciu o kryteria
określone dla ochrony roślin. Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod
kątem ochrony zdrowia, jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie.
Tabela 2 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla strefy wielkopolskiej w latach
2010-2013 dla NO2, SO2, O3

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
NO2

A

A

A

A

SO2

A

A

A

A

O3

C

C

C

A

W wyniku badań przeprowadzonych w roku 2013 stwierdzono, że:


liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla pomiaru 24–godzinnego pyłu PM10 w roku
kalendarzowym wynosiła 42, a tym samym przekroczono dopuszczalną częstość przekroczeń
wynoszącą 35 dób/rok,



odnotowano przekroczenie stężenia średniorocznego dla roku dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle
51
PM10 - stężenie średnie dla roku wynosiło 2,8 µg/m3.

Pomimo prowadzenia od 2010 r. akcji dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania w zasobach komunalnych
jak również dla osób fizycznych, nadal na terenie miasta odczuwalna jest uciążliwość niskiej emisji, w głównej
mierze powodowana przez małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe o niskiej sprawności
wykorzystujące węgiel złej jakości. W zaspokajaniu potrzeb mieszkańców duży udział mają indywidualne
systemy grzewcze. Na złą jakość powietrza w skali całego województwa wielkopolskiego wpływ ma również:


Spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych



Znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalającym stanem technicznym budynków



Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia ruchu
samochodowego przy niedostatecznej przepustowości układów drogowych



Niedostosowanie instalacji i urządzeń przemysłowych oraz energetycznego spalania paliw do
obowiązujących standardów emisyjnych



Zbyt niska świadomość społeczeństwa nt. skutków niewłaściwej gospodarki odpadami (niski stopień
52
selektywnej zbiórki odpadów, spalanie odpadów w paleniskach domowych) .

6.2.2.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energią odnawialną nazywamy energię, której źródła same się odnawiają, nie ulegają wyczerpaniu.
Odnawialne źródła energii (OZE) uznawane są za wariant dla tradycyjnych nieodnawialnych nośników energii.

51

Informacja O Stanie Środowiska i Działalności Kontrolnej wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie w
Roku 2013
52
Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Wielkopolskiego
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53

Zasoby tych źródeł uzupełniają się w naturalnych procesach, co pozwala traktować je, jako niewyczerpalne.
54
Obecnie procent wykorzystania OZE w ogólnym bilansie energetycznym miasta Leszno jest niewielki.
Nie przyczynia się to do realizacji celów wyznaczonych w pakiecie klimatyczno energetycznym do roku 2020,
55
czyli tzw. 3x20 . Pakiet ten wskazuje kierunek w jakim powinno się rozwijać zaopatrzenie w energię cieplną,
elektryczną i paliwa gazowe mieszkańców miast i gmin. Dążenie do wspomnianych celów powinno być
realizowane nie tylko za pomocą programów krajowych ale również za pomocą programów i działań lokalnych.
Na terenie miasta Leszno największe instalacje wykorzystujące energię słoneczną to: kolektory słoneczne na
osiedlu Wieniawa w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DOMUS (58 kolektorów słonecznych o powierzchni
2,5m²
każdy, współpracujące z kondensacyjnymi kotłami gazowymi, stanowiącymi zaawansowany
technologicznie system produkcji i dystrybucji ciepła dla budynków mieszkalnych) oraz instalacja solarna
56
zamontowana w Leszczyńskiej Fabryce Pomp (48 sztuk kolektorów słonecznych).

6.2.3.

KLIMAT AKUSTYCZNY

Jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych jest hałas. Definiuje się go jako każdy dźwięk,
który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy czy też wręcz szkodliwy dla zdrowia człowieka.
Z hałasem związane są również inne rodzaje drgań fal mechanicznych takie jak infradźwięki (niesłyszalne lub
słabo słyszalne, ale silnie oddziaływujące na narządy wewnętrzne), ultradźwięki (praktycznie niesłyszalne,
ale oddziaływujące na człowieka) oraz wibracje (drgania rozchodzące się w ciałach stałych, wpływające
na stykającego się z nimi człowieka). Wpływ na szkodliwość hałasu ma jego natężenia, częstotliwość, charakter
zmian w czasie, długotrwałość działania oraz zawartość składowych niesłyszalnych. Uciążliwość hałasu zależy
także od cech odbiorcy takich jak stan zdrowia, wiek, kondycja psychiczna i indywidualna wrażliwość na
dźwięki. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia rozróżniamy hałas przemysłowy, komunikacyjny (drogowy,
kolejowy, lotniczy), komunalny (osiedlowy), domowy oraz hałas związany ze środowiskiem pracy.
Ocena stanu akustycznego środowiska uwzględnia zmiany stanu prawnego wynikające z wymogów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) wprowadzonych do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz
z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu.
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm). dla:
 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
 terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów takich jak drogi, linie kolejowe lub
lotniska, może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).
Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony
środowiska przed hałasem to:
 LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wskaźnik obliczany, jako
średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy, jest fizycznie niemierzalny,

53

źródło http://www.mg.gov.pl/bezpieczenstwo+gospodarcze/energetyka/odnawialne+zrodla+energii

54

Projekt Założeń Do Planu Zaopatrzenia W Ciepło, Energię Elektryczną I Paliwa Gazowe Dla Miasta Leszna

55

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:
-o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii ( dla Polski 15%);
- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual ) na rok 2020
56
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna
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 LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wskaźnik będący średnim
poziomem dźwięku wyznaczonym dla pory nocy (22:00-6:00).
Dopuszczalne poziomy hałasu, są zróżnicowane względem działalności będącej źródłem hałasu oraz rodzaju
terenów, na których obowiązują. Poziomy dopuszczalnych natężeń hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014
57
poz. 112)
Obowiązujące do 2012 r. rozporządzenie (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) zawierało jedne
z najostrzejszych norm w Unii Europejskiej.
Dodatkowo zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający drogą, linią
kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym
eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Badaniami poziomów hałasu w województwie wielkopolskim również na terenie miasta Leszna zajmuje się
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Miasto Leszno narażone jest przede wszystkim na uciążliwości związane z hałasem komunikacyjnym
(samochodowy i kolejowy). Wpływa na to zarówno układ komunikacyjny (brak obwodnic dla wzmożonego
ruchu tranzytowego), jak też istniejąca nawierzchnia dróg, charakter zabudowy miasta (zabudowa zwarta,
obustronna, utrudnia rozprzestrzenianie się hałasu) oraz niewielkie odległości pierwszej linii zabudowy od
skrajni jezdni. Wysoki poziom hałasu komunikacyjnego ma również bezpośredni związek z natężeniem ruchu na
poszczególnych drogach.

W 2013 r. na podstawie umowy Miasta Leszna zawartej z firmą LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
z Wrocławia opracowana została dokumentacja pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Leszna”. Podstawowym celem Programu jest wskazanie działań naprawczych mających za zadanie ograniczenie
emisji hałasu do środowiska (w tym przypadku z odcinków dróg krajowych oraz linii kolejowej), a tym samym
polepszenie komfortu życia społeczeństwa. W efekcie realizacja wskazanych w Programie ochrony środowiska
przed hałasem działań powinna doprowadzić do redukcji poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych na
terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm (art. 119 ust. 1 ustawy POŚ).

Rysunek 4 Pomiarowe rozpoznanie warunków szczególnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego w Wielkopolsce w 2007 r.,
WIOŚ w Poznaniu

W roku 2012, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla dróg krajowych na terenie miasta Leszna, po których
przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz dla odcinków linii kolejowych po których przejeżdża ponad
30 000 pociągów rocznie opracowane zostały mapy akustyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie terenów,
na których obserwowany poziom hałasu przekracza poziomy normatywne. Programem objęto odcinki dróg

57 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
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krajowych nr 5 i nr 12 oraz odcinek linii kolejowej nr 271 zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta
Leszna. Programem objęto odcinki: drogi krajowej nr 5 o łącznej długości 6,55 km i drogi krajowej nr12
o łącznej długości 6,95 km położonych w granicach administracyjnych miasta Leszno w oparciu o opracowaną
uprzednio mapę akustyczną, wykonaną przez firmę Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza
40, 51-162 Wrocław. W ramach mapy akustycznej analizowano tereny zlokalizowane w pasie o szerokości ok.
600 m (2 x 300 m z każdej strony drogi).

Analizowane odcinki tras na całej swojej długości są drogami o nawierzchni asfaltowej z przekrojem
jednojezdniowym,
dwupasmowym
oraz
przekrojem
dwujezdniowym,
czteropasmowym
oraz
sześciopasmowym. W miejscach zbiegu ul. Poznańskiej - ul. Wilkowickiej - ul. Gronowskiej, ul. Poznańskiej –
ul. Fabrycznej – Al. marsz. J. Piłsudskiego, Al. marsz. J. Piłsudskiego – Al. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Unii
Europejskiej – ul. Kąkolewskiej zlokalizowane są ronda. Wzdłuż analizowanej trasy DK nr 5, na odcinku
pomiędzy ul. Ostroroga i ul. Niepodległości zlokalizowany jest ekran akustyczny, chroniący zabudowę
mieszkaniową osiedla Ogrody. Przeprowadzone pomiary wykazały, iż najbardziej obciążone ruchem na terenie
Leszna są drogi krajowe nr 5 i nr 12 prowadzące w dużej części ruch tranzytowy. Średniodobowe natężenia
ruchu w granicach 10000 poj. zaobserwowano wzdłuż głównych dróg zbiorczych przejmujących ruch
z odcinków dróg krajowych i doprowadzających go do poszczególnych dzielnic miasta. W oparciu o uzyskane
wartości pomiarów podwyższonych poziomów hałasu (poza rejonami odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 12)
spodziewać się można w sąsiedztwie podstawowych ciągów komunikacyjnych miasta tj. wzdłuż ciągu ulic
Fabrycznej, Śniadeckich i Krasińskiego, wzdłuż ciągu ulic Mickiewicza i Dąbrowskiego, w rejonie ul. Kąkolewskiej
pomiędzy Al. Konstytucji 3 Maja i Rondem Grzybowo, w rejonie ul. Niepodległości i ul. Grunwaldzkiej, w ciągu
ulic Norwida i Obrońców Lwowa, w rejonie ul. 17 Stycznia (ze względu na nawierzchnię wykonaną z kostki
granitowej) oraz w sąsiedztwie ul. Wolińskiej.

W latach 2011 – 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
prowadził pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego w 4 punktach zlokalizowanych na terenie miasta
(3 punkty pomiarowe – 2011r., 1 punkt pomiarowy – 2012r.). Punkty każdorazowo lokalizowane były na linii
zabudowy podlegającej ochronie akustycznej lub przed elewacją budynków chronionych (w odległości ok. 2m
lub w odległości odpowiadającej linii zabudowy) oraz na granicy terenów podlegających ochronie. Pomiary
prowadzono na wysokości 4m nad poziomem gruntu z częstotliwością:
- dla roku 2011 – jednorazowo w okresie jednej doby w dzień powszedni;
- dla roku 2012 – łącznie dla 8 dób (w okresie wiosennym: 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w weekend,
w okresie letnim: jedna doba w dzień powszedni oraz 1 doba w weekend, w okresie jesiennym: 2 doby w dni
58
powszednie oraz 1 doba w weekend).
W roku 2013 WIOŚ w Poznaniu nie prowadził pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie Leszna.

6.2.4.

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Istnieje wiele czynników mających wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, z czego
najważniejszym jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa.
Na terenie miasta Leszno wyznaczono jednolite części wód płynących:
 Rów Strzyżewicki (typ abiotyczny 17, potok nizinny piaszczysty),
 Dopływ w Henrykowie.
W roku 2013 program monitoringu wód powierzchniowych nie obejmował JCW na terenie Leszna.
Ocenę stanu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCW płynących przedstawiono poniżej.

58

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna, Leszno, 2013 r.
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Tabela 3 Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze Miasta Leszna
Lp.

Nazwa i kod ocenianej
jednolitej części wód (JCWP)

Ocena stanu

1.

Rów Strzyżewicki
PLRW600017148849

zły

2.

Dopływ w Henrykowie
PLRW60001714882

zły

6.2.5.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych
Zagrożona
Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem
zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych
celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych
umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w
wymaganym okresie czasu.
Zagrożona
Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem
zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych
celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych
umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w
wymaganym okresie czasu.

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH59

Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód podziemnych
(JCWPd). Pojęcie to zostało wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną. Oznacza ono określoną objętość
wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Na terenie województwa
wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze miasta Leszna
–JCWPd nr 74 – zagrożoną nieosiągnięciem dobrego stanu wód
W roku 2013 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie
Leszna prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Badania prowadzono dwa razy
w roku –wiosną i jesienią, jakość wód mieściła się w granicach IV klasy (wody niezadowalającej jakości).
Tabela 4 Ocena jakości wód podziemnych na terenie miasta Leszna w roku 2013 (wg PIG)
Nr
otworu

1962

6.2.6.

Lokalizacja
otworu

Wody

Stratygrafia

JCWPd

Klasa jakości
wód

Wskaźniki
decydujące o
klasie
jakości wód

Leszno

gruntowe

Czwartorzęd

74

IV

Siarczany, żelazo

JAKOŚĆ GLEB

Ostatnie badania gleb były prowadzone w roku 2010. Na terenie Leszna nie wyznaczono punktów
60
pomiarowych. Rozpoczęcie piątego cyklu badań planowane jest na rok 2015

6.2.7.

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I ELEKTROMAGNETYCZNE

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 ze. zm.).
Dnia 30 października 2003r. Minister Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003
Nr 192, poz. 1883).

59
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Dodatkowo w rozporządzeniu podano zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się
parametry fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko. W załączniku
nr 2 do ww. rozporządzenia zostały określone sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.
Kolejnym dokumentem odnoszącym się do zagadnień związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
na człowieka i otaczające go środowisko jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20133/35/UE z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami
elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE.
Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane jest zarówno w warunkach naturalnych, jak również
w wyniku działalności człowieka. W roku 2011 rozpoczął się drugi cykl badań poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te realizowane są w sposób określony
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu
trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w 135 punktach pomiarowych rozmieszczonych
równomiernie na obszarze województwa (po 45 na rok). Punkty wybiera się w miejscach dostępnych dla
ludności usytuowanych: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej
50 tysięcy, w pozostałych miastach, w terenach wiejskich. Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się
po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego. Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż
100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne.
W roku 2011 (pierwszy rok drugiego cyklu pomiarów) uzyskano następujące wyniki dla dwóch punktów
pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Leszna:
1. Leszno, os. Ogrody 34 - 0,13 V/m
2. Leszno, ul. Racławicka - 0,11 V/m

Natomiast w 2012 r. uzyskano następujące wyniki dla punktów pomiarowych umiejscowionych w Lesznie:
1. Leszno, ul. Wolińska / Łużycka 0,14 V/m
2. Leszno, ul. Wiecierzyńskiego 26 0,42 V/m

Podobnie jak w latach wcześniejszych ani w roku 2011 ani w 2012 r. w żadnym z punktów pomiarowych nie
stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz).
W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski w żadnym
z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM. Mimo postępującego wzrostu liczby
źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól
61
w środowisku.

6.2.8.

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Ludność miasta Leszna prawie w 100% zaopatrywana jest w wodę z wodociągu komunalnego zasilanego z ujęć
wód podziemnych. Zbiornikami wód podziemnych (GZWP) dla Miasta Leszna są zbiorniki: nr 307 Sandr
Leszczyński (zbiornik wymagający najwyższej ochrony ONO) oraz zbiornik nr 305 zbiornik międzymorenowy
62
Leszno (wymagający wysokiej ochrony OWO ).
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Na terenie miasta Leszno oraz Gmin Lipno i Święciechowa zadania z zakresu odprowadzania ścieków wykonuje
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Biorąc pod uwagę wyłącznie docelowy zasięg
63
aglomeracji, w chwili obecnej miasto Leszno jest skanalizowane niemal w 100% .
Leszno wyposażone jest niemalże w całości w system kanalizacji sanitarnej (w centrum – ogólnospławnej),
a obszarami nieskanalizowanymi są tereny jeszcze nie zabudowane, ale przewidziane do tego w dokumentach
planistycznych i planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Ścieki odprowadzane są do
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Henrykowo. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków
zlokalizowana jest w południowej części powiatu leszczyńskiego, tuż przy granicy z Województwem
Dolnośląskim. Granicą rozdzielającą oba województwa jest Rów Polski, do którego trafiają ścieki oczyszczone.
Na terenie miasta wszystkie funkcjonujące zakłady są podłączone do systemu kanalizacyjnego. Obecnie brak
szczegółowych informacji na temat nowych zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest
planowane, a co za tym idzie ilości i rodzaju tych zakładów. Wiadomo jedynie, że zgodnie z zapisami
dokumentów planistycznych oraz polityką Operatora (MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie), potencjalne ścieki
z przyszłych jednostek gospodarczych nie będą mogły w rażący sposób odbiegać cechami od składu obecnych
ścieków spływających do oczyszczalni w Henrykowie. Dla potrzeb planistycznych zakłada się wzrost ilości
64
i ładunku rzędu 10% stanu obecnego .

6.2.9.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie miasta Leszna nie znajduje się żadna spalarnia, kompostownia, sortownia, ani składowisko
odpadów. Odpady z terenu miasta Leszna trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani
obsługującego 18 gmin subregionu leszczyńskiego. Zakład jest położony w gminie Osieczna, natomiast
sortownia w Henrykowie (gmina Święciechowa).
Właścicielem i zarządzającym wszystkimi instalacjami do przetwarzania odpadów jest Miejski Zakład
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie

6.2.10. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed wystąpieniem poważnych
awarii jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli
zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie
uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod pozycją L 197 w dniu 24 lipca 2012 r. Niniejsza dyrektywa, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony
w całej Unii w spójny i skuteczny sposób, określa zasady zapobiegania poważnym awariom z udziałem
niebezpiecznych substancji oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska.
W Dyrektywie zawarte są m.in. informację dotyczące oceny zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej
substancji niebezpiecznej (art.4), ponadto przedstawiono ogólne obowiązki prowadzącego zakład (art.5) oraz
przedstawiono politykę zapobiegania poważnym awariom (art.8). Dodatkowo w niniejszym dokumencie
określono zakres informacji przekazywanych przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane przez
właściwy organ w następstwie poważnej awarii.
Kolejnym dokumentem regulującym zasady ochrony środowiska przed wystąpieniem poważnych awarii jest
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zm.). Ustawa definiuje
poważną awarię jako zdarzenie (w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji
niebezpiecznych) prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zm.), w razie wystąpienia awarii, Wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne
do usunięcia awarii i jej skutków, a o podjętych działaniach informuje Marszałka Województwa.
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Każda awaria może powodować poważne zagrożenie zarówno dla ludzi jak i całego środowiska naturalnego.
Ochrona środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii powinna w głównej mierze być oparta na
zapobieganiu zaistnienia tego typu zdarzeń oraz w przypadku wystąpienia awarii na szybkim ograniczeniu jej
skutków dla środowiska. W tym celu na podmioty stwarzające ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń nakłada
się obowiązek postępowania tak, aby przeciwdziałać występowaniu jakichkolwiek awarii i sytuacji
stwarzających zagrożenia. Zadania z zakresu zapobiegania występowania poważnych awarii przemysłowych
realizuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Państwowa Straż Pożarna. Organy te prowadzą
kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Dodatkowo
przeprowadzają badania przyczyn wystąpienia awarii i sposobów likwidacji ich skutków oraz prowadzą
szkolenia i instruktaże w tym zakresie.
W 2013 roku na terenie powiatu leszczyńskiego grodzkiego nie było zakładów należących do grupy Zakładów
o Dużym Ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnych awarii; natomiast jeden zakład został zaklasyfikowany do grupy
Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnych awarii (Akwawit –Polmos S.A. we Wrocławiu
Zakład Produkcyjny w Lesznie). Na terenie Leszna nie było również zakładów należących do grupy Zakładów
Pozostałych mogących spowodować poważne awarie, które ze względu na ilość substancji niebezpiecznej, jaka
może znajdować się w zakładzie, nie klasyfikują się do grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na rodzaj substancji,
prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowią zagrożenie dla środowiska.
Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które również mogą być potencjalnym miejscem wystąpienia poważnych
awarii.
W roku 2013 na terenie miasta Leszna nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej awarii, ani poważne
65
awarie.

6.3.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu

Szczegółowa ocena zarówno pozytywnych jak i negatywnych oddziaływań zadań wyznaczonych w ramach
realizacji Planu na środowisko dokonana została w rozdziale 10, dotyczącym prognozy oddziaływania na
środowisko projektowanego dokumentu. Oceniając wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od
realizacji działań zaplanowanych w projekcie Planu, skupiono się na efektach ekologicznych, jakie nie zostaną
osiągnięte w przypadku braku realizacji pewnych działań zaprojektowanych w opracowywanym dokumencie.
Należy zaznaczyć, że nie tylko działania prośrodowiskowe przyczyniają się do osiągnięcia wymaganych norm
jakości środowiska, ale również działania z zakresu rozwoju technologii służących efektywnej gospodarce,
energooszczędności i ochronie środowiska w poszczególnych sektorach. Istotny wpływ realizacja Planu będzie
miała także na jakość życia mieszkańców miasta Leszna. Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej
emisji, a także podniesienie efektywności energetycznej w głównej mierze systemów energetycznych
i ogrzewania w istotny sposób wpłyną na stężenia zanieczyszczeń, kwestie estetyczne, a także pozwolą
w dłuższej perspektywie generować oszczędności.
Brak podjęcia działań zaplanowanych w Planie przełoży się na brak osiągnięcia efektów ekologicznych na
terenie miasta Leszna i brak poprawy jakości poszczególnych komponentów środowiska, przede wszystkim
stanu jakości powietrza atmosferycznego. Pośrednio negatywny wpływ zauważalny będzie również w jakości
wód powierzchniowych i podziemnych, jakości środowiska glebowego, klimatu, a także zdrowia mieszkańców
miasta. Rezygnacja z realizacji projektowanego Planu będzie miała następujące skutki:
 spowolnienie poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości powietrza
(przede wszystkim pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu),
 spowolnienie ograniczenia emisji z budynków prywatnych,
 stagnacja rozwoju sieci komunikacyjnej transportu zbiorowego (utrzymujące się zanieczyszczanie
powietrza ze źródeł komunikacyjnych),
 brak ograniczenia energochłonności budynków i emisjogenności sektora oświetlenia publicznego,
 brak modernizacji punktów wytwarzania i dystrybucji energii,
65
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 nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, z powodu braku wykorzystania OZE,
 brak poprawy sprawności energetycznej obiektów publicznych i mieszkaniowych,
 zahamowanie procesu zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców.

7.

STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W ramach planowanych działań na terenie miasta Leszna stan środowiska przyrodniczego będzie ulegał
stopniowej poprawie. Działania zmierzające w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będą głównie
prowadzone w oparciu o modernizację sieci ciepłowniczej i budynków, modernizację źródeł ciepła, poprawę
jakości komunikacji publicznej, zastępowanie źródeł na paliwa stałe mniej emisjogennymi, rozwój
odnawialnych źródeł energii, modernizację oświetlenia publicznego.. Rzeczywiste oddziaływanie będzie znane
po ustaleniu lokalizacji i parametrów danego przedsięwzięcia. Plan zakłada również uwzględnianie
w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie
specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem (np. preferowania w nowobudowanych budynkach ogrzewania z sieci cieplnej lub
niskoemisyjnych źródeł ciepła) promowanie rozwiązań efektywnych energetycznie, promowanie OZE).
Na obszarze realizacji Planu nie stwierdzono obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
na środowisko.

8.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Na terenie miasta Leszna zidentyfikowano następujące obszary problemowe i zagrożenia środowiskowe:
 niedostateczny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców miasta,
 niska jakość powietrza atmosferycznego szczególnie w okresie zimowym przekroczenia dopuszczalnych
poziomów PM10 i benzo(a)pirenu),
 konieczność ograniczenia niskiej emisji i podniesienia efektywności energetycznej, problem dotyczy
znacznych strat energii cieplnej spowodowanych niezadowalającym stanem technicznym niektórych
budynków,
 zbyt wolny proces prowadzenia działań w zakresie poprawy jakości powietrza,
 wysoka emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej szczególnie w najbliższym
otoczeniu dróg,
 spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych,
 niewielki stopień wykorzystania OZE na terenie miasta.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada w przeważającej części na problemy związane z jakością powietrza
atmosferycznego. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Lesznie jest stosowanie w paleniskach
konwencjonalnych źródeł energii. Przyczyną tego jest niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców
miasta, a także stosowanie niskosprawnych, tradycyjnych kotłów. Dlatego też Plan zakłada przeprowadzenie
edukacji ekologicznej poprzez organizację akcji społecznych, szkoleń z zakresu zagadnień związanych
z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem emisji. Plan wspiera również działania związane z wymianą
kotłów na inne niż paliwa stałe źródeł energii, wprowadzaniem OZE, termomodernizacją oraz
energooszczędnością. Ponadto zakłada się realizację działań w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł liniowych,
tj. obniżenie emisji z pojazdów komunikacji zbiorowej i rozwój transportu rowerowego.
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9.

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Projekt Planu uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach strategicznych
opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w dyrektywach UE.

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do formułowania
celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę
polską, m. in.:
 Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości
z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo),
 Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r.,
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz
Protokółem,
 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982 r.),
 Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r.
Ponadto cele Planu uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze krajowej. Są to między innymi:
 II Polityka Ekologiczna Państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań określonych
w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. Dokument ten wskazuje narzędzia
ochrony środowiska, a także problemy związane ze współpracą międzynarodową ze szczególnym
uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku
2002, do roku 2010 i do roku 2025.
 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz
z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę
użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia.
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej
gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych
i przyszłych możliwości technicznych i organizacyjnych.
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji rozbudowy systemów
oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych
ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy
także poprawy jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć
komunalnych. Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca
pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w system
oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
Ponadto dla projektu Planu istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety wynikające
z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień międzynarodowych oraz
dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy:
 Dyrektywy Unii Europejskiej:
 Dyrektywy 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do spożycia
przez ludzi, Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r.,
 Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód,
 Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca
1975 r.,
 Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych,
 Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory
 Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą tworzenia
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
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Z obowiązujących Programów Operacyjnych – jeden ma istotne znaczenie dla niniejszego planu - PO
Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest:
Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności
terytorialnej i społecznej.

10. ANALIZA I OCENA WPŁYWU USTALEŃ PROJEKTU DOKUMENTU NA
POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ
ZMIAN ŚRODOWISKA
Ocena wpływu projektu Planu na środowisko dokonana została poprzez analizę zadań określonych
w celach oraz działaniach zaplanowanych do wdrażania w ramach jej realizacji. Działania zostały opisane
w harmonogramie rzeczowo – finansowym Planu. Zadania nie określają szczegółów inwestycji (tj. lokalizacja,
moc nowo instalowanych urządzeń, zastosowanych materiałów, etc.), a wskazują kierunki wsparcia oraz
proponowane projekty przewidziane do realizacji w ramach wdrażania Planu. Ze względu na charakter
zaplanowanych działań i ich brak możliwego oddziaływania na środowisko lub ich znikomy wpływ, nie
analizowano większości działań o charakterze organizacyjnym i promocyjnym.
Kryteria oceny w dokonanej analizie określone zostały na podstawie:
 aktualnego stanu środowiska i zidentyfikowanych najważniejszych problemów,
 wniosków z analiz dokumentów strategicznych.

Podane kryteria oceny wpływu dla każdego elementu środowiska przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli.
Tabela 5 Wybrane kryteria oceny wpływu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna na poszczególne elementy
środowiska
Lp.

Badane
elementy
środowiska

1

Różnorodność
biologiczna

2

Zwierzęta

3

Rośliny

4

Wpływ na
integralność
obszarów
chronionych

5

Woda

Kryteria oceny

Wpływ na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 oraz obszarach chronionych

Wpływ na chronione gatunki zwierząt i ich siedliska
Wpływ na chronione gatunki roślin i siedliska przyrodnicze
Wpływ na utrzymanie spójności obszarów chronionych oraz na drożność korytarzy ekologicznych

Wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych
Wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia podtopień
Lokalizacja na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwisk

6

Powietrze

Wpływ na jakość powietrza w zakresie emisji pyłów PM 10 i PM 2,5 , benzo(a)pirenu szczególnie na
obszarach przekroczeń

7

Ludzie

Wpływ na występowanie przekroczeń standardów jakości powietrza, hałasu, wody pitnej, zanieczyszczeń
gleb ze względu na zdrowie ludzi, a także czynniki poprawiające standard życia oraz bezpieczeństwo
mieszkańców

8

Powierzchnia
ziemi

Wpływ na ukształtowanie powierzchni terenu, przemieszczanie gruntów oraz gleb w trakcie prowadzenia
prac budowlanych
Wpływ na trwałą zmianę rzeźby terenu na skutek wprowadzenia antropogenicznych form ukształtowania
w postaci wykonywania nasypów, przekopów, itp.
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Wpływ na stabilizację gruntów i ich ochronę przed procesami osuwiskowymi
9

Krajobraz

10

Klimat

Wpływ na pogorszenie walorów krajobrazowych
Wpływ na czynniki determinujące klimat.
Efektywność energetyczna
Wpływ na adaptację do zmian klimatu (zjawisk ekstremalnych)

11

12

Zasoby
naturalne

Zabytki

Wpływ na wzrost zużycia surowców skalnych wykorzystywanych na etapie budowy
Wpływ na zużycie surowców energetycznych (paliw kopalnych)
Wpływ na zachowanie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych
Wpływ na poprawę, funkcjonalności i dostępności zabytków dla społeczeństwa oraz utrwalanie estetyki
w przestrzeni publicznej
Wpływ prowadzonych prac budowlanych na stan techniczny zabytków zlokalizowanych w sąsiedztwie
Wpływ lokalizacji nowej inwestycji na ekspozycję zabytku będącego lokalną dominantą przestrzenną

13

Dobra
materialne

Wpływ na wartość nieruchomości (gruntów i budynków) z uwagi na obecność lub sąsiedztwo planowanej
inwestycji
Wpływ na wartość obiektów budowlanych wszelkich prac i działań mogących oddziaływać na ich stan
techniczny zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji
Wpływ na przychody firm np. na skutek zmiany organizacji ruchu drogowego w miastach
Wpływ na przychody instytucji kulturalnych oraz firm świadczących usługi towarzyszące

Dodatkowymi kryteriami oceny były analizy horyzontalne pod kątem uwzględniania aspektów rozwoju
gospodarczego w kontekście rozwoju zrównoważonego.
Prognoza opiera się na analizie poszczególnych działań, które będą realizowane w ramach realizacji celów
strategicznych i celów szczegółowych Planu oraz na analizie ich oddziaływań na poszczególne elementy
środowiska. Cele strategiczne Planu określają ogólny kierunek założeń sformułowanych na najbliższe lata
w celu poprawy emisji gazów i zużycia energii na terenie miasta – a co za tym idzie poprawy jakości powietrza.
Wyniki analiz dotyczących zadań zaplanowanych w ramach poszczególnych celów szczegółowych syntetycznie
przedstawiono w macierzy relacyjnej zamieszczonej poniżej.
Biorąc pod uwagę możliwe oddziaływania potencjalnych projektów realizowanych w ramach Planu
na poszczególne elementy środowiska można sformułować zalecenia dotyczące ich realizacji z punktu widzenia
minimalizacji wpływu na środowisko. Należy jednak nadmienić, że charakter Planu jest ogólny i w związku
z tym zalecenia mogą wydawać się zbyt ogólne i powszechnie znane, niemniej uznano, że warto je przytoczyć,
jako punkt wyjściowy do określenia potencjalnych zagrożeń środowiskowych, ale także jako wskazówki dla
przyszłych lokalizacji konkretnych inwestycji. Zalecenia te przedstawiono w opisie oddziaływań. Należy także
wspomnieć, iż wszelkie inwestycje określone w Planie, które mogą w negatywny sposób oddziaływać na
środowisko, na etapie wykonawczym będą podlegać procedurze oceny oddziaływania na środowisko lub będą
wymagały specjalnych pozwoleń lub uzgodnień.
Prognoza analizuje działania zapisane w harmonogramie rzeczowo – finansowym Planu.
Oddziaływanie na środowisko działań przewidzianych w projekcie Planu oceniano posługując się określeniem:
 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),
 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, prawdopodobne),
 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),
 częstotliwości oddziaływanie (stałe, chwilowe),
 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),
 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do rewaloryzacji).
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Ponadto określono wpływ poszczególnych grup działań od pozytywnego do negatywnego znaczącego
oddziaływania na środowisko.
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Tabela 6 Prognoza wpływu ustaleń projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na poszczególne elementy środowiska.

wpływ na integralność
obszarów chronionych

woda

powietrze

ludzie

powierzchnia ziemi

krajobraz

klimat

3

4

5

6

7

8

9

10

Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
termomodernizacje budynków
użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych

-

B, K, C,
M, nie,
Co, Rew

-

-

P, D, S, L,
nie

B, D, S, L, P, D, S, L,
zauważ
nie

-

Wymiana żarówek wewnątrz
budynków użytku publicznego na
żarówki energooszczędne

-

-

-

-

P, D, S, L,
nie

B, D, S, L, P, D, S, L,
nie
nie

-

Program pilotażowy małej
kogeneracji w budynku Zespołu
Szkół Ochrony Środowiska

-

-

-

-

P, D, S, L,
nie

B, D, S,
M, L, nie

P, D, S, L,
nie

Wymiana oświetlenia ulicznego na
energooszczędne

-

-

-

-

P, D, S, L,
nie

B, D, S,
M, L, nie

P, D, S, L,
nie

Zakup nowoczesnego taboru
autobusowego przez
Przedsiębiorstwo komunikacji
Samochodowej

_

P, D, S, L,
nie

P, D, S,
L, nie

-

W, D, S, L

B, D, S,
M, L, nie

P, D, S, L, P, D, S, L,
nie
nie

dobra materialne

rośliny

2

zabytki

zwierzęta

1

Działania naprawcze

zasoby naturalne

różnorodność biologiczna

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu

11

12

13

P, D, S, L, P, D, S, L,
W, D, S, L
nie,
nie,

W, D, S,
L

W, D, S,
L

-

P, D, S, L,
nie

W, D, S,
L, nie

W, D, S,
L

W, D, S,
L

-

-

P, D, S, L,
nie

P, D, S, L,
nie

W, D, S,
L

P, D, S,
L

-

-

P, D, S, L,
W, D, S, L
nie

W, D, S,
L

W, D, S,
L

-

P, D, S, L

W, D, S,
L

W, D, S,
L
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6

7

-

W, D, S,
L, nie

W, D, S,
L, nie

-

W, D, S, L

B, D, S,
M, L, nie

-

W, D, S,
L, nie

W, D, S,
L, nie

-

W, D, S, L

-

-

Rozwój systemu dróg rowerowych

-

-

B, K, D,
S, C,M,
zauważ,
Co, Rew

Promowanie cyklizmu jako
alternatywnego środka transportu
(m.in. poprzez organizowanie
rajdów rowerowych,
przygotowanie ulotek
tematycznych)

-

-

-

P, D, S, L,
nie, cO

P, D, S, L,
nie

dobra materialne

5

zabytki

ludzie

4

zasoby naturalne

powietrze

3

klimat

woda

2

krajobraz

wpływ na integralność
obszarów chronionych

1

powierzchnia ziemi

rośliny

Zmniejszenie negatywnego
wpływu transportu publicznego na
środowisko- zakup
niskoemisyjnych autobusów
komunikacji miejskiej
Zwiększenie atrakcyjności
transportu publicznego dla
mieszkańców poprzez
usprawnienie systemu obsługi i
informacji pasażerów oraz
wprowadzenie ulg na bilety
komunikacji publicznej

zwierzęta

Działania naprawcze

różnorodność biologiczna

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu

8

9

10

11

12

13

P, D, S, L, P, D, S, L,
nie
nie

-

P, D, S, L

W, D, S, L

W, D, S,
L

W, D, S,
L

P, D, S,
M, L, nie

P, D, S, L, P, D, S, L,
nie
nie

-

P, D, S, L

W, D, S, L

W, D, S,
L

W, D, S,
L

B, D, S, L,
zauważ

P, D, S, L

W, D, S

W, D, S,
L

W, D, S,
L

P, D, S, L,
W, D, S,
W, D, S, L
nie
L

W, D, S,
L

B, D, S, L, P, D, S, L,
nie
nie

B, K, D, S,
P, D, S, L, P, D, S, L,
M, L, nie,
nie
nie
cO

-

P, D, S, L,
nie
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powierzchnia ziemi

krajobraz

klimat

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

P, D, S, L,
nie

B, D, S, L, P, D, S, L,
nie
nie

-

-

B, K, D,
S, C, M,
zauważ,
cO, Rew

-

P, D, S,
M

P, D, S, M

B, D, S,
M

-

-

-

-

dobra materialne

ludzie

2

zabytki

powietrze

1

zasoby naturalne

woda

Edukacja lokalnej społeczności w
zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych
źródeł energii
Dofinansowanie do instalacji
wykorzystujących odnawialne
źródła energii
Budowa indywidualnego węzła
cieplnego oraz wewnętrznej
instalacji ciepłej wody użytkowych
w budynku wielorodzinnym
Poprawa efektywności
energetycznej w grupie handel,
usługi przedsiębiorstwa

wpływ na integralność
obszarów chronionych

Przyłączenie budynków
mieszkalnych wielorodzinnych do
sieci ciepłowniczej

rośliny

Ograniczanie niskiej emisjikontynuacja działań związanych
z dofinansowaniem wymiany
źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych

zwierzęta

Działania naprawcze

różnorodność biologiczna

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu

11

12

13

P, D, S, L, P, D, S, L,
W, D, S, L
nie
nie

W, D, S,
L

W, D, S,
L

B, P, D, S,
C, S, M, L,
nie, cO

B, D, S, L,
B, P, D, S,
P, D, S, L,
P, D, S, L, P, D, S, L,
zauważ,
C, S, M,
W, D, S, L
nie, cO
nie
nie
cO
L, nie, cO

W, D, S,
L

W, D, S,
L

P, D, S,
M

P, D, S, L

P, D, S, L

W, D, S, L

W, D, S,
L

W, D, S,
L

-

-

P, D, S, L

B, D, S, L, P, D, S, L,
nie, cO
nie, cO

P, D, S, L, P, D, S, L,
W, D, S, L
nie, cO
nie, cO

W, D, S,
L

W, D, S,
L

-

-

-

P, D, S, L

B, D, S,
M

P, D, S,
M

-

-

P, D, S, L,
W, D, S, L
nie

W, D, S,
L

W, D, S,
L

-

-

-

P, D, S, L

B, D, S, L

P, D, S, L

-

-

P, D, S, L,
W, D, S, L
nie

W, D, S,
L

W, D, S,
L

P, D, S, L

P, D, S, L

P, D, S, L

-

P, D, S, L

P, D, S, L
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4

5

6

-

-

-

-

P, D, S, L

B, D, S, L, P, D, S, L,
niez
niez

-

B, P, D, S,
C, S, M, L,
nie, cO

B, D, S, L,
niez

-

B, P, D, S,
C, S, M, L,
nie, cO

B, D, S, L,
zauważ

Przyłączenie budynków
użyteczności publicznej do sieci
cieplnej

-

-

9

10

-

-

P, D, S, L

B, P, D, S,
C, S, M,
niez, cO

P, D, S, L

B, P, D, S,
C, S, M,
nie, cO

dobra materialne

-

8

zabytki

-

B, K, D,
S, C,M,
zauważ,
Co, Rew
B, K, D,
S, C, M,
zauważ,
Co, Rew

7

zasoby naturalne

Modernizacja sieci cieplnej z sieci
kanałowej na sieć preizolowaną

klimat

powietrze

3

krajobraz

woda

2

powierzchnia ziemi

wpływ na integralność
obszarów chronionych

1

ludzie

rośliny

Modernizacja kotła wytwórczego
energii cieplnej- podniesienie jego
sprawności (MPEC)

zwierzęta

Działania naprawcze

różnorodność biologiczna

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu

11

12

13

P, D, S, L,
W, D, S, L
niez

W, D, S,
L

W, D, S,
L

P, D, S, L

P, D, S, L,
W, D, S, L
niez

W, D, S,
L

W, D, S,
L

P, D, S, L

P, D, S, L,
W, D, S, L
niez

W, D, S,
L

W, D, S,
L
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Tabela 7 Legenda do matrycy

Legenda
Oddziaływanie:
pozytywne

Oznaczono kolorem zielonym

możliwe negatywne

Oznaczono kolorem żółtym

negatywne znaczące

Oznaczono kolorem czerwonym

zarówno pozytywne jak
i możliwe negatywne

Oznaczono kolorem jasnozielonym

Tabela 8 Wykaz zastosowanych wskaźników

Wykaz zastosowanych wskaźników i ich skrótów

bezpośredniość
oddziaływania

okresu trwania
oddziaływania
częstotliwości
oddziaływanie

zasięgu
oddziaływania

intensywności
przekształceń

trwałości
przekształceń

bezpośrednie

B

pośrednie

P

wtórne

W

skumulowane

skum

prawdopodobne

prwd

krótkoterminowe

K

średnioterminowe

Ś

długoterminowe

D

stałe

S

chwilowe

C

miejscowe

M

lokalne

L

ponadlokalne

pL

regionalne

R

ponadregionalne

pR

nieistotne

nie

nieznaczne

niez

zauważalne

zauw

duże

du

zupełne

zup

odwracalne

nO

częściowo odwracalne

cO

nieodwracalne

O

możliwe do rewaloryzacji

Rew
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W ramach prac nad prognozą przeanalizowano potencjalne oddziaływania na środowisko różnych grup działań,
przedstawionych w Planie, na wszystkie elementy środowiska. Aby możliwe było określenie ich łącznego
wpływu, niżej przedstawiono podsumowanie tych analiz w odniesieniu do poszczególnych elementów
środowiska. Należy podkreślić, że wobec ogólnego charakteru zaplanowanych działań, przedstawione
hipotetyczne oddziaływania są podane również w sposób ogólny, a konkretne oddziaływania będą zależały od
lokalizacji i charakterystyki danego przedsięwzięcia proponowanego do wsparcia w ramach realizacji Planu.

10.1. Wpływ na różnorodność biologiczną, obszary Natura 2000, rośliny i
zwierzęta
Realizacja założeń projektowanego dokumentu nie przewiduje inwestycji polegającej na budowie farmy
fotowoltaicznej.

Oddziaływania pozytywne
Projekt Planu nie przewiduje realizacji działań mających na celu bezpośrednie zwiększenie różnorodności
biologicznej bądź poprawę stanu siedlisk i gatunków objętych ochroną. Pośrednio w marginalnym stopniu stan
środowiska oraz walorów przyrodniczych, także w skali regionalnej może ulec poprawie poprzez działania
realizowane w ramach projektowanego dokumentu w tym redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
W efekcie redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń. powinno nastąpić także zmniejszenie poziomu
zanieczyszczeń w wodach oraz glebie, co wpłynie korzystnie na warunki bytowania zwierząt i roślin.
Nie przewiduje się jednak znaczącego wpływu na jakość siedlisk roślinnych i zwierzęcych oraz bioróżnorodność.
Planowane działania nie będą również wpływać na poprawę, funkcjonowanie i integralność obszarów
chronionych w tym obszarów Sieci Natura 2000.
Oddziaływania negatywne
Możliwe oddziaływania negatywne będą miały charakter krótkoterminowy i chwilowy. Oddziaływania te będą
polegały na emisji hałasu i spalin w związku z realizacją prac budowlanych, zagrożeniu zniszczenia lub
zamurowywania siedlisk ptaków podczas termomodernizacji budynków, ograniczeniu powierzchni gleb
w związku z prowadzeniem prac budowlanych, usuwaniu drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji,
płoszeniu zwierząt w trakcie wykonywania prac. Do inwestycji, przy realizacji których te negatywne
oddziaływania wystąpią można zaliczyć: termomodernizację, budowę dróg rowerowych, modernizację
i rozbudowę sieci ciepłowniczych.
Wszelkie działania określone w Planie zostały przewidziane do realizacji poza obszarami objętymi ochroną
prawną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 627 z późn. zm.).
Działania z zakresu termomodernizacji mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla chronionych gatunków
ptaków i nietoperzy. Dlatego przy tego typu pracach szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie miejsc
lęgowych jerzyków zwyczajnych (Apus apus) oraz wróbli (Passer domesticus) (objętych ścisłą ochroną
gatunkową), w obrębie modernizowanych obiektów. W przypadku stwierdzenia stanowisk nietoperzy, należy
prace prowadzić poza sezonem hibernacji (listopad – marzec). W przypadku stwierdzenia występowania miejsc
lęgowych ww. ptaków należy powstrzymać się od prowadzenia prac w sezonie lęgowym (od marca do
sierpnia), aby nie doprowadzić do zniszczenia gniazd. Istotne jest również zamknięcie otwartych stropodachów
ocieplonych materiałem sypkim i umieszczenie budek lęgowych w obrębie budynków. W obrębie budynków,
dla których stwierdzono wstępowanie jerzyków konieczne jest wieszanie budek (skrzynek) lęgowych
o specjalnej konstrukcji. Warto nadmienić, że prace prowadzone na obiektach, na których stwierdzono
gniazdowanie jerzyków zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. wymagają zgody
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z ww. ustawą obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk
i ostoi ptaków chronionych, w związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem
dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc
lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po
uzyskaniu zezwolenia RDOŚ na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków. Planowane działanie
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może być realizowane przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony środowiska
i przyrody.
Należy pamiętać, iż wszystkie inwestycje z określonym w prognozie możliwym negatywnym oddziaływaniem na
walory przyrodnicze, przed przystąpieniem do etapu realizacji będą wymagały odpowiednich pozwoleń oraz
sporządzenia dokumentacji środowiskowych.
Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na różnorodność biologiczną,
rośliny, zwierzęta oraz obszary objęte ochroną prawną.
Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie
Do najważniejszych środków zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływania na rośliny,
zwierzęta, różnorodność biologiczną oraz obszary chronione można zaliczyć np.:







przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i egzekwowanie jej wskazań,
ograniczanie wycinki drzew i krzewów do minimum i stosowanie nowych nasadzeń (kompensacji)
wraz z ich późniejszym utrzymaniem,
odpowiedni rozkład terminów i sposobów prac, w tym prowadzenie prac poza okresem lęgowym
ptaków, hibernacji nietoperzy i rozrodem płazów,
w przypadku stwierdzenia chronionych gatunków roślin w przebiegu planowanych tras rowerowych
oraz przebiegu planowanych lub poddanych modernizacji sieci ciepłowniczych, należy w celu
minimalizacji oddziaływania zastosować przenoszenie okazów roślin pod nadzorem botanicznym
w inne korzystne miejsce,
stosowanie technologii w jak najmniejszym stopniu wpływającej na środowisko (ograniczającej emisję
zanieczyszczeń i hałasu).

Nie analizowano wpływu większości działań związanych z modernizacją, wymianą instalacji lub źródła
zasilania ogrzewania w istniejących instalacjach oraz działań promocyjnych lub związanych z wymianą
oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej, ponieważ nie posiadają one wpływu na integralność
obszarów chronionych, różnorodność biologiczną, faunę oraz florę obszaru objętego opracowaniem.
Większość z wymienionych działań dotyczy inwestycji w istniejących budynkach lub instalacjach, poza
obszarami czynnymi biologicznie.

10.2. Wpływ na gleby, zasoby naturalne i powierzchnię ziemi
Oddziaływania pozytywne
Jednym z wielu pozytywnych aspektów realizacji projektu Planu jest ogólna poprawa jakości gleb i zasobów
naturalnych. Oddziaływanie pozytywne osiągnięte zostanie głównie poprzez redukcję zapotrzebowania na
kopalne źródła energii poprzez dywersyfikację lokalnych źródeł ciepła oraz ograniczenie energochłonności
obiektów. Ponadto ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza będących głównie skutkiem
spalania paliw kopalnych oraz paliw płynnych (głównie związków siarki, benzo(a)pirenu, oraz związków azotu),
także pozytywnie wpłynie na jakość gleb.
Oddziaływania negatywne
Możliwe negatywne oddziaływanie związane będzie z realizacją przedsięwzięć opartych na zajmowaniu
przestrzeni np. w trakcie budowy dróg rowerowych, czy modernizacji i budowy sieci ciepłowniczych, wiążą się
z zabudowaniem powierzchni Ziemi oraz związanym z tym usuwaniem wierzchnich warstw gleby.
Inne niepożądane oddziaływania związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to powstawanie
odpadów budowlanych, wzrost wydobycia surowców budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych
w danym miejscu mas ziemnych. Negatywne oddziaływanie na gleby powoduje również infiltracja różnego
rodzaju zanieczyszczeń na etapie budowy.
Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na gleby i surowce naturalne.
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Prognoza nie analizuje pod kątem oddziaływania na gleby i surowce naturalne działań dotyczących
modernizacji, wymiany instalacji lub źródła zasilania ogrzewania w istniejących instalacjach oraz działań
promocyjnych lub związanych z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. Działania te nie
będą w żaden sposób wpływać na stan środowiska glebowego oraz surowce naturalne.

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie
Działania kompensujące i minimalizujące powinny głównie opierać się na wyborze odpowiedniej lokalizacji
przedsięwzięcia, tak aby nie zajmować obszarów cennych przyrodniczo, nieprzekształconych, a także gleb
o wysokich walorach rolniczych. Dokładna rekomendacja działań minimalizujących dla poszczególnych
inwestycji o określonej lokalizacji konieczna będzie do wskazania na etapie przygotowania ocen oddziaływania
na środowisko poszczególnych inwestycji. Dodatkowo warto zaznaczyć, że obszary towarzyszące planowanym
inwestycjom powinny być tak zaplanowane aby pełniły funkcję zielonej infrastruktury. Na etapie prowadzenia
prac budowlanych należy pamiętać o ochronie zasobów surowców mineralnych poprzez stosowanie
optymalnych i oszczędnych technologii.

10.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Oddziaływania pozytywne
Ze środowiskiem wodnym powiązany jest sektor energetyczny. Co za tym idzie, projekty poprawiające
wydajność cieplną oraz promujące oszczędzanie energii i zwiększenie udziału energii odnawialnej będą
pośrednio pozytywnie wpływać na wody poprzez zmniejszenie ich poboru do celów chłodniczych. Działania
polegające na promowaniu produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz racjonalizacji zużycia
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym będą pozytywnie oddziaływać na wody. Istotne w zachowaniu
odpowiednich wskaźników fizyko - chemicznych wód podziemnych ma również ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza (w szczególności pyłowych oraz związków siarki). Zanieczyszczenia z atmosfery
wraz z wodami opadowymi przenikają do wód podziemnych powodując pogorszenie ich jakości. Na poprawę
jakości wód powierzchniowych i podziemnych pośrednio wpływać będą więc działania związane z poprawą
jakości powietrza – zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych (kotły domowe, osiedlowe kotłownie) oraz
ze źródeł liniowych – transport publiczny.
Oddziaływania negatywne
Oddziaływania negatywne będę miały charakter przejściowy i krótkotrwały, a w głównej mierze będą dotyczyć
etapu realizacji inwestycji. Zmiany jakie zajdą w środowisku wodnym będą miały charakter miejscowy lub
lokalny oraz nieznaczący oraz odwracalny. Etap budowy związany jest z odwodnieniem terenu co może
skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i zmianą stosunków wodnych. Zanieczyszczenie
wód podziemnych związane będzie z infiltracją zanieczyszczeń z nowopowstałych dróg rowerowych.
Negatywny wpływ na warunki hydrogeologiczne mogą mieć inwestycje związane z modernizacją sieci
ciepłowniczej oraz budową nowych przyłączy.
Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na wody powierzchniowe
i podziemne.

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie
Działania, które będą w sposób pośredni bądź bezpośredni przyczyniać się do poprawy stanu jakości wód to:


prowadzenie robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód,



zabezpieczenia urządzeń, w których użytkowane są niebezpieczne dla środowiska wodnego substancje
przed wyciekami,



na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji należy preferować technologie wodooszczędne.
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Na poziomie ogólnym bardzo istotną kwestią związaną z ochroną wód jest odpowiednie podejście do realizacji
polityki przestrzennej, która powinna uwzględniać potencjał przyrodniczy środowiska oraz ekosystemu przy
realizowaniu działań związanych z rozwojem infrastruktury służącej ludziom. Nowe inwestycje powinny być
poddane indywidualnej i rzetelnie przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko.

10.4. Wpływ na powietrze atmosferyczne
Oddziaływania pozytywne
Działania określone w Planie dla Miasta Leszna będą miały pozytywny wpływ na jakość powietrza
atmosferycznego. Przejawiać się to będzie ograniczeniem emisji dwutlenku węgla (CO 2) oraz pyłu
zawieszonego, benzo(a)pirenu, związków siarki, azotu oraz innych substancji powstających w efekcie spalania
paliw stałych oraz płynnych. Obniżenie ładunku emisji substancji do powietrza możliwe będzie przez realizację
inwestycji podnoszących efektywność energetyczną w budynkach administracji publicznej, budynkach
wielorodzinnych, modernizację systemów grzewczych, stosowanie alternatywnych paliw i wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Poprawa jakości transportu publicznego – częściowa wymiana taboru na niskoemisyjny oraz zwiększenie liczby
przewożonych pasażerów przyczynią się do zmniejszenia emisji ze źródeł komunikacyjnych poprzez
ograniczenie emisji bezpośredniej ze źródeł transportowych. Rozwój dróg rowerowych i promowanie tego
środka transportu, także wpłynie na jakość powietrza.
Działania te zagwarantują bezpośredni i długotrwały wpływ na jakość powietrza. Zwiększenie udziału
wykorzystania energii z OZE pozwoli zmniejszyć zużycie energii pozyskanej w sposób tradycyjny, który
powodował znaczne zanieczyszczenie powietrza. Zastosowanie termomodernizacji budynków pozwoli na
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło a co za tym idzie zracjonalizuje zużycie energii i ograniczy niekorzystną
emisję do powietrza. Zakładane zadania są zgodne z działaniami przewidzianymi do realizacji w programie
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej przyjętego uchwałą nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku.
Pośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również planowane działania
administracyjne, w tym stworzenie, koordynacja i utrzymanie systemu organizacyjnego, uwzględnienie
w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, a także działania o charakterze edukacyjno promocyjnym.
Oddziaływania negatywne
W każdym przypadku oddziaływanie negatywnie wpływające na jakość powietrza będzie bez znaczenia oraz
będzie miało charakter przejściowy, krótkotrwały i związany z fazą realizacji danego działania lub konkretnych
inwestycji. Nie przewiduje się więc znaczącego negatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Możliwe jest jedynie występowanie negatywnych oddziaływań na etapie budowy konkretnych inwestycji,
w tym modernizacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych i administracji publicznej, budowy dróg
rowerowych. Emisja spalin z maszyn budowlanych oraz emisja substancji pyłowych, których źródłem jest
głównie unos z powierzchni pylących negatywnie oddziałuje na powietrze i ma bezpośredni związek
z prowadzeniem robót budowlanych. Dzisiejsze techniki pozawalają jednak zminimalizować tego typu
uciążliwości.
Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na powietrze atmosferyczne.

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie
Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla ochrony powietrza minimalizować można poprzez działania
związane z jak największym możliwym unikaniem emisji głównie substancji pyłowych. Ich źródłem będą
procesy budowy, rozbudowy czy modernizacji i eksploatacji infrastruktury. Sensem redukcji emisji
zanieczyszczeń powietrza jest przestrzeganie zaostrzonych zapisów pozwoleń budowlanych czy stosowanie
zapisów promujących ochronę powietrza (np. korzystanie z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin czy
zraszanie materiałów pylących) w dokumentach przetargowych. Przy planowaniu nowej zabudowy należy
uwzględniać efektywność energetyczną budynków i ograniczać stosowanie paliw wysokoemisyjnych.

ATMOTERM S.A. 2015

S t r o n a | 52

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

Należy pamiętać iż w przypadku inwestycji, które mogą znacząco wpłynąć na jakość środowiska należy
przeprowadzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

10.5. Wpływ na klimat akustyczny
Zadania określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym Planu nie zakładają realizacji inwestycji, które
oddziaływałyby znacząco negatywnie na klimat akustyczny miasta Leszna. Część z nich, np. dążenie do rozwoju
transportu rowerowego oraz modernizacja taboru komunikacji publicznej zakłada jego poprawę. Krótkotrwałe
przekroczenia norm emisyjnych mogą wystąpić w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych
z termomodernizacją, budową dróg rowerowych oraz sieci ciepłowniczych. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe
i ustąpi po zakończeniu realizacji inwestycji.

Nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych dla proponowanych działań.
Nie prognozuje się negatywnego wpływu Planu na klimat akustyczny

Realizacja Planu nie przewiduje oddziaływań w postaci emisji pól elektromagnetycznych.

10.6. Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra materialne
Oddziaływania pozytywne
Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej nie będą bezpośrednio w sposób pozytywny
oddziaływać na dziedzictwo kulturowe i zabytki, o ile nie będą realizowane w obrębie tkanki zabytkowej
miasta. Ewentualne pozytywne oddziaływanie będzie pośrednie i wtórne związane z podniesieniem wartości
dóbr materialnych w tym w szczególności wartości rynkowej budynków mieszkalnych, w obrębie których
zostanie przeprowadzona termomodernizacja i/lub wymiana systemów grzewczych. Zmniejszenie emisyjności
i energochłonności zabudowy pozytywnie wpływa na wizerunek miasta promującego ekologiczne rozwiązania
i dbającego o środowisko naturalne. Pośredni pozytywny wpływ na stan zabytków, będzie miała poprawa stanu
powietrza atmosferycznego. Pozwoli to ograniczyć osiadanie zanieczyszczeń, w szczególności pyłów, na
powierzchniach elewacji i elementach obiektów i budowli zabytkowych.
Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na zabytki, dobra materialne
i dziedzictwo kulturowe.

10.7. Wpływ na klimat lokalny
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne
przyczyni się także do redukcji efektu podobnego do tzw. „wyspy ciepła”. Jest ona , skutkiem istotnych zmian
środowiska w przestrzeni miejskiej. Warunkuje ona właściwości radiacyjne, termiczne, aerodynamiczne
i wilgotnościowe. Zjawisko to jest zdeterminowane przez duży przepływ energii pochodzącej ze sztucznych
źródeł i nadwyżkę, która powstaje w bilansie energetycznym (wypromieniowanie ciepła z nieocieplonych
budynków, wzrost temperatury powodowany przez zanieczyszczenia z transportu, spalania na potrzeby
ciepłownicze, oświetlenia, i innych źródeł). Istotna rolę odgrywa tu także deficyt wilgoci i zaburzenie
równowagi aerodynamicznej spowodowanej utrudnionym przewietrzaniem miasta w stosunku do terenów
poza nim. Zjawisko to wpływa na przegrzewanie powietrza w czasie lata (może być uciążliwe dla ludzi) oraz
zwiększenie zanieczyszczenia powietrza szczególnie w trakcie pogody bezwietrznej. Ograniczenie emisji do
atmosfery dwutlenku węgla, który jest jednym z gazów powstających w efekcie spalania paliw stałych
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i z transportu, będzie miało pozytywny wpływ na warunki klimatyczne na terenie miasta. Dzięki ograniczeniu
zjawiska tzw. niskiej emisji, możliwe będzie utrzymanie właściwej struktury termicznej. Należy pamiętać, że
osiągnięcie odpowiednich warunków klimatycznych na terenie miasta, pozwoli utrzymać równowagę pomiędzy
innymi komponentami środowiska. Zachowanie naturalnych warunków termicznych, a co za tym idzie także
wilgotnościowych na terenie miasta wpłynie pozytywnie na inne komponenty środowiska – środowisko wodne
(zapobiegnie wysuszaniu i zwiększenie naturalnej retencji terenów zielonych), gleby nie będą nadmiernie
wysuszane i wywiewane, jak również pozytywny wpływ odczuwalny będzie dla ludzkiego zdrowia. Niewątpliwie
poprawa warunków klimatycznych miasta wpłynie pozytywnie na florę oraz faunę obszaru objętego
opracowaniem.
Wdrożenie założeń Planu, pozwoli w skali lokalnej i regionalnej na realizację kierunków Strategicznego planu
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 66.
Wskazuje on, iż źródła antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych w regionie to procesy spalania, głównie
węgla kamiennego i brunatnego. Przewiduje on jako priorytet poza ograniczaniem emisji, także adaptację do
zmian klimatu. Z punktu widzenia kompleksu spraw klimatycznych do najważniejszych kierunków działań, które
mogą zostać zrealizowane w ramach Planu to:


wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii tak, aby nie tylko wypełnić
zobowiązania w stosunku do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł
odnawialnych, ale i określone udziały w produkcji przekroczyć, bo jest to korzystne z wielu powodów
(jak np. pozytywnego wpływu na zdrowie społeczeństwa poprzez eliminację wysokoemisyjnego
spalania węgla oraz innych),



wspieranie wszystkich działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej zarówno po stronie
wykorzystania energii, jak i jej produkcji,



wspieranie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu zahamowania zmian klimatu
w skali globalnej.

Należy pamiętać, iż cele zakładane w dokumencie strategicznym, będą możliwe do realizacji tylko poprzez
podejmowanie działań na poziomie lokalnym, jak zakłada projektowany dokument.

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na klimat.

10.8. Wpływ na krajobraz
Realizacja inwestycji przewidzianych w ramach Planu może nieznacznie oddziaływać na krajobraz, który jest
zmienny, ma swoją historię, a także podlega sezonowym zmianom. Zmiany krajobrazu są powodowane przez
działalność człowieka przez co zatraca zdolność do samoregulacji.
Oddziaływania pozytywne
Na ochronę krajobrazu i zachowanie jego regionalnego charakteru pośrednio będzie wpływać głównie działanie
polegające na termomodernizacji o ile realizowane będzie ze starannością i zachowaniem walorów
krajobrazowych miasta istotne będzie zachowanie skali zabudowy, charakteru zabudowy. Stwarza to
możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie wpływa na walory krajobrazowe.
Ponadto promocja cyklizmu, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, jak również
obniżenie tzw. „niskiej emisji” pośrednio przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych.

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na krajobraz.

66

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf
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Projekt Planu nie przewiduje realizacji inwestycji wpływających negatywnie na walory krajobrazowe tj. turbiny
wiatrowe, farmy fotowoltaiczne. Prognoza nie analizuje działań pod kątem oddziaływania na krajobraz
dotyczących modernizacji, wymiany instalacji lub źródła zasilania ogrzewania w istniejących instalacjach oraz
działań promocyjnych lub związanych z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. Działania te
nie będą w żaden sposób wpływać na krajobraz miasta Leszna.

10.9. Wpływ na zdrowie ludzi i jakość życia
Człowiek jest integralną częścią środowiska, dlatego też ludzki byt uzależniony jest od wielu innych
komponentów. Większą uwagę należy zwracać na jakość powietrza, od której od którego uzależnione jest
występowanie chorób układu oddechowego. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się niewątpliwie do
poprawy jakości powietrza atmosferycznego, a co za tym idzie warunków życia mieszkańców. Dodatkowo
zadania polegające na optymalizacji energochłonności budynków i termomodernizacja zapewnią poczucie
komfortu cieplnego. Również poprawa jakości wód, gleb, krajobrazu i klimatu wpłynie na ludzkie zdrowie.
Pozytywne oddziaływanie można zaobserwować w przypadku rozbudowy dróg rowerowych i promowania
cyklizmu.
Pozytywne oddziaływanie na mieszkańców będzie miała edukacja ekologiczna. Przyczyni się do szerszego
postrzegania problemu zanieczyszczania środowiska oraz do wzbogacenia mieszkańców o niezbędną wiedzę.
Może to spowodować odważniejsze egzekwowanie możliwości wynikających z Planu. Skutki realizacji Planu
będą miały pozytywny wpływ na lepsze samopoczucie mieszkańców i ich zdrowie.

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji Planu na zdrowie ludzi oraz ich
bezpieczeństwo.

11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Projekt analizowanego dokumentu przewiduje realizację działań, które będą powodować różne oddziaływania
na komponenty środowiska. Prognoza nie przewiduje wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na
środowisko, a jedynie możliwe negatywne oddziaływanie. Czy faktycznie takie wystąpią będzie można
jednoznacznie stwierdzić na etapie sporządzania dokumentacji dla konkretnych inwestycji po wyborze
lokalizacji. Rozdział ten prezentuje możliwe rozwiązania, które minimalizują skutki działań o negatywnym
charakterze. Również w przypadku odstąpienia od realizacji danej inwestycji bez konkretnego uzasadnienia,
ważne jest przeanalizowanie możliwych sposobów niwelacji niekorzystnych oddziaływań, a także
rekompensowania poniesionych strat.
Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko powinno się ograniczać stosując odpowiednie rozwiązania
administracyjne, organizacyjne bądź techniczne. Najbardziej efektywne są środki administracyjne, gdyż
związane są z etapem planowania inwestycji przed przystąpieniem do realizacji. Dodatkowo ich stosowanie
eliminuje konieczność stosowania kosztownych zabiegów technicznych. Komplementarność do środków
administracyjnych wykazują działania organizacyjne.
Antropopresję można minimalizować poprzez wybór najmniej konfliktowych lokalizacji inwestycji.
Warto zaznaczyć, iż znaczenie przy przekształcaniu środowiska mają uwarunkowania lokalne. Ze względu
na walory przyrodnicze miasta Leszna należy podejmować działania minimalizujące negatywny wpływ na te
zasoby, w tym na rośliny, zwierzęta oraz siedliska przyrodnicze. Z tego względu działania związane
z lokalizacją przyszłych inwestycji należy prowadzić w oparciu o dokumenty planistyczne i wybierając warianty
najbardziej korzystne dla środowiska. W przypadku konieczności zrealizowania danej inwestycji,
ze względu na pozytywne korzyści w perspektywie długookresowej, należy tak prowadzić etap realizacji aby
ograniczać emisję zanieczyszczeń i hałasu jak również inne negatywne oddziaływania. Dotyczy to głównie
działań inwestycyjnych takich jak budowa i modernizacja sieci przesyłowych, budowa dróg rowerowych,
termomodernizacja budynków.
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Do działań organizacyjno-administracyjnych należy zaliczyć m. in.:















przeprowadzenie w sposób oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wraz z przedstawieniem
wariantu możliwie najmniej obciążającego środowisko, a jednocześnie ekonomicznie uzasadnionego,
zapewniając wysoki poziom merytoryczny oraz biorąc pod uwagę wszystkie możliwe oddziaływania,
zwłaszcza na obszary chronione, florę i faunę;
wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z zasadami i wymaganiami ochrony środowiska;
sprawne egzekwowanie zapisów określonych w decyzjach administracyjnych i przepisach prawnych;
lokowanie inwestycji poza terenami przyrodniczo cennymi;
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na etapie planowania konkretnego przedsięwzięcia
(np. w ramach oceny oddziaływania na środowisko) – szczególnie istotne będzie zastosowanie tego
działania w przypadku termomodernizacji budynków oraz budowy dróg rowerowych, jak również
budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych;
uwzględnianie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego przy wyborze lokalizacji
i opracowywaniu projektu inwestycji (np. zachowanie terenów zielonych i przyjaznej ludziom
przestrzeni publicznej) oraz zachowanie wymogów ochrony krajobrazu;
dostosowanie terminu przeprowadzania prac budowlanych do okresów lęgowych i rozrodczych
zwierząt – nietoperzy oraz gatunków ptaków (jerzyk zwyczajny, wróbel) lub stworzenie siedlisk
zastępczych,
zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie roślinności, terenów
zielonych i krajobrazu oraz uwzględniając wykonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
odtworzenie zniszczonych terenów zielonych w sąsiedztwie inwestycji; w przypadku stanowisk roślin
chronionych, jeśli nie będzie możliwości lokalizacji inwestycji poza nimi, należy zastosować
przenoszenie okazów w inne korzystne miejsce,
uwzględnianie w pracach budowlanych zabezpieczeń chroniących wody podziemne.

Zabiegi techniczne, mające na celu zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko należy
stosować, gdy nie ma możliwości uniknięcia lokalizacji danej inwestycji na obszarze cennym przyrodniczo.
Powinny być one stosowane na etapie budowy, jak i eksploatacji. Ze względu na zasady wyboru projektów,
a w szczególności na skalę możliwych do zaistnienia konfliktów społecznych, największą uwagę należy zwrócić
na kwestie ochrony środowiska przyrodniczego i warunków życia ludzi. Wśród zabiegów technicznych,
stosowanych podczas realizacji prac znajdują zastosowanie następujące praktyki:




stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), pozwalających na ograniczenie negatywnego
oddziaływania w trakcie projektowania, budowy i eksploatacji, w tym technologii: niskoemisyjnych,
niskoodpadowych, wodooszczędnych i energooszczędnych, tj.:
‐ ograniczających emisję substancji zanieczyszczających do wód (uszczelnianie procesów przy
budowie i po jej zakończeniu, w uzasadnionych przypadkach prowadzenie monitoringu jakości
wód, zabezpieczenie przed wyciekami z urządzeń oraz przestrzeganie warunków pozwoleń na
budowę),
ograniczających emisję substancji do powietrza (stosowanie pojazdów i urządzeń niskoemisyjnych)
oraz przestrzeganie zaostrzonych warunków pozwoleń na budowę dotyczących odpowiedniego
sposobu prowadzenia robót (np. ograniczających pylenie),
‐
zabezpieczanie terenu budowy przed infiltracją ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń
oraz ograniczanie do minimum zużycia kopalin, poprzez prowadzenie efektywnej i racjonalnej
gospodarki materiałami i odpadami – w celu ochrony powierzchni ziemi, w tym gleb i
zasobów naturalnych (kopalin),
‐
sprawna realizacja prac i ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji
w środowisko w celu skrócenia czasu i zasięgu możliwego negatywnego oddziaływania na
środowisko,
‐
racjonalne gospodarowanie materiałami ograniczające ilość powstających odpadów,
‐
rekultywacja bądź przywrócone do stanu sprzed realizacji inwestycji terenów
zdegradowanych w wyniku realizacji inwestycji,
‐
ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów oraz zapewnienie ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzenia prac;
‐
stworzenie siedlisk zastępczych na okres prowadzenia prac oraz budowa odpowiedniej ilości i
jakości przejść dla zwierząt,
‐
wprowadzenie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg,
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‐
‐

‐

unikanie lokalizacji przesłaniających zabytki o charakterze lokalnych dominant
przestrzennych,
obiekty drogowe - materiał ziemny wykorzystywany przy pracach wykończeniowych powinien
być pochodzenia lokalnego, tak aby nie zawierał bazy nasion gatunków obcych dla tego
obszaru;
ze względu na lokalizację miasta Leszna, a co za tym idzie działań przewidzianych do realizacji
w ramach projektowanego Planu poza obszarami chronionymi, nie przewiduje się znaczącego
negatywnego oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego,
skumulowanego, średnioterminowego, długoterminowego i stałego na istniejące obszary
Natura 2000 i ich integralność. Możliwe oddziaływania negatywne będą miały charakter
krótkoterminowy lub chwilowy.

12. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH
Ustawa nakłada obowiązek przedstawienia w prognozie oddziaływania na środowisko, rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu. Do zaproponowanych rozwiązań należy
podać uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru.
W związku z ogólnym charakterem Planu prognoza może zaproponować rozwiązania alternatywne również na
poziomie ogólnym.
Prognoza nie wykazała znaczącego negatywnego oddziaływania jakiegokolwiek z zadań określonych w Planie.
Możliwe negatywne oddziaływania na środowisko zaproponowanych w Planie inwestycji takich jak budowa
dróg rowerowych, termomodernizacja budynków, modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych, związane są
z głównie z etapem prowadzenia prac. W końcowym efekcie ich realizacja ma pozytywnie wpłynąć przede
wszystkim na poprawę jakości powietrza i całego środowiska na terenie miasta Leszna oraz w regionie.
Zawarte w Planie ustalenia zawierają wiele rozwiązań pozytywnie wpływających na środowisko i sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi. W związku z powyższym stwierdza się, że rozwiązania alternatywne dla
przedsięwzięć poprawiających walory środowiskowe nie mają uzasadnienia zarówno z formalnego jak
i ekologicznego punktu widzenia. Uznano, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska
w kontekście istniejących uwarunkowań jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Leszna.
Ustalenia analizowanego Planu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia
człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego, gospodarczego i społecznego miasta. Zaprezentowane
rozwiązania są zgodne z krajowym ustawodawstwem, dokumentami obowiązującymi na terenie miasta
i województwa oraz wykorzystują instrumenty służące do jego zrównoważonego rozwoju. Ustalenia Planu
bezpośrednio nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zawierają wiele
rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie prezentuje
rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach planu uznając, że zaproponowane ustalenia są
najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań w mieście Lesznie.

Rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć:


innej lokalizacji (warianty lokalizacji),



innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne),



innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne),



wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”.
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13. OPIS PRZEWIDYWANYCH METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU
W PRZYPADKU ZNACZĄCEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO,
SPOWODOWANEGO REALIZACJĄ PLANU
Zaproponowane w Planie cele i działania nie będą powodować znaczącego negatywnego oddziaływania
na środowisko. Jednak aby móc ocenić wpływ inwestycji, jak również postęp w realizacji założeń określonych
w dokumencie i w razie konieczności podejmować na bieżąco działania korygujące, jeśli będą wymagane,
należy wdrożyć także system monitoringu.
Wdrażanie rozwiązań przewidzianych w omawianym Planie wymaga stałego monitorowania oraz szybkiej
reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym.
Podstawą właściwej oceny wdrażania założeń Planu, a także określenia problemów w osiąganiu założonych
celów jest prawidłowy system sprawozdawczości, oparty na zestawie określonych wskaźników. Powinien on
zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania środowiskiem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz
pozwolić regulować działalność podmiotów, a jednocześnie ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania
decyzji, udzielania zezwoleń i egzekucji.
Plan określa konstrukcję systemu monitorowania umożliwiającego pomiar, kontrolę, interpretację efektów
realizowanych działań oraz uaktualnienia dokumentu. W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki, które
powinny pozwolić określić stopień realizacji poszczególnych działań. Wskaźniki dotyczyć będą rezultatów oraz
produktów Planu. Projekt dokumentu zawiera zestaw wskaźników do monitorowania projektu – część z nich
bezpośrednio wskazuje na efekty dotyczące jakości środowiska, np. zużycie energii.
Zamieszczone w dokumencie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe i pozwalają
wraz z wynikami monitoringów prowadzonych przez inne powołane do tego służby (WIOŚ, RDOŚ) ocenić
zmiany, jakie nastąpią w środowisku w wyniku ich realizacji. Najistotniejszymi w zakresie realizacji Planu będą
wyniki badań jakości powietrza w strefie oraz na terenie miasta, szczególnie pod względem stężeń pyłów
PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, związków siarki i azotu.

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
WPROWADZENIE
Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i uzgodnieniami, jest kompleksowa analiza skutków realizacji przewidzianych w Planie działań
w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ocena występowania oddziaływań
skumulowanych i analiza możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby działań
kompensacyjnych.

PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Planu jest 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
która zawiera transpozycję do prawodawstwa polskiego Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
Przy opracowywaniu Prognozy przeanalizowano, zgodnie z przepisami i uzgodnieniami, oddziaływania na
wszystkie elementy środowiska, w tym m. in. na: różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, integralność
obszarów chronionych, wodę, powietrze, klimat akustyczny, oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ludzi,
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy identyfikując stopień
i rodzaj oddziaływań. W szczególności przeanalizowany został wpływ Planu na obszary chronione, w tym objęte
siecią Natura 2000 i ich integralność.
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ANALIZA STANU ŚRODOWISKA W REGIONIE OBJĘTYM PLANEM
W oparciu o dostępne materiały zidentyfikowano główne problemy i zagrożenia środowiska w obszarze
objętym Planem, jak również określono jego aktualny stan. Z jednej strony służyć to powinno takiemu
kształtowaniu Planu, aby maksymalnie został wykorzystany do poprawy stanu środowiska, a z drugiej do
umożliwienia oceny wpływu na środowisko i identyfikacji ewentualnych znaczących oddziaływań negatywnych
oraz zaproponowania działań minimalizujących ten wpływ, wskazania działań alternatywnych i ewentualnie
kompensujących. Analiza ta wykorzystana została też do określenia kryteriów wyboru projektów do wsparcia
w ramach Planu.
Analizą stanu środowiska objęto wszystkie jego elementy, a w szczególności: jakość powietrza, jakość wód
powierzchniowych i podziemnych, gleb, hałas, przyrodę i różnorodność biologiczną, zmiany klimatu, zasoby
naturalne, OZE, odpady, gospodarkę wodno- ściekową, promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne
i poważne awarie przemysłowe.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W ramach analiz oceniono szczegółowo możliwe oddziaływania wszystkich obszarów wsparcia przewidzianych
Planem na poszczególne elementy środowiska, w tym na: różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny,
integralność obszarów chronionych, wodę, powietrze, ludzi, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby
naturalne, zabytki i dobra materialne. Przy ocenie wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziaływania
uwzględniające stan i największe problemy środowiska, możliwe negatywne oddziaływania i charakterystykę
projektów, które mogą być wsparte przez Plan, jak też i cele dokumentów strategicznych UE oraz Polski.
Szczegółowe analizy zostały wykonane dla działań określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym
Planu. Ze względu na charakter i brak oddziaływania na środowisko nie analizowano działań promocyjnych
i organizacyjnych. Należy podkreślić, że wobec ogólnego charakteru Planu, przedstawione hipotetyczne
oddziaływania mogą być przedstawione tylko w sposób ogólny, a konkretne oddziaływania będą zależały
od lokalizacji i charakterystyki danego przedsięwzięcia proponowanego do wsparcia w ramach Planu oraz
zastosowanej technologii.
W wyniku analiz stwierdzono, że negatywne oddziaływania na środowisko mogą nastąpić w zakresie realizacji
inwestycji takich jak budowa dróg rowerowych, termomodernizacja budynków, modernizacja i budowa sieci
ciepłowniczych.
Oddziaływania negatywne w większości będą miały charakter krótkotrwały i miejscowy lub lokalny. Należy
zaznaczyć, że wszystkie wymienione powyżej inwestycje w długiej perspektywie przyniosą korzyści dla ochrony
stanu jakości powietrza oraz środowiska na terenie miasta Leszna.
Pozytywne oddziaływania (w szczególności na powietrze atmosferyczne) będą miały projekty z zakresu
podniesienia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza , co służyć będzie
przede wszystkim ludziom, ale też mogą wpłynąć na zużycie paliw i tym samym ograniczenie niekorzystnej
emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych szkodliwych substancji do powietrza.
Ocena oddziaływań na poszczególne elementy środowiska
Podsumowanie oddziaływań na powietrze
Pozytywne oddziaływanie na stan jakości powietrza w ramach realizacji Planu związane będzie przede
wszystkim ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Obniżenie ładunku emisji zanieczyszczeń nastąpi poprzez
realizację wszystkich działań określonych w Planie – w sposób pośredni lub bezpośredni.
Oddziaływania negatywne w każdym wypadku mają charakter przejściowy i krótkotrwały, najczęściej związany
z fazą realizacji inwestycji (np. spaliny z maszyn budowlanych, pylenie z placów budów).
Podsumowanie oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne
W sposób pośredni wszystkie działania pozytywnie wpływające na jakość powietrza wpłyną także pozytywnie
na wody.
Potencjalne negatywne oddziaływania, na wody dotyczyć będą zadań związanych z budową dróg rowerowych,
modernizacją i budową sieci ciepłowniczych. Mogą mieć one charakter przejściowy. Etap budowy związany jest
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z odwodnieniem terenu, co może skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i zmianą
stosunków wodnych.
Podsumowanie oddziaływań na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny, w tym na obszary Natura 2000
Działania określone w Planie w sposób pośredni będą pozytywnie wpływać na walory przyrodnicze, poprzez
poprawę jakości powietrza.
Działania przewidziane do realizacji, które wytycza Plan zawierają także inwestycje, które potencjalnie
w sposób negatywny mogą powodować oddziaływanie na zwierzęta oraz rośliny. Dotyczy to głównie zadań
związanych z budową dróg rowerowych, modernizacją i budową sieci ciepłowniczych a także ter modernizacją
budynków.
Podsumowanie oddziaływań na krajobraz
Na ochronę krajobrazu i zachowanie jego regionalnego charakteru pośrednio pozytywnie będzie wpływać
głównie działanie polegające na termomodernizacji o ile realizowane będzie ze starannością i zachowaniem
walorów krajobrazowych miasta istotne będzie zachowanie skali zabudowy, charakteru zabudowy. Stwarza to
możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie wpływa na walory krajobrazowe.
Ponadto promocja cyklizmu, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, jak również
obniżenie tzw. „niskiej emisji” pośrednio przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych.
Podsumowanie oddziaływań na ludzi
Biorąc pod uwagę zaprojektowane w Planie inwestycje i działania, należy stwierdzić, iż wszystkie z nich będą
pośrednio lub bezpośrednio pozytywnie oddziaływać na ludzi – w sferze zdrowia i bezpieczeństwa, a także
w kwestiach ekonomicznych.
Podsumowanie oddziaływań na powierzchnię Ziemi i zasoby naturalne
Działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery będą oddziaływać pozytywnie
na środowisko glebowe (nie będą one deponowane w glebie), a także pozwolą na zachowanie surowców
naturalnych poprzez zmniejszenie ich zużycia. Możliwe oddziaływanie negatywne będą występować w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.
Podsumowanie oddziaływań na zabytki i dobra materialne
Pośredni pozytywny wpływ będą mieć wszelkie działania służące kształtowaniu poprawie jakości powietrza.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO
Zawarte w Planie zadania, będą realizowane na obszarze miasta Leszna, a ich zasięg oddziaływania na
środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny, sporadycznie lokalny. Wobec tego, dokument ten
nie podlega procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

OCENA SKUTKÓW W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU ORAZ KORZYŚCI Z JEGO REALIZACJI
Pomimo, że niektóre działania w Planie mogą oddziaływać na środowisko negatywnie, szczególnie w zakresie
rozwoju infrastruktury drogowej, to generalnie wpływ Planu na środowisko będzie pozytywny.
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że Plan, wobec swoich celów, charakteru i zakresu finansowego nie może
rozwiązać wszystkich problemów ochrony środowiska w regionie, a może być tylko komplementarny do innych
programów w skali krajowej, regionalnej, czy lokalnej.
Brak finansowania poszczególnych działań zaplanowanych w Planie przełoży się na nie osiągnięcie efektów
ekologicznych na obszarze miasta Leszna i brak poprawy jakości poszczególnych komponentów środowiska,
przede wszystkim stanu jakości powietrza atmosferycznego (dotyczy także strefy wielkopolskiej wyznaczonej
w POP). Brak realizacji projektowanego Planu będzie miał następujące skutki:
 spowolnienie poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości powietrza
(przede wszystkim pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu),
 brak ograniczenia emisji lokalnych kotłowni,
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 stagnacja rozwoju sieci komunikacyjnej transportu zbiorowego (dalsze zanieczyszczanie powietrza ze
źródeł komunikacyjnych),
 spowolnienie ograniczenia energochłonności budynków i emisjogenności sektora oświetlenia
publicznego,
 brak modernizacji punktów wytwarzania i dystrybucji energii,
 nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, z powodu braku wykorzystania OZE,
 brak poprawy sprawności energetycznej obiektów publicznych i mieszkaniowych,
 brak zaangażowania przedsiębiorstw w ochronę środowiska,
 zahamowanie procesu zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców.
Analiza powyższych skutków braku realizacji Planu może prowadzić do wniosku, iż niezrealizowanie inwestycji
wspieranych w dokumencie wywołać może przede wszystkim skutki negatywne, pomimo, że niektóre działania,
jak wykazano w analizach, mogą równocześnie negatywnie oddziaływać na niektóre elementy środowiska.
Podsumowując, można stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego, a także
społecznego i ekonomicznego jest doprowadzenie do realizacji celów zapisanych w Planie, przy zachowaniu
zasady zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu zaproponowanych w niniejszej Prognozie kryteriów
środowiskowych wyboru projektów.

PREZENTACJA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH
W związku z nieznacznym stopniem szczegółowości Planu prognoza nie może zaproponować rozwiązań
alternatywnych.
Rozwiązania alternatywne dla działań mogących negatywnie oddziaływać na środowisko mogą dotyczyć:





innej lokalizacji (warianty lokalizacji),
innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne),
innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne),
wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”.

PROPOZYCJE METOD OCENY SKUTKÓW REALIZACJI PLANU
We wdrażaniu Planu istotna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena skutków realizacji zadań objętych
wsparciem finansowym. Dlatego niezbędne jest opracowanie propozycji metod analizy, która umożliwi
dokonywanie ocen procesu wdrażania oraz kontrolę realizacji założonych w Planie celów, m.in. poprzez
monitorowanie uzyskanych efektów ekologicznych oraz zmian w stanie środowiska. W projekcie Planu
zaproponowano szereg wskaźników oceniających postępy realizacji założeń Planu, a także wskazano obowiązek
wykonywania rocznych raportów z tego zakresu. Istotne będą także wyniki rocznych ocen jakości powietrza
prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu.

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych analiz w trakcie prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko można
wyciągnąć następujące wnioski ogólne:
 Ocenia się, że Plan, jako całość będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko i sprzyjać rozwiązaniu
niektórych problemów dotyczących poprawy stanu środowiska, niemniej niektóre obszary wsparcia
mogą wpływać również negatywnie na poszczególne elementy środowiska. Szczegółowe wnioski w tym
zakresie przedstawione są w odpowiednich rozdziałach Prognozy. Największy pozytywny wpływ
oddziaływania Planu będzie dotyczył jakości powietrza atmosferycznego, klimatu oraz zdrowia i jakości
życia mieszkańców.
 Oddziaływania negatywne określone w prognozie mogą wystąpić, jednak czy do tego dojdzie decydującą
rolę odgrywać będzie ich lokalizacja, zastosowana technologia oraz dokładny zakres inwestycji.
Ograniczenie negatywnego wpływu będzie możliwe także poprzez zastosowanie odpowiednich działań
minimalizujących i kompensujących (opisane w treści Prognozy).
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 Odstąpienie od zamiaru realizacji zadań określonych w Planie przełoży się na spowolnienie procesów
zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie strefy oraz zmian klimatu.
 Na podstawie analizy celów dokumentów strategicznych UE stwierdza się, że Plan realizuje cele tych
dokumentów.
 W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań Planu na środowisko zaproponowano: zasady
monitorowania skutków realizacji Planu.
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