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1 Wprowadzenie
„Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji Miasta
Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030” (zwane dalej Podsumowaniem) zostało opracowane w
ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM z
dnia 12 stycznia 2017 r. przez Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu
Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i Arcadis sp. z o.o.
Organem występującym w roli opracowującego „Plan adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu
do roku 2030” (zwany dalej Planem Adaptacji) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405, zwanej
dalej Ustawą OOŚ) jest Prezydent Miasta Ruda Śląska. Plan Adaptacji jest dokumentem, o którym
mowa w art. 46 pkt 2 Ustawy OOŚ.

2 Podstawa prawna i zakres Podsumowania
Podsumowanie zostało opracowane zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy OOŚ. Podsumowanie zawiera
informację o sposobie uwzględnienia w Planie Adaptacji:
1) ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
2) opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy OOŚ,
3) uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.
Ponadto Podsumowanie przedstawia:
1) uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań
alternatywnych
2) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Podsumowanie uwzględnia:
1) ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Ruda Śląska do
zmian klimatu do roku 2030, opracowanej we wrześniu 2018 r. przez Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych, zwanej dalej Prognozą OOŚ
2) postanowienia zawarte w pismach (Załącznik 1):
− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo WOOŚ.410.482.2018.PB z dnia
12.10.2018,
− Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismo NS-NZ.042.129.2018 z dnia
28.09.2018,
przedstawiających opinie wyżej wymienionych dotyczące projektu Planu Adaptacji oraz Prognozy.

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

Komentarz
Prezydent Miasta wystąpił do RDOŚ (KO.6226.1.14.2014 z dnia
18.06.2018), PWIS (pismo KO.6226.1.14.2014 z dnia 18.06.2018) z
wnioskiem o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy
OOŚ. Ustalenie stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko zostało określone w
pismach:
−

RDOŚ, pismo WOOŚ.411.121.2018.PB z dnia 29.06.2018,

−

PWIS, pismo NS-NZ.042.89.2018 z dnia 17.07.2018,

Pisma zostały załączone do Prognozy oddziaływania na środowisko.
Sporządzenie prognozy
oddziaływania na
środowisko

Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą OOŚ i
uzgodnieniami organów, w pełnym zakresie wynikającym z art. 51
oraz art. 52 ust. 1 i 2. Sposób uwzględnienia w Planie Adaptacji
ustaleń Prognozy OOŚ opisano w rozdz. 4.1.

Uzyskanie wymaganych
ustawą opinii

Prezydent Miasta wystąpił do RDOŚ (pismo KO.6226.1.14.2014 z
dnia 25.09.2018), PWIS (pismo KO.6226.1.14.2014 z dnia
25.09.2018) z wnioskiem o zaopiniowanie Planu Adaptacji wraz z
Prognozą OOŚ. Opinie zostały wyrażone w pismach:
−

RDOŚ, pismo WOOŚ.410.482.2018.PB z dnia 12.10.2018

−

PWIS, pismo NS-NZ.042.129.2018 z dnia 28.09.2018

Pisma zostały załączone do niniejszego Podsumowania (Załącznik
1).
Informacje o uwzględnieniu opinii przedstawiono w rozdz. 4.2
Zapewnienie możliwości
udziału społeczeństwa w
postępowaniu

Prezydent Miasta Ruda Śląska podał do publicznej wiadomości
informację o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji
wraz z Prognozą OOŚ (obwieszczenie KO.6226.1.14.2014 z dnia
1.10.2018, załączone do Podsumowania – załącznik 2). Uwagi i
wnioski były przyjmowane w dniach 3-23.10.2018.
Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim
zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa przedstawiono w rozdz. 4.3

Plan Adaptacji nie wymagał przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

4 Informacja o sposobie uwzględnienia w Planie Adaptacji
wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
4.1

Ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko

Celem Prognozy była ocena wpływu projektowanego dokumentu na osiągniecie celów ochrony
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie,
zapobieganie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
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Działania adaptacyjne zaproponowane w Planie Adaptacji dla Rudy Śląskiej oprócz realizacji celów
adaptacyjnych równocześnie przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do realizacji ważnych celów
ochrony środowiska lub pozostają neutralne względem celów ochrony środowiska. Jedynie nieliczne
działania nie będą służyły realizacji celów ochrony środowiska (służąc jednak realizacji celu adaptacji
miasta do zmian klimatu); nie stwierdzono, aby którekolwiek z działań adaptacyjnych pozostawało
w sprzeczności z realizacją celów ochrony środowiska. Cztery przyjęte cele strategiczne realizowane
mają być poprzez działania o charakterze zarówno technicznym, jak i organizacyjnym oraz
informacyjno-edukacyjnym.
Projekt MPA został tak skonstruowany, aby działania miały silny pozytywny wpływ na jakość powietrza
i klimat w Rudzie Śląskiej. Realizacja ustaleń MPA spowoduje poprawę jakości powietrza i zmniejszenie
wpływu miejskiej wyspy ciepła na termikę miasta. W efekcie zmniejszy się imisja zanieczyszczeń do
gleb i wód powierzchniowych, poprawią się warunki życia roślin i zwierząt a tym samym nastąpi
wzmocnienie ekosystemu miejskiego, w którym najważniejszą rolę pełni zieleń miejska, zbiorniki wodne
oraz występujące na obrzeżach lasy.
Za częściowo negatywne uznano wszystkie działania techniczne zawierające etap budowy.
Oddziaływania będą związane z ruchem i pracą maszyn budowalnych oraz z wykorzystaniem
materiałów budowlanych. Należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu, gazów spalinowych i
pyłów. Uciążliwość może dotyczyć głównie mieszkańców miasta oraz fauny. Są to oddziaływania o
charakterze okresowym.
Za negatywne uznano działanie: 9. Weryfikacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla rzeki
Kłodnicy. O takiej ocenie zdecydowała możliwość zwiększenia stopnia izolacji powierzchni ziemi,
zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej i zmiany warunków spływu wód powierzchniowych.
Tworzenie nowych uszczelnionych powierzchni oznacza zmianę infiltracji i zasilania zbiorników wód
podziemnych, zwłaszcza, że na całym obszarze realizacji działania znajduje się na Główny Zbiornik
Wód Podziemnych 331 Dolina kopalna rzeki Górna Kłodnica.
Zakładane w projekcie MPA zmiany, które nastąpią na skutek działań adaptacyjnych, wybiegają
naprzeciw obserwowanym zmianom klimatu w obszarze Rudy Śląskiej. Wprowadzone działania
techniczne, organizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne mają silny pozytywny wpływ na wzajemne
powiązania poszczególnych zasobów środowiska w obszarze miejskim Rudy Śląskiej i jej
bezpośredniego otoczenia.
W wyniku realizacji działań proponowanych w MPA nie nastąpi pogorszenie stanu ochrony siedlisk
chronionych w obszarach Natura 2000, które znajdują się w znacznej odległości od miasta.
Zaproponowane sposoby zapobiegania negatywnym skutkom związane są głównie z organizacją i
doborem procedur, które zmierzają do zmniejszenia zajętej pod inwestycje powierzchni, ograniczenia
czasu zajęcia terenu pod budowę, doboru właściwych materiałów budowlanych itp. Ze względu na brak
oddziaływań na tereny cenne przyrodniczo nie przewidziano kompensacji przyrodniczej.
Z punktu widzenia prognozy oddziaływania analizie poddano trzy opcje adaptacyjne, które różniły się
zaproponowanym katalogiem działań. Potwierdzono, że wybrana opcja jest wariantem najbardziej
optymalnym z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

4.2

Opinie organów właściwych w strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko

Opinie o Planie Adaptacji i Prognozie OOŚ wyraziły organy - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podkreślono, że Plan Adaptacji nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko pod warunkiem zachowania zasad opisanych w projekcie
oraz stosowania się do przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody. Zwrócono uwagę na
konieczność monitorowania i reagowania na zmiany zachodzące w środowisku a wynikające z
zarządzania działaniami adaptacyjnymi. Dyrektor pozytywnie zaopiniował Plan Adaptacji Miasta Ruda
Śląska i Prognozę Oddziaływnia na Środowisko.
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Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę na szczególnie pozytywny wpływ działań
adaptacyjnych zawartych w dokumencie MPA na zdrowie mieszkańców miasta Ruda Śląska. Z punktu
widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Plan Adaptacji Miasta Ruda Śląska wraz z Prognozą
Oddziaływania na Środowisko uznał za pozytywny.

4.3

Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa

Konsultacje społeczne Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ odbywały się w okresie 21 dni. Uwagi i
wnioski można było składać od dnia 3.10 do dnia 23.10.2018.
1) w formie pisemnej
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
3) za pomocą strony internetowej miasta www: wosig@ruda-sl.pl
4) za pomocą strony internetowej Projektu MPA http://44mpa.pl/.
Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi i pytania do Planu Adpatacji oraz do jego
Prognozy Oddziaływania.

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

6 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu
W Planie Adaptacji zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą
się także do ochrony środowiska. Zostały one uzupełnione i rozszerzone w formie poniższej tabeli w
Prognozie Oddziaływania (Tab. 2).
Tabela 2. Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska
Komponent środowiska

Różnorodność
biologiczna, flora i
fauna

Warunki życia i zdrowie
ludzi

Powierzchnia ziemi,
gleby

Wody

Powietrze
atmosferyczne i klimat
Dziedzictwo kulturowe,
zabytki i krajobraz

Wskaźnik
[jednostka miary]
Powierzchnia siedlisk zajętych w
wyniku budowy infrastruktury
przeciwpowodziowej [m2/rok]
Liczba wyciętych drzew na potrzeby
realizacji działań adaptacyjnych
[szt./rok]
Nowe powierzchnie biologicznie
czynne– nowe parki, zieleńce itp.
[ha/rok]
Dostępność populacji do zasobów
błękitno zielonej infrastruktury [%]
Powierzchnia utraconych gleb
organicznych [ha/rok]
Powierzchnia rozszczelnienia terenów
utwardzonych [ha/rok]
Powierzchnia obszarów biologicznie
czynnych [ha/rok]
Jakość wód w ciekach będących
odbiornikami wód z kanalizacji
deszczowej w mieście [klasa/rok]
Ilość dni, w których zostały
przekroczone normy stężeń dla: ozonu
troposferycznego, pyłu PM10, pyłu
PM2,5 [dzień/rok]
Powierzchnia miejskiej wyspy ciepła
[m2/rok]
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Częstość

Źródło informacji

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

Urząd Miasta

1/rok

WIOŚ

1/rok

WIOŚ

1/rok

Urząd Miasta

ZAŁĄCZNIKI
1) Pisma organów opiniujących właściwych w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko
2) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie
konsultacji społecznych

Załącznik 1
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