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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej 

Prognozą OOŚ) dla projektu dokumentu ramowego p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Długołęka na lata 2016-2020” (zwanego dalej Programem lub LPR). 

Gmina Długołęka położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. 

Znajduje się na terenie powiatu wrocławskiego.  

Pod względem fizycznogeograficznym położona jest w zasięgu Równiny Oleśnickiej, Pradoliny 

Odry oraz na południowych zboczach Wzgórz Trzebnickich.  

Teren gminy Długołęka jest rejonem deficytowym w wodę. Występują tu dwa regiony 

o odmiennych stosunkach hydrogeologicznych, tj. region niecki wrocławskiej oraz region 

trzebnicko-ostrzeszowski. W obrębie gminy Długołęka obecnie nie występują Główne Zbiorniki 

Wód Podziemnych.  

Klimat gminy Długołęka należy do Śląsko-Wielkopolskiego regionu klimatycznego (wg klasyfikacji 

Okołowicza), który jest klimatem umiarkowanym, przejściowym o cechach oceanicznych. Klimat 

na tym terenie charakteryzuje się wyraźną przejściowością oraz zmiennością i różnorodnością 

typów pogody we wszystkich porach roku.  

Gmina Długołęka jest gminą przede wszystkim rolnicza. W krajobrazie gminy dominują zatem 

rozległe agrocenozy oraz obszary użytków zielonych – łąk i pastwisk. Lasy i grunty leśne zajmują 

ok. 17,2 % jej powierzchni. Udział lasów w zagospodarowaniu powierzchni Gminy jest zatem 

niewielki. 

Na obszarze Gminy znajdują się cenne ekosystemy objęte prawnymi formami ochrony przyrody 

takimi jak obszary Natura 2000: „Kumaki Dobrej”, „Lasy Grędzińskie” i „Stawy Borowej”, a także 

pomniki przyrody. Prócz wyżej wymienionych do cennych walorów środowiskowych gminy 

należy zaliczyć liczne stawy (na obszarze gminy jest ok.  28 ha wód stojących w tym ok. 200 ha 

stawów hodowlanych), a także bogatą faunę. Ważną rzeką jest również Oleśnica, która przecina 

gminę w kierunku na południowy zachód.  

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 realizuje wyznaczoną wizję 

oraz dwa wyodrębnione cele strategiczne:  

 Cel strategiczny 1. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze 

dysfunkcjonalnym na obszarach zdegradowanych w gminie Długołęka.  



Prognoza oddziaływania na środowisko - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 

 

 

Strona 5 

 Cel strategiczny 2. Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja wyznaczonych obszarów 

zdegradowanych.  

Prognoza oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu ma na celu identyfikację 

przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń Programu na środowisko, ocenę 

zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno–przestrzennych, a także ich zgodności 

z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy zakres informacji wymaganych 

w prognozie jest zgodny z art. 51 ust. 2  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. 2016 nr 0 poz. 353). 

Analiza celów ustanowionych w projekcie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka 

na lata 2016-2020” wykazała, że są one komplementarne i realizują cele strategiczne 

wyznaczone w takich dokumentach jak: 

 Strategia Europa 2020 

 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

 Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-2020  

 Strategia rozwoju gminy Długołęka na lata 2011-2020 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Gminy 

Długołęka 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016-2019 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Długołęka 

oraz innych dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie lokalnym i regionalnym. 

W trakcie analizy uwarunkowań środowiskowych realizacji postanowień Programu, 

zidentyfikowano podstawowe obszary problemowe: 
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1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, w tym głównie przez źródła komunalne 

i transport tzw. niska emisja; 

2. Nadmierna emisja hałasu, w tym hałasu komunikacyjnego w rejonie głównych dróg i linii 

kolejowych. 

3. Degradacja krajobrazu i stan ekosystemów. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie obszaru znajdują częściowe rozwiązanie 

w ramach zaproponowanych w Programie zadań do realizacji. 

W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań 

na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi 

i glebę, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz zdrowie ludzi. Określono 

oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. Przy tak przeprowadzonej ocenie 

możliwe było ogólne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych 

związanych z realizacją poszczególnych zadań. Oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem 

oddziaływania na środowisko w fazie budowy i eksploatacji. Negatywne krótkoterminowe 

oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji. Jako 

ewentualne długoterminowe oddziaływania związane są głównie z realizacją przedsięwzięć 

drogowych oraz realizacją zabudowy przemysłowej. Oddziaływania te polegać będą na lokalnym 

przekształceniu terenu, pogorszeniu jakości powietrza oraz podwyższenie poziomu hałasu.  

Gmina Długołęka zlokalizowana jest w znacznej odległości od granicy Państwa (ok. 78 km). 

Zakres oddziaływania wszystkich działań określonych w LPR nie obejmie obszarów sąsiednich 

państw zarówno na etapie budowy obiektów i modernizacji infrastruktury jak i na etapie 

eksploatacji obiektów. W związku z powyższym można stwierdzić, że oddziaływanie 

transgraniczne nie wystąpi. 

Brak realizacji celów strategicznych spowodowałoby mniejszą skuteczność wykorzystania 

zasobów finansowych, gospodarczych, przestrzennych związku samorządów oraz mniejszy 

stopień osiągnięcia zamierzonych celów. Można przyjąć założenie, że bez wdrożonych 

mechanizmów planowania strategicznego nie byłaby możliwa realizacja podstawowej zasady 

zrównoważonego rozwoju, która z założenia wymaga podejścia całościowego i długofalowego. 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 

i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia na obecnym etapie 

prognozowania. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być 

negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym 
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stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. 

Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości analizowanego dokumentu oraz dostępne na tym 

etapie prognozowania informacje dotyczące warunków realizacji poszczególnych działań można 

stwierdzić, w oparciu o przeprowadzoną analizę i ocenę wszystkich priorytetów, że ich realizacja 

w ujęciu ogólnym przyczyni się do poprawy jakości środowiska, zachowanie różnorodności 

biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie 

zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby środowiska. 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej 

Prognozą OOŚ) dla dokumentu ramowego p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020” stanowi kluczowy element 

gminnej polityki rewitalizacji w perspektywie do roku 2020. 

Przedmiotowego opracowanie dedykowane jest dla dwóch wyznaczonych obszarów wsparcia: 

obszar zdegradowany Siedlec, obszar zdegradowany Szczodre. 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 realizuje wyznaczoną wizję 

oraz dwa wyodrębnione cele strategiczne:  

 Cel strategiczny 1. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze 

dysfunkcjonalnym na obszarach zdegradowanych w gminie Długołęka.  

 Cel strategiczny 2. Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja wyznaczonych obszarów 

zdegradowanych.  

LPR  skupia się na określeniu problemów i potrzeb w zakresie realizacji interwencji publicznej 

z punktu widzenia specyfiki rewitalizacji. W perspektywie określonego horyzontu czasowego 

w dokumencie kluczowym elementem są zidentyfikowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

przewidziane do realizacji do roku 2020.  

2. Podstawy formalno–prawne opracowania 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353) na organie administracji 

opracowującym projekt polityki, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 

rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu lub innych dokumentów, które 

wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko i realizacja postanowień tych dokumentów mogących spowodować znaczące 

oddziaływanie na środowisko, spoczywa obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania 

na środowisko ww. dokumentu. 

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania 
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na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania 

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, 

planu lub programu. 

Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń 

Programu na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno–

przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego dokumentu 

o charakterze ramowym. Wyznacza podstawy i ogólne warunki dla realizacji przyszłych 

przedsięwzięć, tak infrastrukturalnych, jak i o charakterze organizacyjnym i przestrzennym. 

Analizie i ocenie podlega całość założeń wynikających z Programu. Prognoza pozwala 

– we wszystkich fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami 

przyrodniczymi, a przyjętymi zadaniami i celami strategicznymi oraz metodami ich wdrożenia.  

Zapisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

stanowią odzwierciedlenie wdrożenia do polskich regulacji prawnych ustaleń podjętych 

na poziomie międzynarodowym w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, w tym: 

 Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985), 

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 

WE L 197 z 21.07.2001), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dz. 

Urz. UE L 156 z 25.06.2003), 
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 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. 

UE L 24 z 29.01.2008). 

Oprócz wymienionej ustawy podstawą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

są również inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia krajowe, w tym przede wszystkim: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 

672), 

 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. 2016 nr 0 poz. 353), 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469), 

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

 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1399), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. nr 75 poz. 493), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( t. j. Dz. U. 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1546). 

 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), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 

w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1479), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70). 
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3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji 

przedsięwzięć, dla których Program wyznacza ramy i kierunki rozwoju, między innymi poprzez 

ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w Programie rozwiązaniami o charakterze planistycznym 

i organizacyjnym, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami 

gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie 

z tym artykułem prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

1. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązanie z innymi dokumentami. 

2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

5. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu. 

2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe 
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i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 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.  

Ponadto prognoza przedstawia: 

1. 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 Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru. 

2. Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane 

stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości 

i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu 

w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 
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4. Metody pracy i materiały źródłowe 

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

wynikających z zapisów projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka 

na lata 2016-2020”. Zaproponowano rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ ustaleń 

Progamu na środowisko. Określono także możliwości poprawy stanu oraz funkcjonowania 

systemów przyrodniczych. 

4.1. Wykorzystane materiały źródłowe 

Literatura: 

- Atlas klimatu województwa Śląskiego, 

- Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa, 1994 r., 

- Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2001 r., WIOŚ, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków 2013 r., 

- Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN, Warszawa, 1978 r., 

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa. 

Materiały kartograficzne: 

- mapa topograficzna dla obszaru Gminy Długołęka, 

- mapa hydrograficzna, w skali 1:50000, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2001 r., 

- mapa sozologiczna, w skali 1:50000, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2004 r., 

- Mapa zasięgu obszarów Natura 2000 w skali 1:50 000. 

Dokumenty, inne opracowania:  

- Program Ochrony Środowiska Gminy Długołęka, WAMECO 2006r. 

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Długołęka na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016 - 2020, 2012 r. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Długołęka, 2014r. 

- II Polityka ekologiczna Państwa, Warszawa 2001 r., 

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007-2010, Warszawa 2003 r., 

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, 

Warszawa 2008 r. 
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4.2. Metoda opracowania 

Powyższe materiały, w połączeniu z wizją terenową, pozwoliły na opracowanie charakterystyki 

stanu funkcjonowania środowiska, występujących zagrożeń i zasobów cennych pod względem 

wartości przyrodniczych w podziale na poszczególne komponenty. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono głównie przy zastosowaniu metody 

indukcyjno-opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska 

oraz łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach 

funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku 

w wyniku realizacji ustaleń planu. 

Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu 

środowiska jako całości. Porównano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi 

uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono 

w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście 

- stopień ogólności (lub szczegółowości) ustaleń planu. 

Powyższe materiały, w połączeniu ze szczegółową wizją terenową, pozwoliły opracować 

charakterystykę stanu funkcjonowania środowiska, a także określić szanse i zagrożenia 

wynikające z realizacji Programu w odniesieniu do środowiska przyrodniczego oraz warunków 

życia mieszkańców i funkcjonowania lokalnych społeczności. 

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano 

w tabeli, tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem 

możliwych (pozytywnych bądź negatywnych) oddziaływań ocenianych zadań na środowisko 

naturalne. 

W toku prac nad sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko posłużono się także 

ogólnie stosowanymi metodami analiz przestrzennych, w tym metodą nakładkową polegającą 

na nanoszeniu warstw zasięgów występowania danego zjawiska lub czynnika na podkłady 

kartograficzne, obrazując w ten sposób zasięg przestrzenny oraz bariery ekotopograficzne 

danych zjawisk. 

Ponadto przy ocenie przewidywanych zmian w środowisku wywołanych realizacją postanowień 

Programu oparto się o metodę analizy trendu – umożliwiającą ocenę stanu zasobów, 

ekosystemu, społeczności ludzkiej w danej perspektywie czasowej. 
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5. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań 

5.1. Położenie i ukształtowanie terenu 

Lokalny program rewitalizacji obejmuje dwa wyróżnione obszary: 

Obszar Siedlec. Zasięg terytorialny podobszaru zdegradowanego ograniczają następujące ulice: 

– ul. Cicha nr 1 i 5,  

– ul. Wrocławska nr 16, 18a, 18 i 20,  

– ul. Parkowa nr 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 8a, 8c, 8d, 10, 10e, 12 i 14). 

Rysunek 1. Schematyczne granice podobszaru zdegradowanego Siedlec 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 
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Obszar Szczodre. Zasięg terytorialny podobszaru zdegradowanego ograniczają następujące 

ulice: 

– ul. Spacerowa od nr 1 do nr 4,  

– ul. Stawowa od nr 1 do nr 6,  

– ul. Świerkowa od nr 1 do nr 5,  

– ul. Trzebnicka nr 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70).  

Rysunek 2. Schematyczne granice podobszaru zdegradowanego Szczodre 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 
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Według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2002), obszar opracowania znajduje się 

w zasięgu następujących jednostek: podprowincji Niziny Środkowopolskiej, makroregionie 

Nizina Śląska , mezoregionach - Równina Oleśnicka. 

Północną granicę gminy Długołęka wyznacza Grzbiet Trzebnicki, który tworzą spiętrzone 

moreny końcowe zlodowacenia warciańskiego ze sfałdowanymi warstwami eogeńskimi. 

Krajobraz zasadniczej części gminy Długołęka tworzy lekko falista wysoczyzna morenowa 

częściowo sandrowa, pochylona ze wschodu na zachód o wzniesieniach 130-140m n.p.m. 

Przeważają tutaj tereny zbudowane z gliny zwałowej z ostańcami form glacjalnych lodowacenia 

odrzańskiego. Na przedpolu Grzbietu Trzebnickiego występują sandry lodowacenia 

warciańskiego poprzecinane szerokimi dolinami rzek spływających ze Wzgórz Trzebnickich 

i Twardogórskich. Doliny te powstały w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, kiedy lądolód 

zatrzymał się na linii dzisiejszego Wału Trzebnickiego, powodując odkładanie moreny czołowej. 

Z topniejącego czoła lądolodu wody spływały na południe, omijały Równinę Wrocławską 

i kierowały się na zachód Pradoliną Odry. Rozległymi dolinami, wypełnionymi osadami, płyną 

dzisiaj niewielkie cieki. Południowe obrzeże gminy stanowi obniżenie dolinne rzeki Widawy 

o wzniesieniach terenu nie przekraczających 120-125m n.p.m. 

5.2. Geologia 

Pokrywa utworów czwartorzędowych na obszarze gminy posiada miąższość 10-30 m. 

W północnej jej części utwory czwartorzędowe zbudowane są z lessów i mułków 

lessopodobnych (utwory eoliczne), które tworzą zwartą pokrywę na osadach zlodowacenia 

środkowopolskiego. Utwory te wchodzą w skład strefy lessów i utworów lessopodobnych 

o szerokości od 5 do 6 km, która rozciąga się od Trzebnicy po Dobrzeń. Na terenie Gminy, 

południową granicę tej strefy stanowią w przybliżeniu wsie Zaprężyn, Kępa, Jaksonowice. 

Poniżej tej strefy, w kierunku południowym rozciąga się równoleżnikowo pas glin 

pyłowopiaszczystych, pochodzących z denudacji pokryw eolicznych. Występują one u podnóża 

Wzgórz Trzebnickich, gdzie tworzą ciągłą pokrywę na piaskach i żwirach wodnolodowcowych. 

Miąższość tej pokrywy waha się od 1,3 do 2,2m.  

Gliny te przypominają utwory lessopodobne, zawierają jednak większą domieszkę materiału 

piaszczystego. Często są silnie zawodnione na niewielkiej głębokości. W ich stropie występują 

piaski pyłowe. Południową granicę tego pasa glin wyznaczają miejscowości, Godzieszowa, 

Łozina, Januszkowice. 
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Na południe od Wzgórz Trzebnickich, poniżej pasa glin pyłowo-piaszczystych, zwartą pokrywę 

moreny dennej, poprzecinaną dolinami cieków, tworzą gliny zwałowe o miąższości średnio 5,0-

6,0 m. Obszar pokryty glinami zwałowymi ciągnie się od zachodniej granicy gminy, od południa 

ograniczony jest doliną rzeki Widawy, od wschodu doliną rzeki Oleśnicy, a od północy 

miejscowościami Siedlec, Tokary, Domaszczyn Długołęka, Kamień. Gliny zwałowe występują 

ponadto w postaci płatów w rejonach miejscowości Byków, Oleśniczka oraz na wschód 

od Dobroszowa. Utwory te są zapiaszczone, a udział materiału grubego w ich budowie jest 

stosunkowo niewielki. Występują w nich często wstawki i soczewki piasków, niekiedy silnie 

zawodnionych. 

Osady wodnolodowcowe (piaski, żwiry) związane z transgresją lądolodu ze zlodowacenia 

środkowopolskiego mają niewielkie rozprzestrzenienie na terenie gminy. Występują one m. in. 

w jej centralnej części, na obszarze ograniczonym w przybliżeniu miejscowościami: Długołęka, 

Domaszczyn, Pruszowice na południu i Łozina, Łosice, Januszkowice na północy, w południowo-

wschodniej części gminy, na wschód od doliny rzeki Oleśnicy oraz w dolinie Widawy, gdzie ich 

miąższość jest niewielka, rzędu 1,0-4,0m. W dolinach cieków występują piaski i żwiry rzeczne 

terasów zalewowych. Maksymalna miąższość holoceńskich utworów rzecznych dochodzi 

do 16,5m, a średnia to 8,0-11,0m. Utwory neogeńskie i paleogeńskie zalegają bezpośrednio 

na krystalicznej serii bloku przedsudeckiego oraz osadach monokliny przedsudeckiej. Wśród tej 

formacji wyraźnie przeważają utwory ilaste, w których występują serie piaszczyste 

o zróżnicowanej miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Tworzą one system warstw 

o znacznym rozprzestrzenieniu, jak również izolowane soczewy. Cechuje je zmienność 

w pionowym rozmieszczeniu i występują praktycznie na każdej głębokości. Miąższość tych 

utworów w rejonie Wrocławia wynosi 160-180m i wzrasta w kierunku północnym do 200m 

w rejonie Wzgórz Trzebnickich. 

5.3. Hydrogeologia 

Teren gminy Długołęka jest rejonem deficytowym w wodę. Występują tu dwa regiony 

o odmiennych stosunkach hydrogeologicznych, tj. region niecki wrocławskiej oraz region 

trzebnicko-ostrzeszowski. 

Poziom czwartorzędowy o miąższości od około 10 m do 48 m zbudowany jest głównie z piasków 

i żwirów wodnolodowcowych. Wydajność waha się w granicach od 6 m3/h do 74 m3/h. 

W większości, poza centralną częścią, poziom ten jest odizolowany od powierzchni terenu 



Prognoza oddziaływania na środowisko - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 

 

 

Strona 20 

utworami słaboprzepuszczalnymi. W okolicy miejscowości Długołęka, Domaszczyn, Pruszowice, 

Łozina, Łosice i Januszowice brak jest naturalnej izolacji geologicznej. 

Na poziom trzeciorzędowy składają się dwa piętra wodonośne: 

 górny – będący w kontakcie hydrogeologicznym z utworami czwartorzędowymi poziomu 

struktur kopalnych, 

 dolny – będący w kontakcie z niżej leżącymi utworami wapienia muszlowego. 

Zasilanie utworów trzeciorzędowych zachodzi poprzez przesączanie z utworów 

czwartorzędowych oraz infiltrację poprzez nadkład ilasto-gliniasty o dużej miąższości. Dla górnej 

warstwy, podobnie jak dla poziomu czwartorzędowego widoczny jest drenujący wpływ Odry, co 

skutkuje południowym kierunkiem spływu ku dolinie Odry. 

W obrębie gminy Długołęka obecnie nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Dwa 

najbliższe zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, jeden (GZWP nr 322) powyżej 

Oleśnicy, drugi (GZWP nr 320) poniżej, od Wrocławia w kierunku Jelcza Laskowic. 

Teren Gminy Długołęka zlokalizowany jest w obrębie JCWPd o nr: 75, 76 i 93. Poniżej 

przedstawiono charakterystykę tych jednostek hydrogeologicznych. 

Tabela 1 Charakterystyka jednostek hydrogeologicznych JCWPd o nr 142. 

Nr JCWPd 75 76 93 

Powierzchnia [km2] 1626 1376 4245 

Region wodny Środkowej Odry Środkowej Odry Środkowej Odry 

Opis jednostki 
 

W czwartorzędzie 
pokrywającym częściowo 
JCWPd występuje jeden lub 
dwa 
poziomy wodonośne nie 
będące w łączności 
hydraulicznej z poziomami 
mioceńskimi. W 
utworach piaszczystych 
neogenu występują 1-4 
poziomy mioceńskie na 
całym obszarze JCWPd.  

Na większości obszaru 
jednostki w czwartorzędzie 
występuje jeden lub dwa 
poziomy wodonośne, 
lokalnie brak poziomu 
wodonośnego. Poziom 
mioceński tworzą od 
jednej do trzech warstw 
wodonośnych, przy czym na 
większości obszaru 
występują dwie warstwy 
wodonośne W utworach 
triasowych wody są silnie 
zmineralizowane. 

W czwartorzędzie 
występuje zwykle jeden 
poziom wodonośny 
(lokalnie mogą być to dwa 
poziomy). Poziom 
mioceński tworzą w 
zachodniej części obszaru 
dwie warstwy wodonośne, 
w kierunku wschodnim 
utwory mioceńskie 
wyklinowują się i całkowicie 
zanikają. Wody piętra 
triasowego w zachodniej 
części JCWPd są silnie 
zmineralizowane - 
zasolone, w części 
wschodniej zalegają 
bezpośrednio pod 
utworami czwartorzędu 
(lokalne kontakty 
hydrauliczne) i są słabiej 
zmineralizowane. 
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Nr JCWPd 75 76 93 

Utwory wodonośne 

Q - wody porowe w 
utworach piaszczystych 
M - wody porowe w 
utworach piaszczystych 

Q, - wody porowe w utworach 
piaszczystych 
M, - wody porowe w 
utworach piaszczystych 
T – wody szczelinowe w 
utworach piaskowcowych i 
szczelinowo-krasowe w 
utworach węglanowych 

Q - wody porowe w 
utworach piaszczystych 
M - wody porowe w 
utworach piaszczystych 
T - wody szczelinowe w 
utworach piaskowcowych i 
szczelinowo-krasowe w 
utworach węglanowych 

Źródło: www.psh.gov.pl 

 

Rysunek 3.  Zasięg JCWPd na terenie Gminy Długołęka 

 

Źródło: www.psh.gov.pl 

5.4. Hydrologia 

Gmina Długołęka leży w zlewni rzeki Odry. Największą rzeką przepływającą przez teren gminy 

jest Widawa, prawobrzeżny dopływ Odry. Jej długość wynosi 103,2 km (w tym na odcinku ok. 

16 km w granicach gminy Długołęka), a powierzchnia zlewni wynosi 1716,1 km2. Źródła Widawy 

usytuowane są w okolicach Międzyborza na obszarze Wzgórz Trzebnickich. 

Na odcinku od Namysłowa do ujścia rzeka jest dobrze wykształcona i posiada mały spadek 

podłużny. W górnym biegu rzeka przepływa przez powiat oleśnicki, następnie przez powiat 

http://www.psh.gov.pl/
http://www.psh.gov/
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namysłowski województwa opolskiego, poniżej Namysłowa ponownie płynie przez powiat 

oleśnicki, następnie przez gminę Długołęka w powiecie wrocławskim, a końcowy odcinek rzeki 

przebiega przez miasto Wrocław. Widawa przepływa przez gminę Długołęka ze wschodu 

na zachód, najpierw stanowi południową granicę gminy, następnie płynie przez południowe jej 

obrzeża, cały czas w pobliżu administracyjnej jej granicy, obszar gminy opuszcza przecinając 

południowozachodnią jej granicę i uchodzi do Odry po zachodniej stronie Wrocławia. 

Przez teren gminy Długołęka przepływa ponadto kilka prawostronnych dopływów Widawy: 

 rzeka Dobra, biorąca początek na terenie Wzgórz Trzebnickich wraz z lewostronnym 

dopływem Topór i dwoma prawostronnymi dopływami Krakowiak i Krakowianka, 

 rzeka Młynówka, 

 rzeka Oleśnica (Oleśniczka, Oleśniczanka), o długości 40,1 km, której źródła położone są 

na stokach Wzgórz Twardogórskich, 

 rzeka Świerzna (Leniwka). 

Dolina Widawy, kiedyś silnie podtopiona i zabagniona, po przeprowadzeniu prac melioracyjnych 

charakteryzuje się silnym drenującym oddziaływaniem, co skutkuje okresową utratą 

przepływów niektórych cieków równinnych. W wyniku przeprowadzonych prac 

hydrotechnicznych powstało wiele sztucznych stawów hodowlanych. Łączna powierzchnia 

stawów hodowlanych, wód stojących oraz kąpieliska zlokalizowanego w Szczodrem wynosi 227 

ha. Stawy hodowlane występują głównie w Bielawie, Borowej, Rakowie, Szczodrem, 

Domaszczynie i Pruszowicach. Pozostałe zbiorniki wodne to w większości zbiorniki 

przeciwpożarowe. 

Zbiorniki śródlądowych wód powierzchniowych podzielono na jednostki geograficzno-

funkcjonalne zwane Jednolitymi Częściami Wód Powierzchniowych. Analizowane obszary 

zlokalizowane są w następujących JCWP: 

 Obszar zdegradowany Siedlec – Rakowski Potok (PLRW600017136929). 

 Obszar zdegradowany Szczodre – Dobra od Jagodnej do Widawy (PLRW60001913689). 

Charakterystykę jednolitych części wód powierzchniowych przedstawiono poniżej. 
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Tabela 2. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. 

Jednolita część wód 
powierzchniowych 

(JCWP) 
Lokalizacja 

Status 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych/ 
Derogacje 

Europej
ski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Scalona 
część wód 
powierz-

chniowych 
(SCWP) 

Region 
wodny 

Obszar dorzecza 

Kod Nazwa 

PLRW60
001713

6929 

Rakowski 
Potok 

SO0309 

region 
wodny 

Środkow
ej Odry 

6000 
obszar 

dorzecza 
Odry 

silnie 
zmienio
na część 

wód 

zły Niezagrożona 

PLRW60
001913

689 

Dobra od 
Jagodnej do 

Widawy 
SO0309 

region 
wodny 

Środkow
ej Odry 

6000 
obszar 

dorzecza 
Odry 

silnie 
zmienio
na część 

wód 

zły Niezagrożona 

Źródło: www.kzgw.gov.pl 

 

5.5. Gleby 

Teren gminy Długołęka należy do obszarów o wysokiej koncentracji użytków rolnych, które 

stanowią ponad 70% powierzchni obszaru gminy przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 60%. 

Grunty orne zajmują ponad 82% powierzchni użytków rolnych. Gmina słynie z dużej ilości 

żyznych gleb. Ponad 51% gruntów ornych stanowią gleby dobre (I, II, III klasa). Gleby 

charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, tak pod względem typologicznym, jak i gatunkowym. 

Przeważają gleby pseudobielicowe. Jedynie na wyniesieniach w północnej części gminy 

występują gleby brunatne. Czarne ziemie i gleby murszowe występują na małych obszarach, 

najczęściej w obniżeniach terenowych. Prawie całość gleb wytworzona jest z piasków i glin. Tylko 

w północnej części gminy w obrębie Wzgórz Trzebnickich występują gleby pyłowe, mające 

często charakter lessowy. Mady tworzą aluwialny rodzaj gleb. 

5.6. Klimat 

Klimat gminy Długołęka należy do Śląsko-Wielkopolskiego regionu klimatycznego (wg klasyfikacji 

Okołowicza), który jest klimatem umiarkowanym, przejściowym o cechach oceanicznych. Dużą 

http://www.kzgw.gov.pl/
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rolę odgrywa tu równoleżnikowy kierunek Pradoliny Wrocławskiej ułatwiający przemieszczanie 

się z zachodu na wschód wilgotnych, atlantyckich mas powietrza. Klimat na tym terenie 

charakteryzuje się wyraźną przejściowością oraz zmiennością i różnorodnością typów pogody 

we wszystkich porach roku. Zimy są tu łagodne, a lata niezbyt upalne z dość dużymi opadami. 

Obszary te zaliczono do najcieplejszych w Polsce. Charakterystykę klimatu gminy Długołęka 

przedstawiono poniżej. 

 Średnia roczna temperatura: + 8,2°C, 

 Średnia temperatura od IV-IX: + 14°C, 

 Roczna suma opadów: do 550 do 600 mm, 

 Czas zalegania pokrywy śnieżnej: do 60 dni. 

 Okres wegetacji trwa do 220 dni i jest najdłuższy w kraju. 

 Na terenie gminy notowana jest przewaga wiatrów z sektora zachodniego 

i północnozachodniego. 

5.7. Powietrze atmosferyczne 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji wszystkich źródeł 

z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących 

w atmosferze. Całe województwo dolnośląskie, w tym Gmina Długołęka i obszar poddawany 

rewitalizacji objęty jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Analizowany obszar podlega pod strefę dolnośląską, którą 

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla 

i poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 zaliczono do klasy A. Do klasy C zaliczono strefę ze względu 

na poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Występują tu więc przekroczenia pyłu 

PM10 i benzo(a)pirenu, co oznacza, że na opisywanym terenie są miejsca wymagające działań 

na rzecz poprawy jakości powietrza.  

5.8. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Gmina Długołęka jest gminą przede wszystkim rolnicza. W krajobrazie gminy dominują zatem 

rozległe agrocenozy oraz obszary użytków zielonych – łąk i pastwisk. Lasy i grunty leśne zajmują 

3 656 ha Gminy Długołęka, co stanowi 17,2 % jej powierzchni. Udział lasów w zagospodarowaniu 

powierzchni Gminy jest zatem niewielki, znacznie mniejszy od średniego zalesienia obszaru kraju 
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(ponad 28%). Zbiorowiska leśne porastające teren Gminy stanowią bory, bory mieszane oraz 

lasy na siedliskach świeżych bądź wilgotnych, grądowych, rzadziej suchych, bagiennych czy 

łęgowych. Przeważającym gatunkiem w lasach jest sosna zwyczajna, a następnie dąb 

szypułkowy, olsza czarna, jesion wyniosły oraz inne m.in. dąb bezszypułkowy, świerk, modrzew, 

jawor, brzoza, olsza szara, buk, jodła, lipa, wiąz, grab, klon. 

Użytki zielone stanowiące niewielki procent gruntów rolnych gminy, podobnie jak lasy liściaste, 

położone są głównie w dolinach cieków. Pomimo ich antropogenicznego pochodzenia są one 

najbardziej zbliżone do ekosystemów pierwotnych. Z przyrodniczego punktu widzenia 

najcenniejsze są łąki wilgotne i zalewowe, użytkowane metodami ekstensywnymi, na których 

występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych 

ekosystemów łąkowych na terenie gminy należą rozległe wilgotne łąki w dolinie rzeki Widawy, 

między Wilczycami i Brzezią Łąką, obszary wilgotnych łąk w dolinie rzeki Dobrej, szczególnie 

po wschodniej jej stronie sięgając do Pruszowic, Bąkowa i Bierzyc, w dolinie Świerznej (górny 

bieg) oraz w wąskim pasie doliny Oleśnicy (górny i środkowy bieg). 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków zwierząt chronionych: 

10 gatunków owadów objętych ochroną ścisłą (błonkoskrzydłe – trzmiele, chrząszcze – tęczniki, 

biegacze, kozioróg, dębosz), 6 gatunków ryb, w tym 4 gatunki objęte ochroną ścisłą, 10 

gatunków płazów, 4 gatunki gadów, 121 gatunków ptaków, w tym 70 gatunków chronionych 

pospolitych i licznych, 40 gatunków chronionych rzadkich o stwierdzonym gniazdowaniu 

na terenie gminy. Wśród chronionych gatunków ssaków stwierdzono 8 gatunków nietoperzy, 

6 gatunków drobnych ssaków owadożernych, 3 gatunki ssaków drapieżnych. 

 

Obszar Siedlec 

Obszar zdegradowany Siedlec cechuje się pofałdowanym terenem, charakteryzującym się dużą 

ilością lasów i stawów, a łąki i pola sprawiają że możliwy jest tutaj odpoczynek i relaks. 

W miejscowości znajduje się zabytkowy park koło pałacu. Jest to miejsce wypełnione starymi 

drzewami o charakterze pomnikowym (dąb szypułkowy i 3 lipy drobnolistne). Duża część 

miejscowości jest zalesiona (ponad 30 % Siedlca). W części wschodniej głównie występuje bór 

mieszany świeży oraz w mniejszych kompleksach bór świeży i las mieszany. Przeważający 

drzewostan to sosna w domieszkach dęby, buki, topole, jesiony i brzozy. Lasy nadają się do celów 

rekreacji i zbieractwa. Na pozostałym terenie drzewostan występuje fragmentarycznie. 

Przeważają topola, dąb, jesion i brzoza. W obrębie Siedlca występują cztery gatunki roślin 
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chronionych: Kalina koralowa, Konwalia majowa, Kruszyna pospolita, Wiciokrzew pomorski. 

Ponadto występuje tutaj gatunek bociana białego, który również jest pod ochroną. 

 

Obszar Szczodre 

Okolice Szczodrego to największy naturalny park w sąsiedztwie Wrocławia. Park krajobrazowy 

w Szczodrem, rozciągający się na wschód od drogi z Długołęki założony został na przełomie 

XVIII/XIX w. Stanowił otoczenie siedziby książęcej, rozszerzony w poł. XIX w., obejmował 120 ha. 

Na cele parkowe przekształcone zostały lasy łęgowe w dolinie Dobrej. Z wielkiego parku ocalało 

jedynie 12 ha w stylu angielskim. Jest wyjątkowo pięknym obiektem dydaktycznym 

i rekreacyjnym. W parku znajdują się liczne gatunki wielowiekowych drzew zwłaszcza siedem 

dębów o obwodzie 326 -595 cm i wieku 200-300 lat. Znaleźć tu można także stare dęby, buki, 

lipy, jawory oraz sosny. W skład parku wchodzą stawy o łącznej pow. ok. 10 ha. Znaczna część 

obszaru Szczodre wchodzi w skład obszaru Natura 2000 „Kumaki Dobrej”. 

5.9. Formy ochrony przyrody 

Na obszarze Miasta Oświęcim występują różnorodne formy ochrony przyrody. Należą do nich: 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kumaki Dobrej” (PLH020078) - obszar obejmuje 

dolinę rzeki Dobrej, charakteryzującą się najwyższym nagromadzeniem walorów 

przyrodniczych, pomiędzy pomiędzy Dąbrowicą a Ramiszowem. Na obszarze gminy Długołęka 

obszar ma powierzchnię 1206,8 ha. Rzeka Dobra na wskazanym do ochrony odcinku płynie przez 

obszar Niziny Śląskiej, w niemal całkowicie płaskim terenie pokrytym osadami 

czwartorzędowymi. Dolina rzeki jest uregulowana, lecz występują tu liczne obniżenia 

wypełnione wodą oraz stawy hodowlane, stanowiące doskonałe siedliska płazów. Mimo 

bezpośredniej bliskości aglomeracji wrocławskiej i położeniem na terenach intensywnie 

wykorzystywanych rolniczo, dolina rzeki zachowała wiele walorów przyrodniczych. 

Obszar ma kluczowe znaczenie dla ochrony płazów w regionie dolnośląskim - występują tu 

bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. 

Dużym walorem są również stare dęby ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. 

Siedliska przyrodnicze oraz inne gatunki zwierząt grają mniejszą rolę wśród przedmiotów 

ochrony obszaru. Do najbardziej interesujących należy zaliczyć zachowane zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion). Ponadto występują tu takie siedliska jak: niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
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(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), pomorski kwaśny las brzozowo-

dębowy (Betulo-Quercetum), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum  albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), łęgowe lasy dębowo – 

wiązowo - jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki 

priorytetowe): kozioróg dębosz, kumak nizinny, mopek, pachnica dębowa, traszka grzebieniasta. 

Poniżej przedstawiono grafikę obrazującą położenie obszarów zdelimitowanych na tle obszarów 

Natura 2000. 

Rysunek 4. Obszary rewitalizowane na tle obszarów chronionych Natura 2000. 

 
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl 

 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Lasy Grędzińskie” (PLH0020081) - na obszarze 

gminy Długołęka obszar ma powierzchnię 1226,4 ha. Lasy Grędzińskie znajdują się na obszarze 

http://www.natura2000.gdos.gov.pl/
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zbudowanym z glin zwałowych oraz utworów rzecznego pochodzenia, stanowią je piaski, żwiry 

i mady rzeczne. Gleby tego terenu to mady rzeczne, gleby brunatne, czarne ziemie oraz gleby 

murszowe i gruntowoglejowe. Całość obszaru leży w obrębie doliny Widawy oraz terenów doń 

przyległych. Dominują formacją roślinną tego terenu są lasy. Roślinność Lasów Grędzińskich jest 

bardzo zróżnicowana: występują tu grądy Galio-Carpinetum, dominujące w krajobrazie łęgi 

nadrzeczne Ficario-Ulmetum (typicum i chrysosplenietosum) oraz lasy aluwialne Fraxino-

Alnetum. Nieleśną część szaty roślinnej tworzą fitocenozy ze związku Magnocaricion (Caricetum 

acutiformis, Caricetum gracilis, Phalaridetum arundinaceae), łąki wilgotne ze związku Calthion 

(Angelico-Cirsietum oleracei i Scirpetum silvatici) oraz łąki trzęślicowe (Selino-Molinietum) lub 

łąki świeże (Arrhentheretum elatioris, Alopecuretum prtensis). 

Negatywnym zjawiskiem w obszarze Lasów Grędzińskich jest ekspansja neofitów, głównie 

Solidago gigantea. 

Najistotniejszym walorem przyrodniczym badanego terenu jest rozległy obszar lasów z licznymi 

przestojami oraz z wydzieleniami ze starodrzewiem. Stwierdzono tu występowanie 6 siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000. Wśród nich zdecydowanie dominują łęgi dębowe – wiązowo - 

jesionowe, które są wykształcone w wielu postaciach lokalnosiedliskowych. 

Kolejnym bardzo istotnym siedliskiem są lasy łęgowe i nadrzeczne, reprezentujące priorytetowy 

typ siedliska. Obszar ten stanowi ważną ostoję bogatych w gatunki łąk trzęślicowych oraz 

nizinnych i podgórskich łąk świeżych użytkowanych ekstensywnie. 

Na terenie Lasów Grędzińskich nie stwierdzono gatunków roślin wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG. Występują tu jednak liczne gatunki chronione jak: goryczka 

wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), 

podkolan biały (Platanthera bifolia), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) i inne. Tereny 

położone w dolinie Widawy obfitują także w liczne mokradła z roślinnością szuwarową 

stanowiące cenne siedliska płazów i bezkręgowców z zał. II Dyrektywy. Na uwagę zasługują: 

szczególnie liczna populacja trzepli zielonej oraz jedno z 4 znanych obecnie z Dolnego Śląska 

stanowisk przeplatki aurinii; występują tu ponadto 3 gatunki modraszkowatych, pachnica 

dębowa i kozioróg dębosz. 

Fauna ssaków i płazów jest typowa dla niżowych dolin rzecznych Dolnego Śląska - występują tu 

traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra i bóbr. 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Stawy w Borowej” (PLH020045). Powierzchnia 

obszaru to 188,7 ha. Obszar położony jest pomiędzy miejscowościami Borowa i Bielawa. 
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Obejmuje 4 duże stawy rybne, o całkowitej powierzchni 15 ha, stanowiące utrwalony element 

krajobrazu Równiny Oleśnickiej. Powstały w XII-XIII wieku i od tego czasu są użytkowane 

w tradycyjny sposób. Polega to m.in. na okresowym spuszczaniu wody i odsłanianiu mulistego 

dna. Ten typ użytkowania utrzymuje się do dzisiaj. Największe znane stanowisko rośliny 

koleantusa delikatnego (Coelanthus subtilis) w Polsce z Zał. II Dyr. siedliskowej). Populacja liczy 

ponad 10000 osobników (zagęszczenie sięga 500 os./m2) i charakteryzuje się bardzo wysokim 

potencjałem reprodukcyjnym. Niewykluczone jest występowanie gatunków zwierząt 

z Załącznika II (np. Triturus cristatus, Bombina bombina, Lutra lutra). 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Długołęka znajduje się 13 zarejestrowanych i objętych ochroną pomników 

przyrody, w tym 10 pojedynczych dębów szypułkowych, 1 dąb szypułkowy rosnący w grupie 3 

dębów, aleja składająca się z 11 dębów szypułkowych oraz jeden modrzew japoński. 

5.10. Dziedzictwo kulturowe 

Na obszarze gminy Długołęka znajdują się 33 zabytki nieruchome wpisane do Wojewódzkiego 

Rejestru Zabytków.  

Kluczowym obiektem na podobszarze Szczodre jest pałac, stanowiący pozostałość po dawnym 

zespole pałacowo-parkowym, zwanym „Śląskim Windsorem”. Neogotycki pałac wzniesiony 

w latach 1851-67 przez C. H. W. Wolfa, nadwornego architekta księcia oleśnickiego Wilhelma, 

wg planów wzorowanych na zamku w Windsorze; powstał na miejscu renesansowego dworu - 

letniej rezydencji Sybilli Marii, żony księcia oleśnickiego Krystiana Ulryka von Wiirttenberg. 

Ocalał niewielki fragment całości - północna część wschodniego skrzydła. Drugim istotnym 

elementem jest park przypałacowy o powierzchni 9,75 ha. Wokół budowli rozciągają się parki 

krajobrazowe, stawy hodowlane i tereny jeździeckie. 

W wykazie zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków znajduje się m.in. zespół 

pałacowy (nr 61), poł. XIX, nr rej.: A/3802/639/W z 16.05.1990. Pałac w Siedlcu to pozostałość 

po XVIII wiecznych właścicielach wsi -rodzinie von Paserów. Początkowo był to drewniany dwór, 

który powstał już w XVIlI wieku, w wieku XX zamieniony został on na murowany pałac. Przez lata 

budynek ten pełnił różne funkcje. Początkowo był rezydencją dla władającej rodziny, następnie 

służył jako gmach szkolny (w latach 1949 -1999). Obecnie jest on niestety posiadłością 

opuszczoną w bardzo złym stanie (podczas prac remontowych w roku 2002 wybuchł pożar 

dachu, uszkodzeń powstałych w jego następstwie nigdy nie naprawiono). 
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5.11. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 

Ocena stanu  zachowania funkcjonalności ekosystemów przyrodniczych, w tym głównie 

ekosystemów związanych z obszarem w sąsiedztwie rzeki Dobra, wypada pomyślnie. Obszary 

towarzyszące rzece Dobrej zostały włączone w sieć Natura 2000. Tym niemniej ze względu na 

wysoki stopień degradacji przestrzennej obszarów oraz nasilającą się niekontrolowaną presję 

antropogeniczną, konieczne są działania rewitalizacyjne w obrębie obszarów zalesionych 

i kompleksów parkowych. 

Wskaźniki zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska są dostateczne. Jednakże 

badania monitoringowe powietrza atmosferycznego wykazują znaczne stężenia takich 

substancji jak: tlenki azotu i pyłu zawieszonego. Stężenia te wzrastają znacznie w okresie 

grzewczym. Źródłem emisji są głównie indywidualne piece grzewcze – źródła emisji komunalnej 

oraz środki komunikacji – ruch samochodowy. 

5.12. Ocena odporności na degradację i zdolności regeneracyjne środowiska 

Odporność środowiska na degradację wiąże się z nasileniem i czasem antropopresji, a także 

ze stanem i jakością komponentów środowiska występujących na analizowanym obszarze. 

Dotyczy to przede wszystkim jakości gleb, wód gruntowych i podziemnych, powietrza, 

warunków klimatycznych, a także ilości opadów atmosferycznych oraz prędkości i kierunków 

wiatrów. 

Najwrażliwszymi elementami ekosystemu są te, dla których stan zanieczyszczenia 

lub pojemność środowiskowa przekraczają wartości dopuszczalne lub są bliskie wyczerpania. 

W kontekście analizy aktualnego stanu środowiska naturalnego oraz zanieczyszczenia 

poszczególnych komponentów należy zwrócić szczególną uwagę na takie aspekty jak: 

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, w tym głównie przez źródła komunalne, 

tzw. niska emisja pyłu, związków azotu i siarki, 

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych poprzez zrzuty ścieków socjalno-bytowych, 

komunalnych oraz wód opadowych z obszarów utwardzonych (głównie dróg), 

- zanieczyszczenie wód podziemnych, w tym głównie czwartorzędowego użytkowego 

poziomu wodonośnego; zbiornik zasilany jest poprzez infiltrację i jednocześnie 

nie posiada wystarczającej osłony geologicznej, stąd jego podatność 

na zanieczyszczenia, 
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- obciążenie ekosystemów przyrodniczych powodowane przez presję antropogeniczną: 

zabudowę mieszkaniową, intensywną turystykę i rekreację. 

Te obszary wymagają pilnych działań w celu zmniejszenia presji oraz doprowadzenia 

do właściwego stanu funkcjonalnego. 

Ze względu na to, że większa część planowanych działań i inwestycji opisanych w Programie 

dotyczy obiektów o charakterze kulturowym lub jej bezpośredniego otoczenia, należy ocenić 

odporność poszczególnych elementów środowiska występujących w zasięgu oddziaływania tych 

działań jako wysoką.  
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6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

Programu 

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe terenu gminy 

Długołęka w aspekcie środowiskowym i przyrodniczym. Do obszarów tych należą: 

Powietrze atmosferyczne 

Podstawowym czynnikiem kształtującym jakość powietrza atmosferycznego jest emisja 

wywołana działalnością człowieka, którą ze względu na charakter jej źródeł można podzielić na 

emisje: 

 ze źródeł punktowych – zorganizowaną emisję powstającą podczas wytwarzania energii 

i w procesach technologicznych, 

 ze źródeł liniowych – np. emisję z ciągów komunikacji samochodowej ze źródeł 

powierzchniowych – przede wszystkim z indywidualnych systemów grzewczych, 

 emisję niezorganizowaną - powstającą w wyniku pojedynczych pożarów, prac 

budowlanych i remontowych, nakładania powierzchni kryjących, przypadkowych 

wycieków itp. 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji wszystkich źródeł 

z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących 

w atmosferze. Całe województwo dolnośląskie, w tym Gmina Długołęka i obszar poddawany 

rewitalizacji objęty jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Analizowany obszar podlega pod strefę dolnośląską, którą 

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla 

i poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 zaliczono do klasy A. Do klasy C zaliczono strefę ze względu 

na poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Występują tu więc przekroczenia pyłu 

PM10 i benzo(a)pirenu, co oznacza, że na opisywanym terenie są miejsca wymagające działań 

na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Źródłem wprowadzania tzw. emisji niskiej są indywidualne przestarzałe układy grzewcze 

opalane głównie niskowartościowym węglem o dużej zawartości siarki i popiołu, ale także 

odpadami, co powoduje często emisję specyficznych substancji. Udział emisji niskiej w ogólnej 

ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń jest trudny do zbilansowania ze względu 

na rozproszenie źródeł emisji. Jednak ze względu na lokalizację źródeł niskiej emisji oraz 

warunki, w jakich zanieczyszczenia wprowadzane są do atmosfery, ich wpływ na lokalny stan 
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czystości powietrza jest z reguły istotny. Badania monitoringowe stężenia dwutlenku siarki 

na terenie gminy wykazują ośmiokrotnie większe wartości w sezonie grzewczym niż 

pozagrzewczym. Na obszarach sąsiadujących z gminą stężenia SO2 w sezonie grzewczym są 

większe 2-7-krotnie od stężeń sezonu pozagrzewczego. 

Emisja ze źródeł komunikacyjnych jest kolejnym źródłem zanieczyszczenia powietrza. 

Zwiększająca się na drogach liczba pojazdów samochodowych, prowadzi do wzrostu emisji 

dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu. Zanieczyszczenie ze źródeł 

komunikacyjnych wprowadzane są na niskich wysokościach, w związku, z czym w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulic o dużym natężeniu, mogą występować podwyższone ich wartości. 

Zagrożenie hałasem 

Ze względu na środowisko występowania, główne źródła hałasu występujące na terenie gminy 

Długołęka należy podzielić na: 

 komunikacyjne, wywoływane przez środki transportu, 

 przemysłowe, wywoływane wszelkiego rodzaju procesami technologicznymi. 

Hałas komunikacyjny 

Źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Długołęka jest ruch drogowy. Wzrost 

uciążliwości hałasu komunikacyjnego jest spowodowany głównie rosnącą liczbą pojazdów, 

brakiem modernizacji dróg i wydłużeniem w czasie szczytu komunikacyjnego. Najbardziej 

narażeni na hałas są mieszkańcy osiedli i budynków zlokalizowanych wzdłuż ruchliwych tras 

komunikacyjnych, do których należy zaliczyć przebiegające przez miasto i gminę drogi 

wojewódzkie. W 2008 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zleciła wykonanie 

pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego przy drogach wojewódzkich w tym m. in. 

Na terenie Długołęki. Z badań wynika, że w badanym punkcie pomiarowym występowały 

przekroczenia dopuszczalnych wartości w porze nocnej (o 4,1 dB), natomiast w porze dziennej 

nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych. 

Hałas przemysłowy 

Poziomy hałasów przemysłowych kształtują się w sposób indywidualny dla każdego obiektu 

i zależą od zbioru maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal 

przemysłowych oraz prowadzonego procesu technologicznego. Zakłady przemysłowe 

i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu oddziaływania, wpływają one 

na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma charakter lokalny. 
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Degradacja krajobrazu i stan ekosystemów 

Na terenie gminy dominuje zdegradowany krajobraz kulturowy w formie krajobrazu uprawnego. 

Naruszona równowaga i wprowadzone zmiany w środowisku przyrodniczym są na tyle głębokie, 

że trwałe jego istnienie może być utrzymywane tylko dzięki stałym zabiegom wykonywanym 

przez człowieka. Na zdecydowanie większej powierzchni występuje tzw. krajobraz otwarty, 

charakterystyczny dla obszarów wiejskich. Termin ten używany jest do określenia rozległego 

widoku obszarów niezabudowanych, zielonych itp. 

Do najbardziej charakterystycznych elementów przyrodniczych krajobrazu gminy należą: wody 

powierzchniowe w postaci licznych cieków oraz stawów hodowlanych (które stały się 

utrwalonym elementem krajobrazu), szata roślinna (głównie lasy z największym kompleksem 

w pobliżu wsi Borowa, Byków, Raków, Szczodre), zadrzewienia i zakrzaczenia w dolinach cieków 

(głównie Widawy i Dobrej). Natomiast do sztucznych obiektów należą: zabudowa zagrodowa 

i mieszkaniowa jednorodzinna wsi, nowe osiedla mieszkaniowe o charakterze podmiejskim 

w miejscowościach zlokalizowanych w pobliżu miasta Wrocławia, linie elektroenergetyczne, 

szlaki komunikacyjne (droga krajowa nr 8, linia kolejowa Wrocław-Warszawa), wraz z pobliską, 

dynamicznie się rozwijającą zabudową usługową (przede wszystkim w sąsiedztwie miasta 

Wrocławia). 

Na stan zadrzewienia enklaw leśnych negatywnie wpływa przede wszystkim czynnik 

antropogeniczny. Oprócz tego na kondycję lasów ma także wpływ presja zanieczyszczeń 

powietrza oraz obniżenie poziomu wód gruntowych, na skutek powtarzających się w ostatnich 

latach susz. Zanieczyszczenie powietrza oraz susze powodują osłabienie drzewostanów, przez co 

są one bardziej podatne na ataki szkodników owadzich. Przebudowa drzewostanów. 

Niestety, obecne zanikanie naturalnych obszarów podmokłych, zadrzewień i zakrzewień 

ma zdecydowanie negatywny wpływ na różnorodność gatunkową fauny, prowadząc krańcowo 

do zanikania gatunków związanych ze specyficznymi siedliskami. Równie zły wpływ na faunę ma 

stosowanie herbicydów i środków ochrony roślin oraz nadużywanie nawozów sztucznych. 

Wszelkie działania prowadzące do ograniczenia bioróżnorodności środowiska, jak np. uprawy 

w monokulturach, przynoszą faunie gminy niekorzystne skutki.  
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7. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń 

projektu 

7.1. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Zaprezentowana poniżej wizja to pożądany, docelowy rezultat sekwencji przedsięwzięć 

i projektów, które stanowią zwieńczenie części postulatywnej opracowania i tworzą bazę do 

zdefiniowania celów strategicznych oraz kierunków działań. Biorąc pod uwagę relatywnie, krótki 

horyzont czasowy, zapisy wizji czerpią z jednej strony z ustaleń Strategii Rozwoju Gminy 

Długołęka na lata 2011 – 2020, a z drugiej natomiast zostały zbudowane w odpowiedzi 

na rzeczywiste możliwości finansowe bezpośrednio powiązane z alokacją przewidzianą 

na rewitalizację w ramach dostępnych środków w RPO WD 2014-2020. 

Wizja stanu obszaru zdegradowanego (przewidzianego do rewitalizacji) została zdefiniowana 

następująco: 

Gmina Długołęka samorządem w pełni sprofesjonalizowanym w sferze usług 

socjalnych i opiekuńczych dedykowanych zarówno seniorom i 

niepełnosprawnym, jak również dzieciom i młodzieży, rozwijającym 

różnorodność oferty programów branżowych kierowanych do osób zagrożonych 

marginalizacją społeczną. 

Efektywne przemiany społeczne będą funkcjonowały w oparciu o system 

przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, patologie 

rodziny) łącząc różnorodne działania profilaktyczne i sanacyjne. Stałym 

wsparciem dla działań samorządowych będzie działalność grup wolontariackich 

oraz kreatywnych  

i energicznych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. 

Gmina Długołęka kluczowym ogniwem zaplecza turystyczno-rekreacyjnego 

Aglomeracji Wrocławskiej. Rozwijane przemysły czasu wolnego bazują na 

wysokiej jakości środowiska naturalnego oraz zadbanej i ekologicznej przestrzeni 

gminnej. 
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7.2. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań 

Zgodnie z wytycznymi zdefiniowanym obszar rewitalizacji będzie rewitalizowany 

z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny 

nacisk będzie ukierunkowany na stopień nasilenia problemów społecznych na danym obszarze 

– głównie w zakresie marginalizacji materialnej i społecznej mieszkańców danego obszaru. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 - 2020 wyznaczone 

zostały dwa główne cele Rewitalizacji i są nimi: 

 

 

Koncepcja strategiczna obejmuje dwa zasadnicze cele strategiczne, które są względem siebie 

komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane 

na obszarze rewitalizacji. Każdy z celów strategicznych jest dopełniany przez dedykowane 

kierunki działań. Założenia interwencji rewitalizacyjnej zaprezentowano na poniższym 

schemacie. 

Cel strategiczny 1. 
Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze 
dysfunkcjonalnym na obszarze rewitalizacji w gminie Długołęka 

Cel strategiczny 2. 
Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja wyznaczonego 
obszaru rewitalizacji
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 CEL STRATEGICZNY 1.
OGRANICZENIE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK 

SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE 
DYSFUNKCJONALNYM NA OBSZARZE 

REWITALIZACJI W GMINIE DŁUGOŁĘKA 

CEL STRATEGICZNY 2.
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

I REWALORYZACJA WYZNACZONEGO OBSZARU 
REWITALIZACJI

1.1 STWORZENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY 
SPĘDZANIA CZASU DLA SENIORÓW 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1.2 STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK NARAŻONYCH 
NA MARGINALIZACJE SPOŁECZNĄ

1.3 BUDOWA SYSTEMU WSPARCIA 
DEDYKOWANEGO RODZINOM PRZEŻYWAJĄCYM 
TRUDNOŚCI W WYPEŁNIENIU FUNKCJI 
OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZEJ

2.1 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH

2.2 OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

2.3 ZAGOSPODAROWANIE 
I UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020

1.4 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO–EDUKACYJNE 
ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY STANU ZDROWIA 
MIESZKAŃCÓW 

2.4 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEJ 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W HARMONII 
Z OTOCZENIEM POPRZEZ EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE FUNKCJI REKREACYJNYCH

 

 

Pierwszy z celów strategicznych – Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych 

o charakterze dysfunkcjonalnym na obszarze rewitalizacji w gminie Długołęka – odnosi się do 

sfery społecznej, która z punktu widzenia definiowania rewitalizacji w perspektywie finansowej 

UE na lata 2014-2020 ma nadrzędny charakter. Sytuacja kryzysowa zidentyfikowana na obszarze 

przewidzianym do rewitalizacji wskazuje na rzeczywisty charakter problemów społecznych, 

które wynikają z ubóstwa oraz skali występowania zjawisk patologicznych. Specyfiką gminy, 

również obszarów rewitalizacji jest wysoki poziom atrakcyjności, który kontrastuje, 

z odnotowywanymi negatywnymi zjawiskami społecznymi. Jednocześnie poprawa jakości życia 

stanowi istotnym element celu strategicznego. Dodatkowo degradacja techniczna obszaru 

rewitalizacji (w tym przestrzeni zielonych i parków) niekorzystnie wpływa na projekty 

resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na włączenie społeczne części zmarginalizowanej ludności 

miasta.  

Drugi cel strategiczny – Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja obszaru rewitalizacji  

– koncentruje się na odnowie historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej w obrębie 
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założeń parkowych znajdujących się na terenie obszarów zdegradowanych. W minionych 

dziesięcioleciach tereny objęte niniejszym programem ulegały stopniowej dewastacji 

wynikającej głównie z braku środków inwestycyjnych oraz koncentracji problemów społecznych 

we wskazanych częściach gminy. Rewaloryzacja parków, zagospodarowanie przestrzeni 

i modernizacja istniejącej infrastruktury umożliwi podniesienie jakości życia oraz skuteczne 

przeobrażenie tych terenów. 

7.3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Rdzeniem i kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 

2016-2020 są poszczególne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Ze względu na zapisy 

wskazanego opracowania dokument wyróżnia dwie podstawowe listy projektów. Pierwszą z nich 

jest lista „A”, która dotyczy przyszłych naborów w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów”. Drugą część podrozdziału stanowi listę „B”, która dotyczy działań 

w ramach RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu 

rewitalizacyjnego.  

Lista projektów – część „A”: 

– Rewitalizacja Parku w Szczodrem. 

– Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze zdegradowanym Siedlec. 

Lista projektów – część „B”: 

 Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Długołęka; 

 Gminne Targi Pracy; 

 Okolicznościowe Spotkania Integracyjne Grup Samopomocowych np. AA; 

 Majówka dla Babci i Dziadka; 

 „Piknik rodzinny" - rodzinne spotkanie z grami i zabawami na świeżym powietrzu. 

 „Zielona Szkoła dla Rodziców"; 

 Profilaktyka w Siedlcu; 

 „Piknik rodzinny w Siedlcu" - rodzinne spotkanie z grami i zabawami na świeżym 

powietrzu. 
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8. Powiązanie ustaleń Progrmu z innymi dokumentami oraz sposób 

realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze operacyjnym, którego 

podstawowym założeniem jest wyznaczenie ram dla skutecznej interwencji publicznej 

ukierunkowanej na wyznaczony obszar zdegradowany. W ramach wypracowanych założeń 

planistycznych dokonywano identyfikacji celów i metod pozwalających na zniwelowanie 

kluczowych deficytów obszarów problemowych, które w ramach polityki gospodarczej, 

społecznej i ekologicznej powinny korespondować z założeniami na poziomie wspólnotowym, 

krajowym i regionalnym. Należy podkreślić, że niniejszy Program jest zgodny z podstawowymi 

dokumentami o charakterze planistycznym i programowym. LPR jest komplementarny 

w odniesieniu do następujących dokumentów o charakterze programowym i strategicznym, 

obowiązujących na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym: 

8.1 Spójność dokumentu w skali makro 

Tabela 3. Spójność dokumentu w skali makro 

Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

Strategia Europa 2020 

Cel główny: „Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom 

w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy 

i ograniczanie ubóstwa”. Dokument wpisuje się w następujące obszary strategiczne: 

– Bezrobocie wśród młodzieży, poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych, 
– Środowisko: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 

Zgodność dokumentów wyraża się w następujących celach tematycznych: 

– Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 
– Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 
– Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami, 
– Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej, 
– Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 
– Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 
– Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 

sprawności administracji publicznej. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Spójność wyraża się w następujących celach: 

– Cel 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w równych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury, 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

– Cel 4 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 

– Cel 5 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 
energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa, 

– Cel 6 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

Spójność wyraża się w następujących obszarach i celach: 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 

I.1.1. Uporządkowanie kompetencji umożliwiające realizację działań rozwojowych 

I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego 

 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  

II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej  

II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego  

II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska 

II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych 

II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich 

 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 

III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych  wykluczeniem społecznym 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Dokument jest zgodny z nadrzędnym celem: 

„Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych 

oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w 

horyzoncie długookresowym”. KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku, które wpisują się w specyfikę 

przedmiotowego opracowania: 

– Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 
– Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych,  
– Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych 

terytorialnie. 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Przedmiotowe opracowanie jest zgodne w zakresie następujących celów szczegółowych: 

– Cel szczegółowy 1: Rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

– Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej, 
– Cel szczegółowy 3: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
– Cel szczegółowy 4: Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
– Cel szczegółowy 5: Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 
– Cel szczegółowy 6: Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

Dokument wpisuje się w cele: 

– Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu 
i poprawa poziomu bezpieczeństwa 

– Cel 7. Włączenie społeczne i podniesienie poziomu i jakości życia 

Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-2020  

Spójność dokumentu stwierdza się w następującym zakresie: 

 Cel strategiczny: Optymalne zagospodarowanie wytwarzanych odpadów; 
Cel operacyjny nr 3. Pozyskiwanie energii; działanie 1. Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz  

technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii 

 Cel strategiczny: Powiat w zgodzie z naturą; 
Cel operacyjny nr 1 Wysoka świadomość mieszkańców w zakresie ekologii  

Działanie 1. Wspieranie, inicjowanie i promocja proekologicznych rozwiązań  

Działanie 2. Wspieranie i realizacja projektów w zakresie edukacji ekologicznej 

 Cel strategiczny: Optymalne wykorzystanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych; 
Cel operacyjny nr 1 Ochrona środowiska przyrodniczego; 

Działanie 1. Wspieranie działań chroniących istniejący drzewostan  

Działanie 2. Promocja walorów przyrodniczych powiatu  

Działanie 3. Współpraca regionalna w zakresie planowania przestrzennego    

 Cel strategiczny: Spójna polityka gospodarki przestrzennej  
Cel operacyjny nr 1 Współdziałanie na rzecz racjonalnego zagospodarowania przestrzeni  

Działanie 1. Koordynacja rozwiązań w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   

Działanie 2. Koordynacja rozwiązań komunikacyjnych w zakresie inwestycji 

 Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej  
Cel operacyjny nr 1 współpraca powiatu i gmin  

Działanie 1. Współpraca i koordynacja w zakresie planowania przestrzennego 

 Cel strategiczny: Ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego i likwidacja barier  
Cel operacyjny nr 2 przełamywanie bariery izolacji społecznej i budowanie systemu lokalnego wsparcia społecznego  

Działanie 1. Wspieranie i promowanie idei wsparcia społecznego i samopomocy  

Działanie 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami i samorządami pod kątem utworzenia spójnego 

systemu oddziaływania  

Działanie 3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do uwarunkowań społeczno-demograficznych, w szczególności dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 Cel strategiczny: Edukacja prozdrowotna mieszkańców  
Cel operacyjny nr 1 zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki prozdrowotnej  

Działanie 1. Wspieranie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 
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8.2 Opis powiązań aktualizacji LPR z dokumentami strategicznymi gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka jest zgodny z poszczególnymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi gminy z różnych dziedzin funkcjonowania społeczności lokalnej. 

Tabela 4 Zgodność z dokumentami gminnymi 

Komplementarność z dokumentami na poziomie gminnym 

Strategia rozwoju gminy Długołęka na lata 2011-2020 

Przedmiotowy dokument realizuje następujące założenia: 

– Cel strategiczny S1: Zwiększenie udziału produkcji i usług w gospodarce lokalnej 

Cel operacyjny O4: Rozwój infrastruktury technicznej. 

Priorytet P10: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury  

– Cel strategiczny S2: Podniesienie poziomu jakości życia społeczności lokalnej  

Cel operacyjny O6: Rozwój systemów opieki i edukacji 

Priorytet P19: Ochrona  dzieci i młodzieży przed negatywnymi zjawiskami społecznymi. 

Cel operacyjny O7: Rozwój systemu pomocy społecznej 

Priorytet P21: Rozbudowa bazy materialnej pomocy społecznej. 

Priorytet P22: Profilaktyka problemów społecznych. 

Priorytet P23: Trwałe rozwiązywanie problemów społecznych i eliminacja ich skutków. 

Priorytet P24: Angażowanie grup/zbiorowości/związków mieszkańców gminy w rozwiązywanie problemów społecznych 

innych grup/zbiorowości/związków mieszkańców gminy. 

Cel operacyjny O10: Rozwój systemu opieki zdrowotnej  

Priorytet P35: Edukacja i profilaktyka zdrowotna. 

– Cel strategiczny S3: Użytkowanie zasobów lokalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju  

Cel operacyjny O13: Rozwój systemów ochrony środowiska 

Priorytet P41: Ograniczanie niskiej emisji. 

Priorytet P43: Wspieranie procesów wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

Cel operacyjny O15: Rozwój systemów zarządzania zasobami środowiska naturalnego  

Priorytet P47: Rozbudowa i rewitalizacja założeń zielonych. 

Priorytet P48: Doskonalenie funkcji zarządzania środowiskiem. 

Priorytet P49: Sanacja ekosystemów lub/i ich fragmentów. 

Cel operacyjny O16: Rozwój systemów zarządzania informacją o środowisku  

Priorytet P51: Edukacja ekologiczna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Gminy Długołęka 

Proponowany dokument wpisuje się w priorytety oraz następujące cele szczegółowe: 

– I Cel strategiczny: Zintegrowana Polityka Społeczna 

Cel szczegółowy I: Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne 

1.1.2 Wdrażanie programów i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych 

1.1.6 Przeciwdziałanie  uzależnieniu  świadczeniobiorców  od  świadczeń  pomocy społecznej.  

Cel szczegółowy II: Budowanie szerokiego partnerstwa społecznego 

1.2.1 Budowanie  szerokiej  sieci  partnerstwa  poprzez  współpracę  z  instytucjami  i organizacjami działającymi w obszarze 

pomocy społecznej 

 

– II Cel strategiczny: Skuteczny system opieki nad rodziną 

Cel szczegółowy I: Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem 

2.1.1 Organizowanie  warsztatów  podnoszących  umiejętności  opiekuńczo-wychowawcze rodziców. 

2.1.4 Organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży 

2.1.8 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 

– III Cel strategiczny: Promocja zdrowego stylu życia 

Cel szczegółowy I:Poprawa zdrowia mieszkańców 

3.1.1 Organizowanie kampanii zdrowotnych i profilaktycznych związanych z poprawą stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

3.1.2.Wdrażanie programów promujących zdrowy styl życia. 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie gminnym 

3.1.3 Działania  profilaktyczne  dla  mieszkańców,  ze  szczególnym  uwzględnieniem kobiet i mężczyzn w wieku 50+. 

 

 IV Cel strategiczny: Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel szczegółowy II: Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz starszych 

4.2.5 Wzmacnianie pozycji osób starszych poprzez promocję aktywnego starzenia się  

ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu świadczonego przez seniorów na rzecz innych. 

4.2.6. Wsparcie dla osób starszych i chorych, poprzez pomoc w tworzeniu warunków dla grup samopomocowych np. kluby 

seniora 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 

Charakteryzowany dokument wskazuje kierunki ochrony środowiska. Przedstawiono sfery oraz cele strategiczne, wpisujące 

się w konstrukcję LPR: 

 Cel strategiczny: ochrona dobrej jakości powietrza 

Zapobieganie i stopniowe ograniczanie emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji w tym stopniowy wzrost wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii 

 Cel strategiczny: ochrona przed hałasem 

Budowa  i  modernizacja  sieci  dróg  gminnych  wraz  z  towarzyszącą infrastrukturą, w tym tworzenie  sieci  tras  rowerowych  

w  ramach  istniejącej  sieci  dróg 

 Cel strategiczny ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

Rozwój terenów zieleni na terenach wiejskich, w tym odtworzenie   istniejących,   tworzenie   nowych   parków   na   terenach  

zabudowanych, zapobieganie degradacji wiejskich parków,  

Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych, w tym utrzymanie  i  odnawianie  istniejących  

szlaków  turystycznych  oraz  tworzenie nowych. 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długołęka 

Przedmiotowy dokument wpisuje się w następujące cel: 

 Przygotowanie terenów rekreacyjnych dla rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej odpowiadającej potrzebom 

turystki weekendowej i agroturystyki. 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 

 

Biorąc pod uwagę scharakteryzowane powyżej dokumenty wraz z celami, należy stwierdzić, 

iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 jest zintegrowany 

oraz komplementarny, wobec planistycznej i strategicznej dokumentacji miejskiej. 

8.3. Ocena zgodności ustaleń planu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 

Jednym z podstawowych założeń oraz elementem wizji sformułowanej w projekcie LPR jest 

integracja obszaru w warunkach zrównoważonego rozwoju przy optymalnym wykorzystaniu 

posiadanych zasobów.  Polityka trwałego zrównoważonego rozwoju jest tutaj jako konsolidacja 

celów polityki społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Wynika z tego konieczność uwzględniania 

we wszystkich działaniach administracji, które mogą mieć wpływa na środowisko naturalne 

i warunki życia mieszkańców, aspektu zachowania właściwego stanu i funkcjonalności 

ekosystemów przyrodniczych. 

Jak wykazała diagnoza strategiczna, obszar środowiska naturalnego oraz krajobrazu 
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kulturowego należy uznać jako istotny kontekst rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, 

w tym szczególnie w odniesieniu do rolniczego charakteru Gminy oraz występowania obszarów 

cennych przyrodniczo.  

Jako główne cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Programie uznano: 

rewaloryzację parków, zagospodarowanie przestrzeni i modernizacja istniejącej infrastruktury, 

poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację i wzrost wykorzystania LZO. 

W Programie uwzględniono szereg warunków określonych w aktach prawa krajowego 

oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych aktów. 

W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 

672): 

  Art. 85 ust. 1 

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 

 utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 

 zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 

są one dotrzymane, 

 zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka przewidziano bezpośrednie 

działania w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym: promocja wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, termomodernizacja obiektów publicznych wraz z wymianą źródeł ciepła. 

Ponadto przewidziano działania, które w sposób pośredni będą wpływać na ograniczenie 

wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym: przebudowa 

i modernizacja dróg gminnych i powiatowych. 

Art. 112 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 

w szczególności poprzez: 

 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 

 zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 

W Programie przewidziano także działania zmierzające pośrednio do zapewnienia właściwego 
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klimatu akustycznego w obrębie obszaru. Działaniami takimi są wszelkie projekty związane 

z modernizacją infrastruktury drogowej (poprawą stanu nawierzchni, zwiększeniem 

przepustowości itp.). 

W Programie uwzględniono również zapisy dotyczące ochrony zasobów przyrody, w tym także 

elementów biotycznych poprzez realizację działań polegających na zagospodarowaniu 

i rewitalizacji obszarów zielonych i rekreacyjnych. 

Ponadto przewiduje się szereg projektów mogących mieć pośredni wpływ na wzmocnienie 

ochrony przyrody oraz wzrost różnorodności biologicznej na terenie gminy. Do działań takich 

należy zaliczyć wszystkie projekty mające na celu poprawę stanu poszczególnych komponentów 

środowiska naturalnego: powierzchni ziemi i gleb, powietrza atmosferycznego, ograniczenie 

zasięgu negatywnego oddziaływania hałasu itp.   

Postanowienia te są zgodne z art. 127 ust 1 POŚ, w którym ochrona zwierząt oraz roślin polega 

na: 

 zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 

przyrodniczej, 

 tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta 

i roślinność funkcji biologicznej w środowisku, 

 zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 

niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin, 

 zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.  
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9. Skutki braku realizacji ustaleń projektu „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020”. 

Wyznaczone cele strategiczne mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gminy 

Długołęka, a ich wybór jest podyktowany inwentaryzacją potrzeb związanych z inwestycjami 

w infrastrukturę techniczką oraz konicznością podjęcia działań na rzecz ograniczenia 

negatywnych zjawisk społecznych na obszarze miasta cechującym się wysokim potencjałem 

turystycznym i rekreacyjnym. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 w powiązaniu z pozostałymi 

dokumentami o charakterze ramowym diagnozuje uwarunkowania rozwojowe miasta 

oraz wyznacza perspektywy rozwoju obszarów zdegradowanych na najbliższe lata. Koncepcja 

zarządzania strategicznego przyjęta w tych dokumentach jest koniecznym elementem 

umożliwiającym integrację celów z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego lokalnej 

społeczności. Z punktu widzenia samorządu lokalnego dokumenty te stanowią narzędzie służące 

do efektywnego zarządzania miastem. Umożliwiają także właściwe, skuteczne i racjonalne, 

zgodne z misją miasta i potrzebami mieszkańców wykorzystanie zasobów finansowych 

i instytucjonalnych, pozwalają na przewidywanie możliwych barier i ograniczeń na drodze do 

osiągnięcia zamierzonych celów oraz podjęcie środków zapobiegawczych lub minimalizujących 

skutki tych ograniczeń. 

W tym ujęciu brak realizacji zapisów zawartych w dokumentach strategicznych spowodowałoby 

mniejszą skuteczność wykorzystania zasobów finansowych, gospodarczych, przestrzennych 

gminy oraz mniejszy stopień osiągnięcia zamierzonych celów. 

Można przyjąć założenie, że bez wdrożonych mechanizmów planowania strategicznego nie 

byłaby możliwa realizacja podstawowej zasady zrównoważonego rozwoju, która z założenia 

wymaga podejścia całościowego i długofalowego. 

Brak realizacji postanowień LPR oznaczający w praktyce brak realizacji celów szczegółowych 

spowoduje szereg niekorzystnych zjawisk, w tym także pogarszający się stan poszczególnych 

elementów środowiska naturalnego: 

1. Utrzymanie niezadowalającego poziomu jakości powietrza atmosferycznego – brak 

działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, w tym głównie emisję niską ze źródeł 

komunalnych (SO2, NO2, PM10) oraz niedostateczny stopień wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii będzie powodować dalsze pogarszanie się stanu powietrza. 
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Skutkiem tego będzie szereg niekorzystnych zjawisk o charakterze społecznym (wzrost 

zachorowalności na choroby układu oddechowego, układu krążenia itp.), gospodarczym 

(spadek atrakcyjności Gminy Długołęka jako miejscowości atrakcyjnej dla mieszkańców 

i turystów) oraz ekologicznym (pogorszenie zdrowotności i odporności ekosystemów 

oraz populacji gatunków roślin i zwierząt wrażliwych na zanieczyszczenia 

atmosferyczne). 

2. Pogarszanie się stanu obszarów zdegradowanych. Program obejmuje działania 

rewitalizacji  przestrzeni publicznej w obrębie obszarów zdegradowanych. W minionych 

dziesięcioleciach tereny objęte niniejszym programem ulegały stopniowej dewastacji 

wynikającej głównie z braku środków inwestycyjnych oraz koncentracji problemów 

społecznych we wskazanych częściach gminy. Rewaloryzacja parków, zagospodarowanie 

przestrzeni i modernizacja istniejącej infrastruktury umożliwi podniesienie jakości życia 

oraz skuteczne przeobrażenie tych terenów. Brak działań rewitalizacyjnych spowoduje 

dalsze pogłębianie się negatywnych zjawisk o charakterze przestrzennym oraz 

społecznym.  
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10. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia 

dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu Programu 

Oddziaływanie projektowanych działań wymienionych w analizowanym planie, należy 

rozpatrywać w kontekście szerszym niż wpływ na poszczególne komponenty środowiska.  

Jednym z celów strategicznych jest Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja obszaru 

rewitalizacji . W ramach tego celu planuje się rewitalizację przestrzeni publicznej w obrębie 

założeń parkowych znajdujących się na terenie obszarów zdegradowanych. Rewaloryzacja 

parków, zagospodarowanie przestrzeni i modernizacja istniejącej infrastruktury umożliwi 

podniesienie jakości życia oraz skuteczne przeobrażenie tych terenów. 

Z powyższego wynika, że dbałość o właściwy stan przestrzeni oraz środowiska naturalnego 

na obszarach, w których stan ten nie jest zadowalający jest jednym z kluczowych elementów 

rozwoju Gminy. Wpływa on zarówno na jakość życia mieszkańców oraz pozytywne postrzeganie 

Długołęki jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. 

10.1. Wpływ na klimat i powietrze atmosferyczne 

W ujęciu jednostkowym LPR przewiduje realizację szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Będą 

to głownie inwestycje w obrębie istniejących obiektów, w tym obiektów zabytkowych – remonty 

i modernizacje. W trakcie prac budowlanych należy spodziewać się niewielkich i okresowych 

emisji pyłów i gazów, spowodowanych pracami budowlanymi i konstrukcyjno-montażowymi 

(wykopy, wzmożony ruch pojazdów, szczególnie ciężarowych itp.). Uciążliwości z nimi związane 

ustąpią po zakończeniu prac. 

Jednym z celów strategicznych w obszarze środowiskowym określonym w Programie jest cel 2: 

Poprawa jakości środowiska i rewitalizacja wyznaczonego obszaru zdegradowanego. W obrębie 

tego celu planuje się realizację kierunku działań 2.1. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie 

wykorzystania OZE na terenach zdegradowanych. 

Z kolei działania zmierzające do rozbudowy sieci tras rowerowych na terenie Gminy powinny 

spowodować pozytywne skutki w odniesieniu do jakości powietrza. Budowa nowych ścieżek 

rowerowych może przyczynić się do zastąpienia tradycyjnych środków lokomocji (samochodów) 

środkami nie powodującymi emisji zanieczyszczeń. 

Wszystkie te działania przełożą się bezpośrednio na zmniejszenie lub ograniczenie tempa 

wzrostu stężenia głównych związków zanieczyszczających (tlenki azotu, tlenki siarki, 
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pył zawieszony). Realizacja zadań polegających na ograniczaniu niskiej emisji do atmosfery 

pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy przyspieszone niszczenie 

budynków, w tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. 

10.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka nie przewidziano działań 

ukierunkowanych bezpośrednio na ochronę stanu i jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych. W obszarach zdegradowanych nie zidentyfikowano problemów o takim 

charakterze. Kierunki Działań wyznaczone w Programie mają charakter neutralny, 

nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

10.3. Krajobraz, powierzchnia ziemi i gleby 

Tereny rewitalizowane w obrębie granic administracyjnych Gminy Długołęka zostały wyznaczone 

na podstawie diagnozy stanu i negatywnych tendencji w obrębie sfery społecznej, ekonomicznej 

i przestrzennej. Szczególnie widoczna jest degradacja krajobrazu w obrębie tych obszarów.  

Obszar zdegradowany Siedlec to przede wszystkim sam park i jego bezpośrednie otoczenie, 

które ma charakter przestrzeni zdegradowanej. W miejscowości Siedlec znajduje się rozległy 

obszar ok. 17 ha należący do Gminy Długołęka przeznaczony na miejsce sportu i rekreacji. 

Aktualnie opisywany teren nie posiada warunków do pełnienia jakiejkolwiek funkcji społecznej 

czy też kulturowej. Całość jest bardzo zaniedbanym, zanieczyszczonym i nieuporządkowanym 

obszarem bez jakichkolwiek wartości estetycznych. Występująca tutaj zieleń stanowi dziko 

rosnący, nieuporządkowany drzewostan zlokalizowany w części zachodniej. Spora część parku 

jest gruzowiskiem stanowiącym pozostałości po budynkach inwentarskich oraz gospodarczych. 

Ponadto występujące tutaj śmieci, beton, odpady, fundamenty czy też podziemne zbiorniki, 

które czynią ten teren mało atrakcyjnym, jak również trudnym do zagospodarowania 

i bezpiecznego użytkowania. 

Obszar Szczodre to przede wszystkim zdewastowany obszar zespołu pałacowo-parkowego wraz 

z przyległymi obszarami zielonymi. Na zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru Szczodre 

składa się wiele obiektów o wyróżniających walorach przyrodniczych m.in. śródleśne wilgotne 

łąki, stawy i mokradła. 

Wieloletnie zaniedbania istniejącej infrastruktury, w tym obiektów budowalnych oraz obszarów 
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zielonych (parków, skwerów i zieleńców) spowodowało znaczne pogorszenie się stanu tych 

obszarów oraz wystąpienie negatywnych tendencji. 

Wszystkie wymienione cele strategiczne przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Długołęka zostały ukierunkowane na wszechstronną rewitalizację wyznaczonych 

obszarów zdegradowanych. Szczególny udział w tym kierunku wykazują projekty w obrębie celu 

strategicznego 2, w tym kierunki działań: 

 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego; 

 Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych; 

 Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni publicznej w harmonii z otoczeniem poprzez 

efektywne wykorzystanie funkcji rekreacyjnych. 

Drugi cel strategiczny – Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja obszaru rewitalizacji  

– koncentruje się na odnowie historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej w obrębie 

założeń parkowych znajdujących się na terenie obszarów zdegradowanych. W tym ujęciu 

wyznaczone w LPR cele strategiczne i kierunki działań będą miały jednoznacznie pozytywny 

wpływu na poprawę krajobrazu w obrębie Gminy Długołęka. 

W ramach Programu nie przewidziano budowy nowych obiektów kubaturowych oraz innych 

działań mogących wpłynąć w sposób znaczący na warunki krajobrazowe, zaburzenie stosunków 

wodnych i ograniczeniu powierzchni biologicznie czynnej. 

Założone prace rewitalizacyjne mają na celu poprawę warunków życia ludzi poprzez uzyskanie 

korzystnego stanu środowiska (np.: termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, 

rewitalizacja obiektów i terenów rekreacyjnych) i estetyzacji krajobrazu.  

10.4. Fauna i flora, różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody 

Wytypowane obszary rewitalizacyjne charakteryzują się stosunkowo wysoką wartością 

przyrodniczą. 

Podobszar zdegradowany Siedlec cechuje się pofałdowanym terenem, charakteryzującym się 

dużą ilością lasów i stawów. Obszar obejmuje w znacznej części zabytkowy park koło pałacu. Jest 

to miejsce wypełnione starymi drzewami o charakterze pomnikowym (dąb szypułkowy i 3 lipy 

drobnolistne). Duża część miejscowości jest zalesiona (ponad 30 % Siedlca). W części wschodniej 

głównie występuje bór mieszany świeży oraz w mniejszych kompleksach bór świeży i las 

mieszany. 
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Podobszar Szczodre cechuje się wysokimi wartościami przyrodniczymi. Okolice Szczodrego 

to największy naturalny park w sąsiedztwie Wrocławia. Znaczna część obszaru Szczodre została 

objęta ochroną w obszaru Natura 2000 „Kumaki Dobrej” (PLH020078). Obszar obejmuje dwa 

odcinki doliny rzeki Dobrej, pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz pomiędzy Dąbrowicą 

a Pawłowicami. Obszar ma kluczowe znaczenie dla ochrony płazów w regionie dolnośląskim - 

występują tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki 

grzebieniastej. Dużym walorem są również stare dęby ze stanowiskami pachnicy dębowej 

i kozioroga dębosza. Siedliska przyrodnicze oraz inne gatunki zwierząt grają mniejszą rolę wśród 

przedmiotów ochrony obszaru - do najbardziej interesujących należy zaliczyć zachowane 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

Do głównych zagrożeń obszaru Kumaki Dobrej należą: 

 prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej nie uwzględniające 

charakterystyki ekologicznej i wymagań ochrony typu siedlisk występujących w obrębie 

międzywala 

 prowadzenie prac leśnych w siedliskach leśnych nie uwzględniające wymagań ochrony 

danego typu siedliska, zwłaszcza usuwanie starych, próchniejących drzew 

 zaorywanie łąk i intensyfikacja gospodarki łąkarskiej, 

 zalesianie łąk i polan, 

 intensyfikacja gospodarki stawowej i niszczenie roślinności wodnej, 

 funkcjonowanie rozległej piaskowni, 

 intensyfikacja rolnictwa. 

W ujęciu jednostkowym w ramach Progamu przewiduje się takie projekty jak: 

Rewitalizacja Parku w Szczodrem - Rewitalizacja zabytkowego parku w Szczodrem 

polegająca na zagospodarowaniu terenów i przestrzeni parku w celu zarówno  przywrócenia im 

funkcji społeczno-kulturowych (budowa budynków z czasowymi ekspozycjami, miejscem 

spotkań dla mieszkańców, odbudowanie dawnej wypożyczalni sprzętu wodnego i odtworzenie 

historycznego mostku na zbiorniku wodnym) jak i ich nadania (poprzez budowę elementów 

małej architektury, urządzenie ścieżek edukacyjnych, dydaktycznych, rekreacyjnych, 

uporządkowanie zieleni oraz stworzenie miejsc umożliwiających  zarówno aktywne spędzanie 

czasu jak i wypoczynek bierny – w tym m.in. kawiarnia z letnim ogródkiem, interaktywne place 

zabaw i inne przestrzenie dla rekreacji). 
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Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze zdegradowanym Siedlec – 

realizacja projektu obejmuje takie poddziałania jak: - poprawa funkcjonowania przestrzeni 

publicznej, poprawa jej zagospodarowania, - uzupełnienia nasadzeń zieleni o gatunki drzew 

nawiązujące do pierwotnego założenia parkowego na podstawie materiałów archiwalnych, 

uzupełnienie roślinności parku o niższe piętro, w formie grup krzewów liściastych i iglastych, 

regulacja przebiegu ścieżek spacerowych z poprawą jakości nawierzchni, wymiana 

zdewastowanej malej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, balustrady, tablice 

informacyjne), poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację oświetlenia. 

Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Długołęka.  

 

Działania, które mogą w sposób bezpośredni wpłynąć na cenne przyrodniczo gatunki i siedliska 

występują zatem jedynie w obszarze rewitalizacji Szczodre. Jak wskazano powyżej działania te 

koncentrują się w obrębie założenia pałacowo-parkowego w Szczodem i są to głownie projekty 

o niewielkim zakresie oddziaływania: budowa elementów małej architektury, urządzenie ścieżek 

edukacyjnych, dydaktycznych, rekreacyjnych, uporządkowanie zieleni oraz stworzenie miejsc 

umożliwiających  aktywne i bierne spędzanie czasu - przestrzenie dla rekreacji. Wszystkie te 

działania będą odbywać się w obrębie terenu obecnie zdegradowanego parku przypałacowego. 

Pomimo iż projekty zlokalizowane są na terenie obszaru „Kumaki Dobrej”, to rodzaj ingerencji 

oraz zasięg oddziaływania nie stwarzają zagrożenia dla stanu siedlisk i gatunków, dla których 

został wyznaczony obszar: 

 działania nie wpłyną na stosunki gruntowo-wodne obszaru, 

 nie przewiduje się osuszania obszarów podmokłych, stawów i sadzawek, 

 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć liniowych mogących stanowić bariery 

w migracji płazów i gadów; 

 nie przewiduje się likwidacji starodrzewu mogącego być siedliskiem chronionych 

gatunków owadów. 

 Z kolei budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych odbywać się będzie po 

istniejących szlakach komunikacyjnych w pasie dróg powiatowych i gminnych. 

Ponadto realizacja projektów uwzględnionych w Programie powinna uwzględniać działania 

zapobiegawcze określone w rozdz. 11.  
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10.5. Wpływ na klimat akustyczny 

Podczas prac modernizacyjnych obiektów oraz infrastruktury rekreacyjnej może wystąpić 

krótkoterminowe zwiększenie poziomu hałasu, a także pojawić się mogą wibracje i drgania. 

Zmiany te będą miały jednak charakter przejściowy i krótkotrwały. 

Pozostałe działania przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Długołęka nie 

spowodują pogorszenia warunków akustycznych w rejonie wyznaczonych obszarów 

zdegradowanych. Rozwój sieci tras rowerowych spowoduje zwiększenie dostępności 

i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Długołęka. Działania te przyczynią 

się do częściowego ograniczenia wykorzystania pojazdów mechanicznych jako środków 

transportu, a tym samym do ograniczenia oddziaływania akustycznego, którego źródłem są 

pojazdy poruszające się po drogach publicznych. 

10.6. Wpływ na zasoby naturalne i zabytki 

Działania wyznaczone w projekcie Lokalnym Programie Rewitalizacji Długołęka w większości 

mają charakter neutralny lub pozytywny, odnoszą się do działań ogólnorozwojowych w sferze 

społecznej, ekonomicznej i przestrzennej, a zatem będą miały wpływ na ogólną poprawę jakości 

życia w Gminie.  

Charakter pozytywny będzie mieć realizacja zapisów dotyczących rewitalizacji i modernizacji 

przestrzeni publicznej w obrębie założeń parkowych znajdujących się na terenie obszarów 

zdegradowanych. Rewaloryzacja parków, zagospodarowanie przestrzeni i modernizacja 

istniejącej infrastruktury umożliwi podniesienie jakości życia oraz skuteczne przeobrażenie tych 

terenów. 

Zanieczyszczenia w powietrzu, których źródłem jest transport drogowy, sektor komunalny 

i w niewielkim stopniu przemysł, mają wpływ na stan obiektów budowlanych, również tych 

o charakterze zabytkowym, co wymusza częstsze zabiegi renowacyjne i konserwatorskie. 

Wszelkie działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą 

na ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. 

Program zawiera działania prowadzące do podniesienia wartości i jakości dóbr materialnych. 

Realizacja ustaleń Programu będzie się wiązała z poprawą jakości i wartości przestrzeni 

publicznych (estetyzacja, modernizacja, remonty, realizacja nowych elementów architektury), 

ponadto nastąpi poprawa sytuacji materialnej mieszkańców, co będzie sprzyjać konsumpcji 

i poprawie standardu zamieszkania.  
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10.7. Wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Z punktu widzenia rozwoju i skutecznej rewitalizacji wskazane zapisy realizują zapisy gminnej 

strategii rozwoju. Rewitalizacja omawianego obszaru ma charakter projektu kluczowego dla 

gminy, ze względów wizerunkowych (estetycznych), społecznych (konieczność podjęcia działań 

na rzecz zmniejszenia negatywnych zjawisk społecznych) i przede wszystkim rozwojowych 

(poddane rewitalizacji obszary Siedlec i Szczodre jako koło zamachowe lokalnej gospodarki 

i element wzmacniający potencjał osiedleńczy gminy). 

Działania wyznaczone w projekcie LPR mają charakter społeczny, pozytywne oddziaływanie 

realizacji zapisów dokumentu na ludność jest oczywiste i będzie miało wieloaspektowy 

charakter, zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. Przewiduje się szereg działań 

zmierzających do zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni rekreacyjnej oraz 

infrastruktury kulturalnej i sportowej, co przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Ponadto przewiduje się działania zmierzające do ograniczania zjawisk negatywnych 

na obszarach zdegradowanych (alkoholizm, przestępczość itp.) oraz aktywizację lokalnej 

społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych społecznie. 

Realizacja przedsięwzięć służących aktywizacji i wzrostowi atrakcyjności turystycznej będzie 

miała konsekwencje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie poprzez wzrost atrakcyjności 

przestrzeni miasta dla wypoczynku i codziennej rekreacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy 

i uzyskiwania dochodów z obsługi turystów. 

Poprawę jakości przestrzeni miejskiej uzyska się poprzez realizację zapisów związanych 

z ograniczeniem wielkości emisji ze źródeł komunalnych oraz wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, które stanowią ważne działanie wyznaczone w projekcie Programu.  

W załączonej do opracowania tabeli macierzy przedstawiono wpływ poszczególnych 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu na poszczególne elementy 

środowiska przyrodniczego, ludzi i dobra kultury. Przy ocenie starano się brać pod uwagę 

końcowy efekt realizacji przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego 

funkcjonowania, jak również na etapie budowy.  

Oddziaływanie proponowanych przez ustalenia Programu rodzajów zainwestowania i form 

zagospodarowania na przestrzeń i obiekty z nią związane podzielić można na: bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne (pochodne, występujące jako skutek w późniejszym okresie) 
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oraz skumulowane (nakładające się oddziaływanie pochodzące z różnych źródeł). 

W przypadku, gdy kryterium oceny będzie stanowił czas, mówić należy o oddziaływaniu 

długoterminowym (kilkudziesięcioletnim, np. powyżej 50 lat), średnioterminowym (obliczonym 

na około 5-10 lat), krótkoterminowym (do 1 roku) oraz chwilowym (ograniczonym do maksimum 

1 doby). 

Można przyjąć, że w przypadku realizacji ustaleń Programu wystąpi przede wszystkim 

oddziaływanie krótko i średnioterminowe, związane z fazą budowy modernizacji obiektów. 

Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z funkcjonowaniem zabudowy poddanej 

rewitalizacji, w tym głownie ograniczeniem niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza w okresie 

grzewczym. 

Jako oddziaływanie skumulowane należy wymienić emisję hałasu. Hałas emitowany będzie 

na etapie prac modernizacyjnych. W związku z niewielkim zakresem oddziaływania oraz krótkim 

terminem realizacji inwestycji, należy oczekiwać, że realizacja założeń LPR nie spowoduje 

znaczącego wzrostu obciążenia hałasem sąsiadujących terenów.  
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11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu 

Programu. 

Negatywny wpływ na środowisko zadań i działań przewidzianych do realizacji w ramach realizacji 

LPR nie będzie miał istotnego znaczenia i w przypadku większości założeń będzie ograniczać 

się do etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu rewitalizacji i modernizacji). 

Wszystkie projekty będą realizowane na obszarach o charakterze antropogenicznym – obszary 

zabudowy pałacowej i terenów zieleni parkowo-pałacowej itp. 

Najbardziej wrażliwym na oddziaływania obszarem jest obszar Szczodre, którego znaczna część 

zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 – Kumaki Dobrej. Z tego względu na etapie 

realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych konieczne jest podjęcie niezbędnych działań 

i środków zapobiegających możliwość negatywnego oddziaływania. Do działań ograniczających 

i minimalizujących należą: 

 Wszelkie prace mogące mieć znaczący negatywny wpływ na siedliska lub gatunki 

chronione należy poprzedzić szczegółową inwentaryzacją zasobów przyrodniczych 

zarówno w odniesieniu do zasobów ożywionych jak i nieożywionych. Ponadto prace 

terenowe w takim wypadku należy prowadzić pod nadzorem upoważnionego 

przyrodnika i zgodnie z jego zaleceniami; 

 Realizacja i eksploatacja przedsięwzięć, które mogą wykazywać potencjalne negatywne 

oddziaływanie na gatunki i siedliska chronione powinna być objęta obowiązkiem 

okresowego monitoringu, a na etapie powykonawczym organ określający warunki 

środowiskowe może nałożyć konieczność opracowania i przedłożenia przeglądu 

porealizacyjnego inwestycji; 

 Ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew i krzewów oraz likwidacji 

powierzchni biologicznie czynnych; 

 Ograniczenie ingerencji w naturalne zbiorowiska występujące w sąsiedztwie zbiorników 

wód i obszarów podmokłych, stanowiących szlaki migracyjne dla płazów i gadów. 

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych w sposób nie powodujący niszczenia siedlisk 

i zbiorowisk roślinnych na obszarach podmokłych oraz w terminie niepowodującym 

płoszenia lub siedlisk gatunków znajdujących się w okresie rozrodczym. 
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 Prace ziemne należy prowadzić z ograniczeniem ingerencji w stosunki gruntowo-wodne, 

w tym głownie nie powodując obniżenia zwierciadła wód gruntowych; 

 Zakaz likwidacji dojrzałych osobników drzew oraz zamarłych pni drzew stanowiących 

siedlisko dla chronionych gatunków owadów. 

 Zakaz likwidacji niewielkich zbiorników wodnych, stawów i sadzawek stanowiących 

miejsce bytowania i rozrodu chronionych gatunków płazów; 

W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

lub społeczne proponuje się podjęcie szeregu działań łagodzących opisanych poniżej. 

Tabela 5 Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji Programu 

Element 
środowiska 

przyrodniczego 
Środki łagodzące i zalecenia 

Ludzie 
i społeczności  

- oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace budowlane 
i modernizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas 
wykonywania tych prac, 

- stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru 
budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, 

- ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum 
w celu zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu, 

- stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny 
i urządzenia podczas remontów i innych prac budowlanych, ograniczające 
jednocześnie uciążliwości przez nie wywoływane, 

- stosowanie roślinności izolacyjnej (obudowa biologiczna wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych). 

Świat zwierzęcy - wykonanie inwentaryzacji budynków przed przystąpieniem do prac 
budowlanych pod kątem występowania ptaków oraz nietoperzy, 

- prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy 
i innych gatunków istotnych pod względem przyrodniczym, których 
występowanie zidentyfikowano w rejonie planowanych inwestycji, 

- w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie poza lęgowym 
odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie budynków przed zakładaniem 
w nich lęgowisk, 

- prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwe najkrótszym 
czasie. 

Świat roślinny - wykonywanie inwentaryzacji florystycznych, dendrologicznych i badań 
fitosocjologicznych w przypadku realizacji przedsięwzięć w rejonie 
lub sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, 

- zachowanie obszarów biologicznie czynnych o powierzchni proporcjonalnej 
do powierzchni zagospodarowania, 

- wprowadzanie nowych obszarów zielni urządzonej, dostosowanej 
do warunków siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem, 

- zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót budowlanych, 
z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska, 

- prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych 
w czasie wykonywania prac budowlanych, 

- zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu 
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Element 
środowiska 

przyrodniczego 
Środki łagodzące i zalecenia 

budowlanego, np. włókniny i obudowy drewniane. 

Wody 
powierzchniowe 
i podziemne 

- zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie 
substancji, materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z wodami 
opadowymi i gruntowymi), 

- kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych 
w czasie prac budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia 
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi, 

- zapewnienie dostępu pracownikom przedsiębiorstw budowlanych 
do przenośnych toalet oraz regularnie opróżnianie toalet z wykorzystaniem 
samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie 
akcesoria, 

- zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie 
cieków i zbiorników wodnych, 

- stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań 
technicznych mających na celu ograniczenie zużycia wody. 

Powietrze - zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 
systematyczne sprzątanie placów budowy, zraszanie wodą placów budowy 
(zależnie od potrzeb), ograniczenie do minimum czasu pracy silników 
spalinowych maszyn i samochodów budowy, uważne ładowanie materiałów 
sypkich na samochody, stosowanie osłon na rusztowania, urządzenia, 
maszyny i pojazdy, ograniczających pylenie oraz inne zanieczyszczenia, 

- propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę nowych 
lub modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych, 

- ograniczenie zmniejszania się lub zwiększanie powierzchni terenów zielonych 
na terenach zurbanizowanych, 

- budowanie pasów zieleni izolacyjnej, ograniczającej uciążliwości 
komunikacyjne. 

Powierzchnia 
ziemi 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby 
(humus), a po zakończeniu prac – rozplantowanie na powierzchni terenu, 

- przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami. 

Krajobraz - zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą 
terenu, 

- utrzymanie areału zieleni miejskiej i zapobieganie degradacji infrastruktury 
wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

- konsultacje społeczne przed realizacją przedsięwzięć 
wielkopowierzchniowych lub związanych z istotną ingerencją w krajobraz. 

Klimat - utrzymanie zieleni na terenach zurbanizowanych i centrum miasta, 
- stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów 

komunikacyjnych w mieście (odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja 
świetlna, propagowanie ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji 
publicznej). 

Zabytki i dobra 
materialne 

- planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym krajobrazem 
i historycznym układem przestrzennym, 

- odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich 
wartościach artystycznych, historycznych i kulturowych na tle istniejącej 
zabudowy oraz planowanych inwestycji, 

- prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w uzgodnieniu 
z Konserwatorem Zabytków. 
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12. Oddziaływania transgraniczne 

Gmina Długołęka jest zlokalizowana w znacznej odległości od granicy państwa – najbliższa 

granica z Republiką Czeską znajduje się w odległości ok. 78 km w kierunku południowo-

zachodnim. 

Zakres oddziaływania wszystkich działań określonych w projekcie „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020” nie obejmie obszarów sąsiednich państw 

zarówno na etapie budowy obiektów i modernizacji infrastruktury, jak i na etapie eksploatacji 

obiektów. W związku z powyższym można stwierdzić, że oddziaływanie transgraniczne nie 

wystąpi.  
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13. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych 

w projekcie Programu  

Kwestie rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do analizowanego projektu „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020” można zasadniczo rozpatrywać na 

trzech poziomach:  

- analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji, 

- analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych celów, 

- rodzaju, lokalizacji i skali przedsięwzięć inwestycyjnych, służących osiąganiu celów 

projektu Programu. 

Kierunek działań wyznaczony w projekcie LPR dąży do osiągnięcia celów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju i jest istotny dla zwiększenia efektywności działań w zakresie poprawy 

stanu środowiska przyrodniczego. Cele strategiczne LPR ukierunkowane są na rewitalizację 

obszarów zdegradowanych, w tym także rewitalizację przestrzenną.  

Wybór poszczególnych projektów rewitalizacyjnych poprzedzony był szczegółową analizą SWOT 

oraz identyfikacją obszarów problemowych. Z tej perspektywy wybór poszczególnych rozwiązań 

odpowiada zidentyfikowanemu zapotrzebowaniu na określony rodzaj interwencji. Oznacza 

to optymalny dobór rodzaju interwencji zarówno pod względem kierunków działań jak i zakresu 

przestrzennego i lokalizacji. 

Wybór wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji 

inwestycji może powodować negatywny oddźwięk społeczny i środowiskowy. Zaniechanie 

podejmowania pewnych działań wpłynie niekorzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy 

Gminy. Bez potrzebnych działań stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców może ulec 

pogorszeniu.   
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14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji postanowień Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Długołęka na lata 2016-2020 oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w dokumencie przygotowywane 

są raz w roku i obejmują sprawozdanie końcoworoczne. Operator ds. Rewitalizacji pozyskuje 

informacje na temat zrealizowanych projektów w danym roku kalendarzowym od Jednostek 

odpowiedzialnych za ich realizację. Dane zawierają opis realizowanych zadań wynikających 

z „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 – 2020” m.in.: okres realizacji 

zadania/projektu, opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartość zadania/projektu oraz 

źródła finansowania oraz wskaźniki wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Długołęka na lata 2016 – 2020 jakie zostały osiągnięte zgodnie z celami zadania/projektu. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. 

U. UE. L. 01. 197. 30) państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska zostały 

zobowiązane do monitorowania znaczącego wpływu na środowisko, wynikającego z realizacji 

planów i programów. Jak wynika z tego artykułu, celem monitoringu jest między innymi 

możliwość określenia na wczesnym etapie nieprzewidzianego niepożądanego wpływu oraz 

podjęcia odpowiedniego działania naprawczego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w celu przestrzegania 

ust. 1 można wykorzystywać, stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu. Stąd 

monitoring skutków realizacji postanowień LPR w zakresie oddziaływania na środowisko może 

polegać na analizie i ocenie poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki 

pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub też w ramach 

innych monitoringów prowadzonych przez organy administracji publicznej, gminy oraz 

podmioty gospodarcze, o ile dotyczą one obszaru gminy Długołęka. W ramach monitoringu 

oddziaływania na środowisko projektów realizowanych w ramach Programu zostaną 

wykorzystane dane uzyskane ze źródeł wymienionych poniżej. 
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Tabela 6. Źródła danych służących do monitorowania efektów związanych z  realizacją LPR Gminy Długołęka  na lata 2016 - 
2020 

Lp. 

Komponent 

środowiska/przedmiot 

analiz 

Metoda/źródło informacji częstotliwość 

1.  Klimat akustyczny 

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska (WIOŚ Olsztyn) 

 monitoring hałasu prowadzony przez inne organy administracji 

publicznej, gminę oraz zarządcę dróg (Powiatowy i Wojewódzki 

Zarząd Dróg oraz GDDKiA) 

 kontrola skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed 

hałasem (WIOŚ Wrocław) 

 kontrola wydanych pozwoleń w zakresie emisji hałasu 

(Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)  

Monitoring 

okresowy 

i interwencyjny, 

raportowanie  

raz w roku. 

2.  Jakość powietrza  

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 monitoring prowadzony przez inne organy administracji 

publicznej, gminę oraz podmioty gospodarcze  

 analiza wyników kontroli podmiotów gospodarczych 

przeprowadzanych przez WIOŚ Wrocław 

 kontrola domowych palenisk, zwłaszcza w sezonie grzewczym 

(organy gmin – Straż Miejska) 

 wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (roczne 

sprawozdania dot. korzystania ze środowiska – Urząd 

Marszałkowski we Wrocławiu)  

Monitoring stały, 

raportowanie 

 raz w roku, 

doraźnie  

w przypadku 

zgłoszenia 

naruszenia prawa 

– kontrole 

interwencyjne 

3.  Stan gleb  

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 badania monitoringowe prowadzone przez inne podmioty 

(gminę, powiat (okresowe badania jakości gleb) oraz podmioty 

gospodarcze  

 kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i 

unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych oraz 

stanu technicznego instalacji i urządzeń temu służących 

(kontrole podmiotów gospodarczych przez WIOŚ Wrocław) 

 kontrola skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami 

(roczne sprawozdania dot. gospodarki odpadami – Urząd 

Marszałkowski we Wrocławiu)  

Monitoring 

okresowy, 

raportowanie  

raz w roku, 

doraźnie  

w przypadku 

zgłoszenia 

naruszenia prawa 

– kontrole 

interwencyjne 

4  

Jakość wód 

powierzchniowych  

i podziemnych  

 analiza wyników pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska (WIOŚ Wrocław) 

 monitoring prowadzony przez inne organy administracji 

publicznej, gminę oraz podmioty gospodarcze  

 kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i 

unieszkodliwiania ścieków sanitarnych  

 ilość odprowadzanych ścieków oraz ładunek zanieczyszczeń z 

poszczególnych sektorów gospodarki (roczne sprawozdania dot. 

korzystania ze środowiska – Urząd Marszałkowski we 

Wrocławiu)  

 kontrola przestrzegania postanowień wydawanych pozwoleń 

wodnoprawnych (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu) 

Raz do roku, 

doraźnie  

w przypadku 

zgłoszenia 

naruszenia prawa 

– kontrole 

interwencyjne 

Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik nr 1. Zmodyfikowana macierz oddziaływań Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 – 2020. 
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1. Cel strategiczny: Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze dysfunkcjonalnym na obszarze rewitalizacji w gminie Długołęka 

1.1 Stworzenie kompleksowej oferty spędzania czasu dla seniorów i niepełnosprawnych + 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży 
ze środowisk narażonych na marginalizację społeczną 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Budowa systemu wsparcia dedykowanego rodzinom przeżywającym trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 
Działania profilaktyczno-edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia 
mieszkańców 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Cel strategiczny: Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

2.1 
Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 
terenach zdegradowanych  

+ + + + 0 0/+ 0 + + 

2.2 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego + + + + 0/+ + + 0/+ + 

2.3 Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych  + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 

2.4 
Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni publicznej w harmonii z otoczeniem poprze 
efektywne wykorzystanie funkcji rekreacyjnych 

+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 

 PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

 Część „A” 

1.1 Rewitalizacja Parku w Szczodrem + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 
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1.2 Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze zdegradowanym Siedlec + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 

 Część „B” 

2.1 
2.1 Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy 
Długołęka 

+ 0 0 0 0/+ + + + + 

2.2 Gminne Targi Pracy + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Okolicznościowe Spotkania Integracyjne Grup Samopomocowych np. AA + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Majówka dla Babci i Dziadka + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 „Piknik rodzinny" - rodzinne spotkanie z grami i zabawami na świeżym powietrzu. + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 „Zielona Szkoła dla Rodziców" + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 Profilaktyka w Siedlcu  + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 
„Piknik rodzinny w Siedlcu" - rodzinne spotkanie z grami i zabawami na świeżym 
powietrzu. 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Zastosowano następujące oznaczenia: 
 (0) - brak zauważalnego oddziaływania w zakresie analizowanego przedsięwzięcia; 
 (+) - potencjalnie pozytywne oddziaływanie; 
 (-/+) - realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie; 
 (-) - potencjalnie negatywne oddziaływanie; 
 (N) - brak możliwość jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania. 


