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1 Wprowadzenie  

„Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji do zmian 
klimatu Miasta Płocka do roku 2030” (zwane dalej Podsumowaniem) zostało opracowane w ramach 
projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM 
z dnia 12 stycznia 2017 r. przez Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu 
Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego 
i Arcadis sp. z o.o. 

Organem opracowującym „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Płocka do roku 2030” (zwany dalej 
Planem Adaptacji) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405, zwanej dalej Ustawą 
OOŚ) jest Prezydent Miasta Płocka, a Plan Adaptacji jest dokumentem, o którym mowa w art. 46 pkt 
2 Ustawy OOŚ.  

2 Podstawa prawna i zakres Podsumowania  

Podstawą prawną strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. 
zm.), dalej Ustawa OOŚ. 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione: 

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

 opinie właściwych organów, 

 zgłoszone uwagi i wnioski, 

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone, 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu. 

Dodatkowo zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu 
wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające 
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. Niniejsze podsumowanie zawiera wymienione uzasadnienie.  

3 Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z definicją art. 3 pkt 14 rozumiana 
jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków dokumentu 
strategicznego, obejmowała w szczególności: 
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na 

środowisko, 
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2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

W poniżej tabeli przedstawiono przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu 
Adaptacji.  

Tabela 1. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Adaptacji  

Zakres SOOŚ  
według Ustawy OOŚ 

Komentarz 

Uzgodnienie stopnia 
szczegółowości informacji 
zawartych w prognozie 
oddziaływania na 
środowisko 

Prezydent Miasta wystąpił do RDOŚ (pismo znak: WRM-
V.0630.3.4.2018.JR z dnia 28 maja 2018 r.), PWIS (pismo znak: WRM-
V.0630.3.3.2018.JR z dnia 28 maja 2018 r.) z wnioskiem o ustalenie 
zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy OOŚ. Ustalenie stopnia 
szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 
środowisko zostało określone w pismach: 

 RDOŚ, pismo znak WOOŚ-III.411.176.2018.DC z dnia 4 lipca 
2018 r., 

 PWIS, pismo znak: ZS.9022.899.2018 MK z dnia 14 czerwca 2018 
r., 

Pisma zostały załączone do Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Sporządzenie prognozy 
oddziaływania na 
środowisko 

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

Uzyskanie wymaganych 
ustawą opinii 

Prezydent Miasta wystąpił do RDOŚ (pismo znak: WRM-
V.0630.3.7.2018.JR z dnia 7 września 2018 r.), PWIS (pismo znak: 
WRM-V.0630.3.8.2018.JR z dnia 7 września 2018 r.) z wnioskiem o 
zaopiniowanie Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ. Opinie zostały 
wyrażone w pismach: 

 RDOŚ, pismo znak: WOOŚ.410.671.2018.JD z dnia 31 października 
2018 r., 

 PWIS, pismo znak ZS.9022.1526.2018MK z dnia 9 października 
2018 r., 

Pisma zostały załączone do niniejszego Podsumowania (Załącznik 1).  
Informacje o uwzględnieniu opinii przedstawiono w rozdz. 4.2. 

Zapewnienie możliwości 
udziału społeczeństwa w 
postępowaniu 

Prezydent Miasta Płocka podał do publicznej wiadomości informację 
o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji wraz z Prognozą 
OOŚ (obwieszczenie z dnia 6 września 2018 r., załączone do 
Podsumowania–Załącznik 2). Uwagi i wnioski były przyjmowane 
w dniach 06.09.2018 – 27.09.2018 r.  
Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 
z udziałem społeczeństwa przedstawiono w rozdz. 4.3. 
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4 Informacja o sposobie uwzględnienia w Planie Adaptacji 
wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

4.1 Ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko  

Celem Prognozy była ocena wpływu projektowanego dokumentu na osiągniecie celów ochrony 
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań 
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie, 
zapobieganie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 
 

Większość spośród 42 działań adaptacyjnych do zmian klimatu, zaproponowanych w opracowaniu 
Planu Adaptacji, charakteryzuje się korzystnym wpływem na więcej niż jeden istotny cel ochrony 
środowiska oraz na większość celów adaptacyjnych. Taka konstrukcja wybranej do realizacji opcji 1 
odpowiada na problemy adaptacyjne Płocka. 
 

Analiza i ocena oddziaływania Planu Adaptacji na środowisko wykazała poniższe oddziaływania na:  

1) różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta - zidentyfikowano jedno działanie mogące mieć 

niekorzystny, krótkotrwały wpływ na różnorodność biologiczną oraz stan zwierząt i roślin. 

Jest to działanie 20c - Przebudowa i renowacja zapór bocznych zbiornika wodnego 

Włocławek i wałów przeciwpowodziowych; 

2) warunki życia i zdrowia ludzi - nie stwierdzono działań mających niekorzystnego wpływu w 

tym obszarze. Większość działań została zidentyfikowana jako mające pozytywne lub raczej 

pozytywne oddziaływanie na warunki życia ludzi;  

3) powierzchnia ziemi i gleby - większość działań zaproponowanych w Planie Adaptacji będzie 

mieć neutralny wpływ na stan i zasoby powierzchni ziemi i gleby. Zidentyfikowane zostały 

działania, które wpłyną pozytywnie na gleby ale są też działania mogące negatywnie 

oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby;  

4) wody - większość zaproponowanych działań będzie mieć pozytywne lub neutralne 

oddziaływanie na stan i zasoby wody. Nie zostały zidentyfikowane działania, które mogłyby 

mieć istotne negatywne oddziaływanie na wody; 

5) powietrze i klimat - większość zaproponowanych działań będzie mieć pozytywne lub 

neutralne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego i klimat. Nie zostały 

zidentyfikowane działania, które mogłyby mieć istotne negatywne oddziaływanie na jakość 

powietrza; 

6) zasoby naturalne – działania adaptacyjne będą mieć neutralny wpływ na zasoby naturalne. 

Wyróżnione zostały działania, które wpłyną pozytywnie, natomiast nie stwierdzono działań 

mogących mieć niekorzystny wpływ na zasoby naturalne; 

7) zabytki - nie wskazano działań mogących mieć negatywne oddziaływanie na dziedzictwo 

kulturowe; 

8) krajobraz - nie wskazano działań mogących mieć negatywne oddziaływanie na krajobraz; 

9) dobra materialne – nie wskazano działań mogących mieć negatywne oddziaływanie na dobra 

materialne; 
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10) powiązania przyrodnicze - większość zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ 

na powiązania przyrodnicze między elementami środowiska. Wskazane zostało jedno 

działanie mogące mieć niekorzystny wpływ na powiązania przyrodnicze. 

Większość działań w Planie Adaptacji nie będzie miała negatywnego wpływu na przedmioty ochrony 
obszarów Natura 2000 znajdujące się na terenie miasta (Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029, 
Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz Uroczyska Łąckie PLH140021). Część działań będzie 
powodować poprawę warunków środowiskowych (np. poprawa jakości powietrza, czy większa 
świadomość społeczeństwa), co również pośrednio przyczyni się do poprawy warunków bytowania 
przedmiotów ochrony na terenie obszarów Natura 2000. 

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę przy działaniach dotyczących doliny rzeki Wisły tj. 
umocnienia, działania przeciw powodziowe czy utrzymanie bieżące rzeki Wisły – te działania mogą 
potencjalnie spowodować, iż niektóre gatunki ptaków przeniosą swoje lęgi w inne bardziej przyjazne 
miejsca do bytowania. Największe oddziaływania mogą wystąpić na etapie budowy, ze względu na 
pracujące maszyny generujące hałas oraz osoby przebywające w terenie. W związku z tym wszelkie 
prace powinny być prowadzone z zastosowaniem działań minimalizujących negatywne oddziaływanie 
przedstawionych w rozdz. 8 i 11 Prognozy. 

Ze względu na charakter analizowanego Planu Adaptacji, prognoza nie wskazuje rozwiązań 
alternatywnych. Precyzyjne rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury 
oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów. W MPA nie ma informacji technicznych, 
które pozwoliłby na przeprowadzenie skutecznej analizy wariantów alternatywnych w odniesieniu do 
planowanych przedsięwzięć. Ze względu na duży poziom ogólności MPA, szczegółowe rozwiązania 
w tym zakresie będą wprowadzane na etapie realizacji inwestycji wynikających z dokumentu. 

4.2 Opinie organów właściwych w strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko 

Opinie o Planie Adaptacji i Prognozie OOŚ wyraziły organy - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. 

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak i Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowali projekt Planu Adaptacji wraz z Prognozą 
OOŚ nie wnosząc uwag. 

4.3 Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

Konsultacje społeczne projektu Planu Adaptacji wraz z Prognozą OOŚ trwały od 06.09.2018 r. do 
27.09.2018 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu Adaptacji wraz z 
Prognozą OOŚ zostało zamieszczone: 

 na stronie internetowej www.plock.eu ; 

 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka; 

 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. 

Uwagi można było składać: 

 drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu ; 

 drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki 
Gospodarczej Miasta, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock; 

 osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do protokołu w pok. 
314. 

http://www.plock.eu/
mailto:strategia@plock.eu
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W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi i wnioski. 

5 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu  
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Plan Adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, 
jakim są zmiany klimatu. Działania adaptacyjne będą realizowane w celu poprawy warunków życia 
w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.  

W Prognozie oddziaływania na środowisko wskazano, że działania adaptacyjne będą pozytywnie 
oddziaływały na środowisko. Plan Adaptacji jest spójny z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do 
zmian klimatu oraz polityką rozwoju miasta. Plan Adaptacji jest powiązany z dokumentami 
wyrażającymi tę politykę i będzie powodować wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych 
dokumentów na środowisko. 

W Prognozie OOŚ odniesiono się do rozwiązań alternatywnych, które powinny być szczegółowo 
wskazane na etapie procedury oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów. Podkreślono, 
że w procesie opracowania Planu Adaptacji rozpatrzono trzy opcje adaptacji miasta. Opcje te zostały 
poddane analizom – analizie wielokryterialnej (MCA) oraz analizę kosztów i korzyści (CBA). Kryteria 
środowiskowe były uwzględnione w obu analizach. W analizie wielokryterialnej oceniono działania 
uboczne oraz zrównoważany charakter proponowanych działań (możliwy negatywny wpływ na 
środowisko oraz spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju - sprawiedliwości międzypokoleniowej 
i oszczędnego gospodarowania zasobami). W analizie kosztów i korzyści brano pod uwagę korzyści 
w zakresie majątku środowiskowego, m. in. zwiększenie powierzchni błękitno-zielonej infrastruktury 
i realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Analizy pozwoliły na wybór opcji adaptacji, 
która nie tylko w jak najmniejszym stopniu niekorzystnie mogłaby wpływać na środowisko, ale także 
takiej, która w jak największym stopniu służy ochronie zasobów i jakości elementów środowiska.  

Dla działań adaptacyjnych - technicznych, realizowanych w środowisku, mogą wystąpić negatywne 
oddziaływania związane głównie z etapem budowy przedsięwzięć. Dla tych działań wskazano szereg 
rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania, które zostały uwzględnione w Planie 
Adaptacji lub będą uwzględnione w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć 
na środowisko. Wdrożenie tych rozwiązań zmniejszy możliwość negatywnego oddziaływania 
zaplanowanych działań adaptacyjnych.  

Ponadto w Prognozie opisano przewidywane pogorszenie stanu środowiska i bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta w przypadku braku realizacji Planu Adaptacji. 

Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w Planie Adaptacji. 

Plan Adaptacji został wypracowany w trybie współpracy zespołu ekspertów, przedstawicieli miasta –
pracowników urzędu miasta, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych miasta – oraz 
interesariuszy. W trakcie opracowania Planu Adaptacji przeprowadzono cykl trzech warsztatów, na 
których dyskutowano kolejne elementy dokumentu. Ponadto odbyły się spotkania robocze członków 
zespołu ekspertów i członków zespołu miejskiego. Jest to więc dokument opracowany w trybie 
partycypacyjnym i uwzględniający potrzeby adaptacji do zmian klimatu różnych grup społecznych.  

Zgodnie z koncepcją adaptacji do zmian klimatu wyrażoną w Białej Księdze. Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie ramy działania (COM(2009)147final) „Jednym ze sposobów przeciwdziałania 
skutkom zmian klimatu są strategie koncentrujące się na zarządzaniu zasobami wodnymi, 
gruntowymi i biologicznymi oraz ich ochronie w celu utrzymania i przywrócenia zdrowych i sprawnie 
funkcjonujących ekosystemów zdolnych do adaptacji do zmian klimatu. (…) Dowody wskazują, że 
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korzystanie z możliwości natury w zakresie niwelowania i kontrolowania skutków na obszarach 
miejskich i wiejskich może być skuteczniejszym sposobem adaptacji, niż poleganie tylko na 
infrastrukturze fizycznej”. Zasady te były podstawą opracowania Planu Adaptacji i stanowią podstawę 
wyboru wariantu Planu Adaptacji.  

6 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko 

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

7 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Realizacja działań przewidzianych w MPA wymaga stałego monitorowania oraz odpowiedniego 
reagowania w przypadku, gdy pojawiają się rozbieżności pomiędzy zakładanymi rezultatami a stanem 
rzeczywistym. Ocena wdrażania założeń MPA opiera się na zestawie określonych wskaźników 
systematycznie monitorowanych i sprawozdawanych. Powinno to zapewnić stałą kontrolę jakości 
zarządzania środowiskiem i realizacji inwestycji. 

W dokumencie zaproponowano łącznie 12 wskaźników monitorowania skutków MPA, które zostały 
przypisane do poszczególnych komponentów środowiska. Proces monitoringu wymaga dobrej 
współpracy wszystkich zaangażowanych instytucji. Należy też zaznaczyć, że jednym z głównych 
problemów w skutecznym zarządzaniu jakością środowiska jest niespójność danych pochodzących 
z różnych źródeł oraz często brak ujednoliconej metodyki pozyskiwania danych środowiskowych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

1) Pisma organów opiniujących właściwych w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko 

2) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie konsultacji 
społecznych 
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Załącznik 1 
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Załącznik 2 
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