
Projekt pod nazwą „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych 
wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu 

Publicznego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające 
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

STRESZCZENIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Postępowanie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  projektu  „Strategii 
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Wałbrzyskiej”  przeprowadzone  zostało  na  bazie 
„Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  projektu  Strategii  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

Zakres  prognozy  został  uzgodniony  z  Dolnośląskim  Państwowym  Wojewódzkim  Inspektorem 
Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest  dokumentem rozważającym skutki  realizacji  projektu 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prognoza została wykonana na 
podstawie art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
1235 z późn. zm.). 

Identyfikacji  oddziaływań  na  poszczególne  elementy  środowiska  przyrodniczego  dokonano
w grupach eksperckich. Na tej podstawie określono możliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji  
założeń projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Przy  określaniu  wpływu  realizacji  ustaleń  Strategii…  na  elementy  środowiska  posłużono  się  kryteriami 
dotyczącymi:

• intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże),
• czasu trwania oddziaływania (krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe),
• trwałość  oddziaływania  i  przekształceń  (nieodwracalne,  przejściowe,  odwracalne,  możliwe  do 

rewaloryzacji).
Jednocześnie  uwzględniono  oddziaływania  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,  skumulowane, 
krótkookresowe,  średniookresowe,  długookresowe,  stałe,  chwilowe,  pozytywne,  negatywne,  przedmiot 
ochrony Natura 2000 oraz integralność sieci tych obszarów.
W Prognozie omówiono cel główny, cele priorytetów oraz zakres działań Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na rzecz rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Cel główny Strategii… został zdefiniowany w następujący sposób: „Aglomeracja Wałbrzyska będzie ważnym 
ośrodkiem  wzrostu  województwa  dolnośląskiego,  gdzie  realizowane  będą  przedsięwzięcia  służące 
budowaniu nowego profilu gospodarczego przywracającego jej rangę w otoczeniu, zaś mieszkańcy będą 
kreować i aktywnie uczestniczyć w inicjatywach wzmacniających walory miejsca, wykorzystując atrakcyjność 
miejsca środowiska naturalnego i antropogenicznego”. 
Cele priorytetów Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej przedstawiono w następujący sposób:

1. Gospodarka Aglomeracji Wałbrzyskiej konkurencyjna w skali kraju i województwa dolnośląskiego.
2. Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. Dogodna dostępność komunikacyjna Aglomeracji Wałbrzyskiej.
4. Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej.
5. Sprawna administracyjnie jednostka, wdrażająca Strategię ZIT w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zakres działań Strategii na rzecz rozwoju omawianego regionu obejmuje:
w priorytecie 1: 

• tworzenie atrakcyjnych warunków inwestowania oraz inkubacja firm innowacyjnych,
w priorytecie 2:

• przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej,
• poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych,
• ochrona  różnorodności  biologicznej  na  obszarach  miejskich  i  pozamiejskich  Aglomeracji 

Wałbrzyskiej,
• wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich,
• obszary poprzemysłowe i środowisko miejskie Aglomeracji Wałbrzyskiej,
• poprawa poziomu edukacji i promowanie uczenia się przez całe życie,
• ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego,



• inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
• poprawa stanu infrastruktury środowiska,

w priorytecie 3:
• zapewnienie szybkiego bezpośredniego połączenia Aglomeracji Wałbrzyskiej z jej otoczeniem,

w priorytecie 4:
• pobudzanie aktywności lokalnych,
• poprawa poziomu edukacji i promowanie uczenia się przez całe życie,
• promowanie włączenia społecznego.

Inwestycje  planowane w zakresie  ochrony  środowiska  (priorytet  2:  atrakcyjne  środowisko  zamieszkania
i  pracy)  nie  posiadają  znacznych  potencjalnych  oddziaływań  negatywnych,  poza  ryzykiem  wystąpienia 
niekorzystnych interakcji wskutek prowadzenia inwestycji liniowych i punktowych tj. budowy/rozbudowy dróg 
publicznych,  linii  kolejowych,  instalacji  wytwarzania  i  przesyłu  energii,  a  także  obiektów ciepłowniczych
i  gazowniczych,  urządzeń  do  poboru  i  przesyłu  wody  (wpływ  na  wody  powierzchniowe  i  podziemne, 
powietrze, hałas, krajobraz, powierzchnię ziemi i gleby).
Potencjalne  oddziaływania  negatywne  wynikające  z  realizacji  Strategii  ZIT  Aglomeracji  Wałbrzyskiej 
stanowią  przede  wszystkim  okresowe  i  chwilowe  zagrożenie  przemieszczające  się  wraz  z  pracami 
budowlanymi, zanikającymi po ich zakończeniu, które mogą powodować: zajęcie przestrzeni, pogorszenie 
ładu przestrzennego, zwiększenie powierzchni obszarów narażonych na hałas, wzrost zużycia surowców, 
materiałów,  paliw i  energii,  wzrost  zanieczyszczeń  do  powietrza  oraz  wzrost  ilości  odpadów i  ścieków. 
Przewiduje  się,  że  wymienione uciążliwości  będą dotyczyć  jedynie  terenów budowy,  będą zamykać się
w działkach inwestycji.
Strategia nie zawiera propozycji rozwiązań alternatywnych dla realizacji celów oraz strategicznych kierunków 
działania.  Sytuacja  ta  wynika  z  makroskalowego  charakteru  opracowania,  którego  założenia  są 
sformułowane w dużym stopniu ogólności.
W  trakcie  sporządzania  Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  projektu  Strategii  ZIT  Aglomeracji  
Wałbrzyskiej nie napotkano na istotne trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej  
wiedzy, które uniemożliwiłyby jej opracowanie.

Projekt  Strategii  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  został 
zaopiniowany pozytywnie bez zastrzeżeń przez:

• Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Projekt  Strategii  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  wraz
z Prognozą zostały przekazane również do konsultacji społecznych. W okresie konsultacji projekt dostępny 
był w siedzibie Gminy (Urząd Miejski w Wałbrzychu), a także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu 
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Wałbrzychu  i  gmin  wchodzących  w  skład  Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.  
W czasie wyznaczonego terminu tj. od 19 stycznia do 8 lutego 2015 roku wpłynęły wnioski/uwagi (załącznik 
1 do Podsumowania dot. sposobu uwzględnienia wyników prognozy oddziaływania na środowisko Strategii 
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej) dotyczące wprowadzenia do treści dokumentu listy projektów strategicznych 
wdrażanych  w  formule  pozakonkursowej  (załącznik  2  Podsumowania…)  oraz  listy  projektów 
komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT (załącznik 3 Podsumowania…). 
Rodzaj  wnioskowanych projektów nie powoduje zmian w oddziaływaniu projektu  na środowisko.  Analizy 
ujęte  w  Prognozie  oddziaływania  na  środowisko  wykonywane  były  według  grup  priorytetów/działań
i obejmują one swoim obszarem wnioskowane projekty. 
W  związku  z  zatwierdzeniem  przez  Komisję  Europejską  w  grudniu  2014  r.  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego,  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko,  oraz  zatwierdzeniem  zmian 
zmniejszenia alokacji dla ZIT AW przez członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w styczniu 2015 r. zasadnym jest: 

• wprowadzenie  projektów  drogowych  i  kolejowych  zgodnie  z  listą  projektów  strategicznych 
wdrażanych w formule pozakonkursowej (w zał. 2 Podsumowania…),

• wprowadzenie dodatkowych projektów zgodnie z listą projektów komplementarnych możliwych do 
realizacji w formule poza ZIT (zał. 3 Podsumowania…). 

W związku z powyższym wnioski/uwagi uwzględniono w całości.

Zakończeniem procedury strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu  Strategii  
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  było  opracowanie  dokumentu  pn. 
„Podsumowanie  dotyczące  sposobu  uwzględnienia  wyników  prognozy  oddziaływania  na  środowisko 
Strategii  Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Aglomeracji  Wałbrzyskiej”  na podstawie art.  55 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  (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  1235  ze 
zmianami).


