Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
Beneficjent: Ministerstwo Środowiska
Partnerzy: 44 miasta Polski
Termin realizacji: 2017-2019
Wykonawca: Konsorcjum – IOŚ-PIB, IMGW – PIB, IETU, Arcadis

02.2018 r.

KOMUNIKAT
,,Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka
w ramach projektu
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”

21 LUTY 2018 r., Hotel DoubleTree Hilton, ŁÓDŹ godzina 11:00
Goście specjalni:
Paweł Sałek – Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej
dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu
Badawczego, Wykonawca Projektu - lider konsorcjum
dr inż. arch. Justyna Gorgoń – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Marcin Witko - Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
Debata ekspercka ,,Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście”, organizowana w ramach projektu
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, odbędzie
się w dniu 21 lutego 2018 r. w Hotelu DoubleTree Hilton przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.
Uczestnikami debaty będą reprezentanci 44 miast będących partnerami projektu: prezydenci oraz
przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samorządu
zawodowego, naukowcy oraz eksperci.
Wybrane zostały cztery zagadnienia dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miast w zmieniających się
warunkach klimatycznych:
- rola samorządów, przedsiębiorców i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje
zmian klimatu,
- zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych,
- problemy terenów o intensywnej zabudowie,
- rola infrastruktury błękitno-zielonej.
Chcemy w gronie ekspertów oraz przedstawicieli samorządów wspólnie zastanowić się nad tym, jak w
kontekście powyższych zagadnień adaptować miasta do zmian klimatu, jakie podejmować działania, aby
skutecznie wzmacniać potencjał adaptacyjny miast, poprawiać warunki życia w mieście, chronić zdrowie
mieszkańców, a także kształtować właściwe postawy społeczne w sytuacji zmian klimatu.
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Zostaną przedstawione również dotychczasowe rezultaty prac nad opracowaniem miejskich planów
adaptacji w 44 polskich miastach.
Program debaty w załączeniu.

INFORMACJA O PROJEKCIE
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt
Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu
każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do
zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają
się także istotnym problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie,
w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując
rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.
Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość
życia mieszkańców.
Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się
z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków
budżetu państwa.
Dlaczego miasta?
Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi na zmiany klimatu z uwagi na dużą gęstość zaludnienia. Obecnie
ludność polskich miast ocenia się na około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju. Wysoki
poziom urbanizacji oznacza, że miasta mają kluczowy wpływ na dynamikę rozwoju kraju. Negatywne skutki
zmian klimatu w miastach wpływają na kondycję społeczno-gospodarczą państwa.
Jak pracujemy?
Cały proces przygotowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA) jest realizowany we współpracy z władzami
miast oraz przy udziale i zaangażowaniu organizacji reprezentujących mieszkańców. Eksperci Konsorcjum od
roku współpracują z miastami. Zgromadzono dane i przeprowadzono specjalistyczne analizy, które pozwoliły
na wyznaczenie dla każdego z miast czterech obszarów lub sektorów wrażliwych na skutki ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych, takich jak: deszcze nawalne, powodzie, fale upałów i mrozów, itp. Określone
zostało również ryzyko wynikające z występowania tych zjawisk dla wybranych sektorów lub obszarów. W
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dalszych pracach dla tych sektorów lub obszarów przygotowane zostaną pakiety działań adaptacyjnych
(inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych, edukacyjnych), które można będzie zastosować w formie
opcji adaptacyjnych dla określonych zagrożeń.

Jakie będą rezultaty projektu?
Lokalne samorządy otrzymają: identyfikację najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu
oraz najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów miasta, a także pakiet wyselekcjonowanych działań
zwiększających odporność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu wraz z oceną ich
efektywności. Dodatkową wartością jest aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców w opracowaniu MPA, co
w przyszłości przełoży się na aktywny udział społeczeństwa w procesie ich wdrażania
i dalszego kształtowania polityki adaptacyjnej miasta.
W jaki sposób miasta mogą sfinansować wdrożenie działań adaptacyjnych?
Dla samorządów ważne jest nie tylko zaplanowanie działań, ale zapewnienie źródeł ich finansowania.
Podejmowane działania adaptacyjne mogą zostać dofinansowane w pełni lub częściowo ze środków Unii
Europejskiej m.in.:
✓
✓
✓
✓
✓

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Regionalnego Programu Operacyjnego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mechanizmu Finansowego LIFE Unii Europejskiej
Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020

Osoba do kontaktu:
Sylwia Sulima
Zespół Informacji i Promocji
Biuro Projektu
Instytut Ochrony Środowiska - PIB
sylwia.sulima@ios.gov.pl

tel. +48 696 403 697

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

